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Постановка проблеми. У сучасному світі міграція 
стає чи не найбільш значимим та впливовим явищем 
як з точки зору економіки, так і політики та сус-
пільства у цілому. Посилення процесів глобалізації 
світової економіки актуалізують необхідність глибо-
кого вивчення як на теоретичному, так і на приклад-
ному рівні об’єктів, причин, наслідків та особливос-
тей виникнення та активізації міграційних потоків, 
пов’язаних з особливою формою міграції – трудо-
вою міграцією. Результати таких досліджень спри-
ятимуть максимізації позитивних, корисних ефектів 
трудової міграції та мінімізації небажаних наслідків 
її розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важли-
вими з точки зору розуміння предмета дослідження 
є праці зарубіжних дослідників з проблем міграції –  
Е. Равенштайна, С. Стоффера, Є. С. Лі, Дж. Харри-
са, М. Тодаро, Дж. Беккера, С. Сассена, Л. Бувье, 
Д.М. Кейнса, Т. Мана, Т. Мальтуса, П. Самуельсо-
на, Дж. Саймона, А. Сміта, Б. Томаса, М. Фрідма-
на, В. Зелінскі, А.В. Топіліна, Л.Л. Рибаковського, 
В. Іонцева та ін. Значний вклад у дослідження теорії 

та практики міжнародної трудової міграції, вдоско-
налення інструментів її регулювання зробили такі 
вітчизняні вчені, як В. Геєць, Е. Лібанова, Ю. Ма-
когон, О. Власюк, О. Малиновська, Н. Марченко, 
А. Мокій, О. Пуригіна, А. Філіпенко.

Мета статті. Попри наявну широку теоретико-
прикладну базу з вивчення міграційних процесів, 
надалі актуальними залишаються питання щодо 
дослідження міграційної ситуації як в поточному, 
так і в перспективному періоді. Огляд зарубіжних 
теорій трудової міграції, основних концептуальних 
підходів, заснованих на міждисциплінарному під-
ході, дозволить виявити наслідування, простежити 
еволюцію поглядів, а також визначити нові напря-
ми вивчення міграції трудових ресурсів. До того ж, 
враховуючи посилений вплив інтеграційних проце-
сів на економічні явища, доцільним є обґрунтування 
необхідності впровадження маркетингової концепції 
до дослідження міграційних процесів та проблем, 
пов’язаних з ними.

Виклад основного матеріалу. Складність явища 
трудової міграції та процесів пов’язаних з його до-
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слідженням та оцінкою сприяло появі великої кіль-
кості теорій. Розгляду теоретико-концептуальних 
підходів до розуміння трудової міграції, причин її 
виникнення та мотивів, передує необхідність пред-
ставлення термінологічного апарату щодо об’єкта 
дослідження. Так, у міжнародній економіці поши-
реним є поняття «міграція робочої сили», яке трак-
тується як переселення працездатного населення 
із однієї країни в іншу строком більше ніж на рік 
[1, с. 543]. А.В. Похлєбаєва пояснює міграцію робо-
чої сили як процес переміщення трудових ресурсів 
із однієї країни в іншу з метою працевлаштуван-
ня на більш вигідних умовах, ніж в країні перебу-
вання, що визначаються співвідношенням попиту і 
пропозиції на ринку праці [2, с. 8]. Окрім терміну 
«міграція робочої сили», в науковій літературі вико-
ристовують поняття «трудова міграція», які часто у 
працях провідних дослідників з питань міграції ви-
ступають як синоніми. Деякі з науковців вбачають 
різницю в цих двох категоріях, зокрема в частині 
структурної характеристики мігрантів та причин їх 
пересування [3, с. 9]. Існує також думка, відповід-
но до якої визначення суб’єкта міграції може об-
межитися поняттям «міжнародний мігрант», згідно 
з яким це особа, яка здійснює міждержавне тери-
торіальне пересування (міжнародну міграцію) з ме-
тою зміни місця проживання і роботи, назавжди чи 
на визначений строк (від одного дня до декількох 
років) [4, с. 14]. Однак наведене визначення є зміс-
товним у процесі зовнішньої міграції. Так, у вітчиз-
няній науковій літературі, присвяченій проблемам 
міграції, використовують переважно термін «тру-
дова міграція», яку визначають як переміщення у 
просторі, що здійснюється індивідами з метою під-
вищення рівня життя на основі більш вигідного ви-
користання власної робочої сили без зміни постійно-
го місця проживання [3, с. 8]. Дане визначення не 
обмежується видовими характеристиками міграцій-
ного процесу, а тому претендує на широке застосу-
вання при подальших дослідженнях.

Різноманіття представлених дефініцій, які не ви-
черпують множини поданих у науковій літературі 
визначень, дозволяє робити висновки про відповід-
ну множину теоретичних підходів та концепцій до 
вивчення трудової міграції. Так, більшість розробле-
них на сьогодні теорій засновуються на таких підхо-
дах, як індивідуальний, структурний, системний та 
міждисциплінарний [5, с. 26-27].

В основі індивідуального підходу лежить те-
орія людського капіталу (Г. Беккер, Т. Шульц, 
Дж. Мюнцер) та концепія економіки сімейної мігра-
ції (Дж. Борхас). Згідно з першою теорією, людський 
капітал прямує туди, де є можливість отримати мак-
симальний прибуток від капіталовкладень в освіту, 
кваліфікацію та досвід [6]. Зокрема, Г. Беккер ствер-
джує, що міграція робочої сили є результатом впли-
ву низки об’єктивних факторів, серед яких:

- відмінності між чисельністю населення та рів-
нем їх життя в розвинутих країнах у порівнянні з 
третіми країнами;

- зниження адміністративних та інших бар’єрів 
на шляху мігрантів у зв’язку з розвитком процесів 
глобалізації;

- необхідність покриття дефіциту, викликаного 
низьким рівнем народжуваності на ринку праці роз-
винутих країн за рахунок молоді із-за кордону.

Досягненням даної теорії міграції є дослідження 
питань, пов’язаних з грошовими переказами мігран-
тів, як засобу перерозподілу доходів. Вченими виді-
лено як позитивні, так і негативні наслідки такого 

явища, що ще раз підкреслює неоднозначність впли-
ву міграційних процесів на країни-учасниці.

Інша концепція – концепція економіки сімейної 
міграції – пояснює міграційні процеси з точки зору 
сім’ї. Саме рівень переваг, які очікують у результа-
ті міграції сімейні пари, визначають оптимізаційну 
стратегію їх поведінки.

Якщо в основі індивідуального підходу розгля-
дається індивід чи їх група, то особливістю струк-
турного підходу до розуміння міграційних процесів 
є наявність соціальних, економічних, психологічних 
та інших структур в яких перебуває людина. Такі 
структури функціонують шляхом «притягування-
виштовхування» потенційних мігрантів за рахунок 
таких факторів, як різниця в рівнях заробітної пла-
ти між країнами-донорами та країнами-реципієн-
тами, соціальним тиском, утвореним в результаті 
зростання населення та безробіття, невідповідністю 
у демографічному розвитку різних регіонів світу. 
Особливими структурами вважаються інформаційні 
структури, які забезпечують необхідною інформаці-
єю для пересування трудові ресурси, та власне мі-
граційний рух, який здатний сам створювати певні 
структури задля сприяння та підтримання міграції 
в подальшому її розвитку. Даний підхід представле-
ний значною кількістю теорій, серед яких [6]:

- теорія неокласичної економіки (Дж. Харріс, 
М. Тодаро, Старк);

- нова економічна теорія міграції (Е. Тайлор, 
П. Арнольд);

- теорія сегментованого (подвійного) ринку праці 
(Фортес, М. Пайора);

- теорія світового ринку праці (Е. Плетньов, 
Д. Джонстон);

- теорія світових систем чи світового господар-
ства (С. Сассен, І. Валлерстайн, Е. Петрас);

- теорія нового міжнародного економічного по-
рядку (В. Бенінг, Дж. Пхгваті);

- теорія «процвітання» чи «технологічного роз-
витку» (Дж. Саймон).

Так, теорія неокласичної економіки, вивчаючи 
зовнішню трудову міграцію, пояснює причини її по-
ширення економічною нерівновагою та нерівністю 
між країнами в рівнях заробітної плати. Заробітна 
плата може втратити функцію стимулювання мігра-
ції в результаті економічного росту країни-експорте-
ра робочої сили [7, с. 70-71]. Зокрема, неокласична 
теорія макрорівня пояснює трудову міграцію геогра-
фічною різницею попиту і пропозиції на робочу силу 
в розрізі як внутрішнього її виду, так і зовнішнього. 
Однак для пояснення міграції студентів або інших 
категорій мігрантів, для яких заробітна плата не є 
визначаючим фактором, дана теорія не є прийнят-
ною. До того ж вона не враховує низку факторів, які 
впливають на міграційні процеси і не відносяться до 
економічних.

Неокласична мікроекономічна теорія пояснює 
структуру міграційних потоків множиною індивіду-
альних переміщень, учасники яких керуються осо-
бистою корисністю від здійснюваного процесу. При 
цьому представники даної теорії в основі такої корис-
ності розглядають головним чином монетарні компо-
ненти, відводячи нематеріальним складовим поведін-
ки мігрантів другорядне значення, що заслуговує на 
критику. Адже, як зазначав Л. С’яастад, «якби не іс-
нувало психологічних витрат, то кількість мігрантів 
була б набагато більшою, і в світі повних знань, саме 
необхідність рахуватися із значенням цих витрат, в 
більшій мірі визначатиме різницю в оплаті праці в 
різних країнах, ніж монетарні чи альтернативні ви-
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трати міграції» [1]. До того ж дана теорія розглядає 
прийняття рішення про міграцію як поетапний про-
цес, чим виключає з досліджуваної сукупності тих 
потенційних мігрантів, які таке рішення приймають 
імпульсивно або недобровільно.

Своєрідний синтез мікро- та макропідходів до ви-
вчення міграції здійснює нова економічна теорія, 
яка, як і концепція економіки сімейної міграції, ви-
ходить з того, що рішення про міграцію приймаються 
колективно, членами домогосподарств чи сімей. При 
цьому люди діють спільно не тільки з метою макси-
мізації очікуваних вигод від міграції, пов’язаних з 
грошовими переказами працюючих мігрантів, але і з 
метою мінімізації ризиків, що спричинені недостат-
нім розвитком у своїй країні ринкової інфораструк-
тури. Таким чином, навіть за відсутності відміннос-
тей у заробітній платі домогосподарства можуть мати 
сильніші стимули для диверсифікації ризиків через 
міграцію, що підтверджує думку про те, що різниця 
у рівнях оплати праці не є необхідною умовою для 
здійснення трудової міграції.

Якщо попередні теорії акцентували увагу на при-
чинах міграції з точки зору мігранта, то теорія сег-
ментованого ринку, яка також використовує струк-
турний підхід до дослідження міграційних потоків, 
основним чинником трудової міграції вважає струк-
турні потреби економік у регіонах прибуття – міс-
тах чи країнах. М. Пайора зроблено спробу розкрити 
комплексний взаємозв’язок між країною емігра-
ції та країною іміграції [8, с. 410]. Саме від такого 
взаємозв’язку в даних країнах у перспективі зазна-
ють вирівнювання показники попиту та пропозиції 
на робочу силу, що згодом прискорює економічний 
та науково-технічний розвиток обох країн. Дана те-
орія розглядає ринок праці як сукупність сегментів, 
представники яких (трудові мігранти) різняться за 
рівнем кваліфікації (первинний та вторинний), на-
лежністю до підприємства (внутрішній та зовнішній 
ринок) та способом міграції за рівнем легальності 
проникнення на ринок праці (формальний та нефор-
мальний). Причому в якості критеріїв сегментування 
ринку праці пропонується використовувати як куль-
турно-психологічні фактори, запропоновані М. Хех-
тером та С. Ліберзоном, так і соціально-економічні 
чинники, які на думку В. Б. Євтуха є визначальними 
при аналізі соціальних процесів. Дана теорія є акту-
альною, зокрема в питанні дослідження процесів не-
легальної трудової міграції, масштаби якої сьогодні 
невпинно зростають.

Дещо іншим є розуміння трудової міграції в тео-
рії світового ринку праці, представники якої, на від-
міну від основоположників попередньої концепції, 
розглядають світовий ринок праці як такий, що по-
збавлений територіальних чи то географічних меж 
і функціонує на основі експорту та імпорту робочої 
сили. На думку Є.П. Плетньова, міграція виступає 
інструментом розподілу як безробітніх на світовому 
капіталістичному виробництві, так і працевлаштова-
них у межах певної держави, які мають намір зміни-
ти місце прикладання праці за більш перспективних 
умов [3, с. 16]. При цьому переміщення через дер-
жавні кордони створює системний ефект, адже воно 
сприяє розвитку галузей господарства, у яких заді-
яні мігранти, а, в свою чергу, розвиток матеріально-
технічної бази світової промисловості і транспорту 
створює нові можливості для переміщення робочої 
сили. Синонімічним до даного є твердження, сфор-
мульоване в рамках теорії світових систем С. Саа-
сеном. Згідно з ним, процес міграції повязується з 
розвитком міжнародної транспортно-комунікаційної 

системи, що значно полегшує процес переміщення 
людей між країнами [9, с. 39]. Саме світовий ринок, 
проникаючи у країни, що розвиваються, діє як ката-
лізатор для міжнародної міграції. Функціонуючи у 
структурі взаємовідносин «центр-периферія», світо-
вий ринок праці керується економічно і політично 
розвинутими країнами (центрами) та забезпечується 
ресурсами, у тому числі трудовими, з регіонів (пери-
ферій), що пов’язані з центрами історично, культур-
но, географічно [10].

На відміну від попередніх структурних теорій 
трудової міграції, теорія нового міжнародного еко-
номічного порядку пропонує акцентувати увагу на 
такому кон’юнктуроутворюючому чиннику світового 
ринку праці, як пропозиція робочої сили. В основі 
даної концепції – положення про важливість розроб-
ки «механізму більш повної і справедливої компен-
сації» країнам-донорам, який відшкодовував би, за 
рахунок країн іміграції, витрати, повязані з підго-
товкою висококваліфікованої робочої сили в країнах 
еміграції. Якісні характеристки робочої сили та на-
слідки міграції для країн-донорів – питання не мен-
шої ваги в рамках теорії нового міжнародного еко-
номічного порядку [11, с. 20]. Ніби у продовження 
представленого вище підходу представники теорії 
«процвітання» чи «технологічного розвитку» також 
розглядають трудових мігрантів як фактор розвитку 
країни їх приймання, стверджуючи, що переваг від 
життєдіяльності мігрантів більше, ніж витрат на їх 
облаштування. У цілому міграційний приріст, за да-
ною теорією, є позитивним фактором для подальшо-
го демографічного та економічного розвитку країни-
імігранта.

У рамках системного підходу, запропонованого  
П. Стокером, виділяють теорії, представники яких 
вивчають процес міграції у контексті світових пото-
ків капіталів і товарів, дії різного роду факторів, що 
носять глобальний характер. Зокрема, теорія суспіль-
ного капіталу наголошує на наявності певних інсти-
тутів, які виступають посередниками між країнами –  
учасницями міграційного потоку. Цей свого роду 
«суспільний капітал» у поєднанні з досвідом мігран-
тів, що мігрували раніше, полегшують для потенцій-
них мігрантів прийняття рішення про переміщення. 
Такий досвід у теорії міграційних мереж, представ-
никами якої є Ф. Хьюго, Д. Массей, трансформова-
но у поняття «співтовариство мігрантів». Співтова-
риство являє собою сукупність як минулих, так і 
потенційних мігрантів, міжособові взаємовідносини 
між якими носять, окрім родинного, й інший, зокре-
ма, дружній характер. Утворюється так звана мігра-
ційна мережа, яка спрощує процес міграції, знижує 
ризики пов’язані з ним та збільшує вигідність такого 
процесу. Звідси, саме соціальні зв’язки індивіда ви-
ступають різновидом соціального капіталу.

Таким чином, різноманітність представлених те-
орій, дають можливість робити висновки про різно-
планованість явища трудової міграції, дослідження 
якої потребує врахування та оцінки значного кола 
факторів, їх систематизацію (табл. 1). Роль їх буде 
змінюватися залежно від форми міграції, спрямо-
ваності її потоків та структурної складової механіз-
му міграції, що буде обрана за основу дослідження. 
З цієї позиції змістовним та таким, що відповідає 
ознаці комплексності дослідження, є міждисциплі-
нарний підхід до розуміння трудової міграції. Даний 
підхід заснований на економічних, демографічних, 
соціальних, етнографічних та інших характеристи-
ках міграційного процесу, які дозволили виділити 
відповідні напрями вивчення феномена міграції.
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Таблиця 1
Огляд теоретичних підходів щодо причин та факторів впливу на процеси трудової міграції

Підходи до вивчення 
трудової міграції Теорії Автори Міграційні фактори 

впливу Причини міграції
Ін

д
и
ві

д
у
-

ал
ьн

и
й
 п

ід
-

х
ід

Теорія людського 
капіталу

Г. Беккер, 
Т. Шульц, 
Д. Мюнцер

Економічні Психоло-
гічні
Культурні

Прямування людського капіталу 
до місць отримання максималь-
них прибутків

Теорія економіки 
сімейної міграції Дж. Борхас

Економічні
Соціальні
Психологічні

Переваги в результаті міграції 
формують стратегію поведінки 
сім’ї 

С
тр

у
к
ту

р
н
и
й
 п

ід
х
ід

Теорія неокласичної 
економіки

Дж. Харріс, 
М. Тодаро, 
О. Старк,
Л. Сяастад

Матеріальні 
Нематеріальні 

Масштаби міграції визначаються 
розмірами диференціації при-
бутку

Нова економічна 
теорія міграції

Е. Тайлор, 
П. Арнольд Монетарні

Можливість максимізації при-
бутку за мінімізації ризику 
пов’язаного з міграцією

Теорія подвійного 
ринку праці

Фортес, 
М. Пайора Економічні Наявність постійного попиту в 

розвинутих країнах

Теорія світового 
ринку праці

Е. Плетнев, 
Д.Джон-
стон 

Економічні 
Політичні
Матеріально-технічні

Розвиток світової промисловості, 
сільського господарства, морсько-
го та залізничного транспорту 

Теорія світових 
систем

С. Сассен, 
І. Валлерстайн
Е. Петрас

Історичні
Культурні
Адміністр.
Лінгвістичні 

Всебічні взаємозв’язки між коло-
ніальними державами та коло-
ніями

Теорія нового 
міжнародного 
порядку

В. Бенінг, 
Д. Пхгваті Економічні Наявність пропозиції іноземної 

робочої сили

Теорія 
«технологічного 
розвитку»

Д. Саймон Економічні 
Демографічні 

Ріст міграції єпохідною росту на-
селення, що є запорукою розви-
тку

С
и
ст

ем
н
и
й
 

п
ід

х
ід

Теорія суспільного 
капіталу П. Стокер Економічні 

Соціальні 

Наявність державних, громад-
ських та комерційних інститутів, 
що виступають посередниками в 
міграції 

Теорія міграційних 
мереж

Ф. Хьюго 
Д. Массей

Економічні
Соціальні 
Психологічні 

Наявність соціальних зв’язків за 
кордоном знижує витрати та ри-
зики пов’язані з міграцією

Систематизовано на основі джерел [1; 2; 3; 5; 6; 11; 12]

Міждисциплінарна дискусія щодо гносеологічних 
та парадигмальних аспектів теорій про міграцію аж 
до виділення її в окрему науку – міграціологію – до-
зволяє визначити основоположні питання в розрізі 
окремих наук та висунути міждисциплінарні гіпоте-
зи, одночасно засновані на концепціях і відкриттях 
декількох дисциплін [12, с. 35-36].

У даному контексті особливої ваги набуває мар-
кетинговий підхід до розуміння та дослідження 
процесів трудової міграції, його аналітичний та 
ідеологічний аспекти. Маркетинг володіє набором 
різноманітних інструментів впливу на ринкове се-
редовище, які засновані на знанні психології спо-
живача та закономірностей економічних проце-
сів. Так, якщо в рамках демографії дослідницькі 
питання міграційних процесів лежать в площині 
того, як міграція впливає на характеристики на-
селення, або ж у рамках економіки – чим поясню-
ється рішення мігрувати і яким є ефект від цього 
рішення, то маркетинговий підхід дозволяє дослі-
дити проблеми пов’язані з виявленням та забез-
печенням потреб учасників міграційного процесу. 
Розглядаючи ринок робочої сили як місце зустрі-
чі покупців і продавців, науково-пізнавальним є 
визначити передумови, особливості та наслідки їх 
поведінки з приводу купівлі-продажу такого спе-
цифічного товару, як робоча сила у контексті тру-
дової міграції. Трансформуючи основні категорії 
маркетингу у термінологію міграціології, доціль-
но провести характеристику основних складових 
міграційного процесу з точки зору маркетингу. Це 
дозволить виявити нові можливості щодо аналізу 

міграційних компонент як на теоретичному, так і 
на прикладному рівні.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Виходячи з подальшого нарощення мігра-
ційної активності робочої сили як на національ-
ному, так і світовому рівні, необхідним є пошук 
нових підходів до теоретичного та прикладно-
го аналізу казуальних зв’язків такої активності. 
Відповідно до вимог та обставин часу, що настав, 
зростає роль маркетингових засад у вирішенні по-
ставлених завдань, що і потребує подальших систе-
матичних досліджень.
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ре высшего образования. Определена важность воспитания социально ответственной молодежи и значение ВУЗа в этом про-
цессе. Приведены основные категории, по которым может быть определена социальная ответственность высшей школы.
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Постановка проблеми. Нині, в умовах нинішньо-
го розвитку України, все більшого розвитку отри-
мує питання соціальної відповідальності. Цей процес 
відбувається, не дивлячись на економічний та полі-
тичний стан у країні, що може бути обумовлено ви-
вченням, дослідженням та перейняттям досвіду роз-
винених держав та підприємств. Але, на жаль, це 
питання у нашій країні розглядається з боку соці-
альної відповідальності бізнесу (СВБ) чи корпоратив-
ної соціальної відповідальності (КСВ), які за своєю 
суттю є однаковими, хоча й деякими вченими розріз-
няються, а саме: СВБ стосується усіх видів підпри-
ємств, тоді як КСВ – великих корпорацій.

Але поняття соціальної відповідальності є дещо 
ширшим за своїм змістом й може бути застосоване 
у багатьох напрямах, що може бути втілено у тріа-
ді «бізнес-влада-суспільство». Саме з позиції остан-
нього й буде проведене дослідження у цій науковій 
статті. Тому що виховання соціально відповідально-
го суспільства у великій мірі відбувається у вищий 
школі й має визначальне значення як для економіки 
країни, так і для країни взагалі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пред-
метом свого дослідження соціальну відповідаль-

ність вищої освіти зробили багато вітчизняних вче-
них різних наукових сфер, так як це питання може 
бути розглянуто в різних наукових галузях. Так, 
В.П. Андрущенко та В.Л. Савельєв досліджували 
цю категорію з точки зору поєднання розширення 
автономії ВНЗ України з одночасним розвитком со-
ціальної відповідальності університету. О. Грішнова 
та С. Бех обґрунтовують поняття «соціально відпо-
відальний університет» і здійснюють аналіз розви-
тку соціальної відповідальності провідних україн-
ських ВНЗ. В.Г. Вієвська обґрунтовує важливість 
формування соціальної від повільності як типової 
якості особистості менеджера, спираючись на дослі-
дження цінностей сучасної молоді. С. Квіт визна-
чає напрями, у яких може бути сформована соці-
альна відповідальність українських університетів. 
Л.С. Шевченко також досліджує сутність цього по-
няття та визначає якість вищої освіти саме через 
цю категорію.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання, яке полягає в об-
ґрунтуванні шляхів розвитку соціальної відповідаль-
ності вищої освіти в Україні та значенні цієї катего-
рії для економіки країни.


