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ВСТУП

У сучасному глобалізованому світі проблеми міграції, міграційних 
потоків і переміщення людей є дискусійними як для політиків, вчених, 
так і для простих громадян. З одного боку, здається, що міграція 
набуває загрозливих розмахів, а з іншого — нічого особливого не 
відбувається, це само собою зрозуміле явище процесу глобалізації, 
розмивання міждержавних, міжетнічних і міжлінгвістичних кордонів. 
У зв’язку з цим відбувається маса спекуляцій як суспільною свідоміс-
тю у конструюванні дискурсу «свій-чужий», так і «притягненням» 
статистичних даних, щоб завоювати політичні бали. Взагалі тема 
міграції є однією з найдосліджуваніших у наш час, однією з найці-
кавіших. Чому люди мігрують? Що ними рухає? Як проходить процес 
адаптації? Яка роль діаспори? Як допомагає йому зацікавлена   в ньому 
держава? Або ж — що робить держава, якщо вона не зацікавлена 
в мігрантах? Безумовно, можна сказати, що люди шукають місця, де 
їм затишніше, де вони можуть більше заробити, де їм психологічно 
спокійніше. Однак не все так просто. Міграція приводить до зміни 
соціальної картини суспільства, і, відповідно, державам доводиться 
коригувати свою міграційну політику: одні країни спрощують схеми 
отримання віз і взагалі схеми людських і транспортних потоків, інші 
ж, навпаки, ставлять нові заслони на шляху іноземної робочої сили 
і товарів, адже міграція завжди тягне за собою деякі зміни соціокуль-
турного середовища, ринку праці, соціальних взаємин і тієї, здавалося 
б, «звичної» картини для громадянина.

Українці також беруть безпосередню участь у міграційних проце-
сах. Україна сьогодні є однією з країн з найбільшим відтоком робочої 
сили, трудових ресурсів. Розпад Радянського Союзу призвів до кризи 
в господарському комплексі України, тимчасового безробіття і со-
ціального напруження, що й послужило поштовхом для нової хвилі 
української еміграції. Українські емігранти вибирають різні держави 
для роботи і подальшого облаштування, такі як Канада, США, кра-
їни Європи, Росія. У Канаді, США, країнах Західної Європи рівень 
заробітку і життя істотно вище, ніж в Україні (а в Канаді та США 
розвинений інститут діаспори, через який спрощується соціалізація 
в новому суспільстві), в той час як у країнах Східної Європи і в Росії 
схожа з українською соціальна реальність.

Адаптація мігрантів — це процес пристосування, активного осво-
єння особистістю або групою людей нових соціальних умов, сере-
довища. У сучасній соціології вона розуміється як процес, в якому 
і адаптант (особистість / соціальна група), і соціальне середовище 
є адаптивно- адаптуючими системами (активно впливають одна на 
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одну). Адаптацію також можна визначити як процес і результат актив-
ного пристосування етнічних груп до умов іншого соціокультурного 
середовища. Соціальна адаптація мігрантів — це цілісний, системно- 
організований, інтегративний і диференційований процес, що сприяє 
встановленню відповідності мігранта із зовнішнім соціокультурним 
простором за допомогою гармонізації його відносин з ним у досяг-
ненні внутрішнього й зовнішнього стану рівноваги 1.

Ця монографія ґрунтується на роботах, дослідженнях, матеріа-
лах і статтях автора. Монографія складається з двох розділів. Пер-
ший розділ висвітлює історію формування, сучасний стан і основні 
соціально- демографічні характеристики української діаспори в Канаді, 
Європейському Союзі та Російській Федерації. Особливу увагу приді-
лено провінції Онтаріо, Латвії та Іркутській області (де і проводилися 
польові дослідження, результати яких викладено у другому розділі) як 
складовим трьох перерахованих вище політичних одиниць. Другий 
розділ присвячено опису результатів дослідження соціальної адап-
тації сучасних українських іммігрантів в Онтаріо, Латвії та Іркутській 
області: аналізуються адаптаційні стратегії українських іммігрантів на 
прикладі окремо взятих регіонів, розглядаються причини імміграції та 
адаптаційні шляхи українських іммігрантів на новій землі, причини, 
за якими українські іммігранти вирішують залишитися на постійне 
місце проживання в нових країнах.

Вивчення української імміграції до Канади канадськими вченими 
йшло і йде поступальними кроками із самого початку масової іммігра-
ції українців до країни: нарощується об’єм матеріалів, з різних точок 
зору розглядаються причини імміграції, адаптаційні стратегії, широко 
висвітлюються окремі біографічні матеріали про видатних українців 
Канади, розглядаються різні аспекти життя українців, вивчається 
вплив державної політики країни на канадських українців. Історію 
вивчення української еміграції в Канаду можна розділити на три ета-
пи: міжвоєнний період (1921–1939), післявоєнний період (1945–1991) 
і пострадянський період (після 1991 р). У міжвоєнний період вивча-
лися в основному причини імміграції в Канаду, характер українських 
поселень, розселення українців, їхній соціально- політичний статус, 
вплив релігії на життєвий уклад. Період до Другої світової висвітле-
но в роботах таких канадських вчених, як V. Kukushkin, J. Petryshyn, 
P. Yuzyk 2 та ін. У післявоєнний період також активно вивчаються 

1 Жукова И. А. Социальная адаптация мигрантов в социокультурном пространстве 
региона: дис. … канд. социол. наук: 22.00.04. Москва, 2007. 159 с. С. 11, 30–31.
2 Див. напр.: Kukushkin V. From Peasants to Labourers: Ukrainian and Belarusian 
Immigration from the Russian Empire to Canada. Montreal: McGill- Queen’s University Press, 
2007. 283 p.; Petryshyn J. Peasants in the Promised Land: Canada and the Ukrainians, 
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зазначені напрями, але до них додаються вивчення іммігрантів- воїнів 
Української Повстанської Армії, широко висвітлюються проблеми 
і досягнення України, набирає обертів вивчення історії України та 
ролі українців у канадському житті, питання самоідентифікації дітей 
іммігрантів, збереження культури, мови і традицій, а також активно 
обговорюється державна міграційна політика країни і її вплив на 
канадських українців. Даний етап є дуже політизованим, оскільки 
Україна була складовою Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
(СРСР). Цей період характеризується новими напрямами в дослід-
женнях української імміграції, зокрема таких канадських вчених, 
як M. Czuboka, L. Luciuk, J. Rozumnyj 3 тощо. Пострадянський період 
характеризується зниженням градуса політизації, набирає обертів 
рух «об’єктивного вивчення історії» як самої України, так і українців 
Канади. До перелічених вище напрямів додаються вивчення причин 
еміграції з незалежної України, характер адаптації на новій землі, 
роль діаспори і церкви в адаптації іммігрантів. У самій Канаді пере-
осмислюється міграційна політика країни, що також змінює вектор 
її вивчення. Тут можна виділити роботи таких канадських вчених, як 
A. L. Pawliczko, S. Hryniuk, P. Krawchuk 4 тощо.

У Латвії інтерес до вивчення української імміграції з’явився тільки 
в часи перебудови і отримав розвиток після розпаду СРСР. Латвійські 
вчені й громадські діячі вивчають різні аспекти життєдіяльності україн-
ської діаспори та іммігрантів: з позиції історії — Е. Єкабсонс, В. Павленко, 
Е. Давиденко та ін., з позиції економіки і соціології — С. Калайда, В. Сте-
фанович, К. Стразда, Н. Лисогорова та ін., з позиції права — Е. Давиден-
ко, А. Павленко, В. Строй та ін., з позиції журналістики — Н. Лебедєва, 
Л. Пилип та ін., з позиції зарубіжних зв’язків — К. Мамутова та ін 5.

1891–1914. Toronto: Lorimer, 1985. 265 p.; Yuzyk P. A Statistical Compendium of the 
Ukrainians in Canada, 1891–1976. Ottawa: University of Ottawa Press, 1980. 834 p.
3 Див. напр.: Czuboka M. Ukrainian Canadian, Eh? The Ukrainians of Canada and Elsewhere 
as Perceived by Themselves and Others. Winnipeg: Communigraphics / Printers Aid Group, 
1983. 255 p.; Luciuk L. Creating a Landscape: A Geography of Ukrainians in Canada. Toronto, 
Buffalo, London, 1989. 26 p.; Rozumnyj J. New Soil — Old Roots: The Ukrainian Experience in 
Canada. Winnipeg: Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada by Printing Services 
of the University of Manitoba, 1983. 334 p.
4 Див. напр.: Pawliczko A. L. Ukraine and Ukrainians through the World: A Demographic and 
Sociological Guide to the Homeland and Its Diaspora. Toronto, Buffalo, London: Published for the 
Shevchenko Scientific Society, Inc., by University of Toronto Press, 1994. 510 p.; Luciuk L. Canada’s 
Ukrainians: Negotiating an Identity. Toronto: Published in association with the Ukrainian Canadian 
Centennial Committee by University of Toronto Press, 1991. 510 p.; Krawchuk P. Our History: The 
Ukrainian Labour- Farmer Movement in Canada 1907–1991. Toronto: Lugus Publications, 1996. 487 p.
5 Див. напр.: Єкабсонс Е. Українці в Латвії з кінця XIX віку до 1945 року. Українці Латвії 
(люди згадують, документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 7–10; Павленко В. 
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До середини 1980-х рр. в Росії дослідження українців- іммігрантів 
проводилися не так активно, як це було, наприклад, у Канаді. Ос-
новний виток вивчення української імміграції в Росію припадає на 
дореволюційний період (початок ХХ ст.) і на період після 1985 р. Не-
одноразово змінювався сам вектор вивчення українців Росії. Якщо 
в дореволюційний період вивчають «малоросів» як складову частину 
російського етносу, то з приходом радянської влади вже вивчають-
ся українці Росії як окрема етнічна група. Починаючи з 1980-х рр. 
інтерес до українського питання в Росії зростає, а з розпадом СРСР 
змінюється і саме сприйняття українців Росії. Тепер вже вивчаються 
не тільки добровільні / примусові переселенці, а й також і сучасні 
трудові іммігранти. Активізується вивчення описаних вище питань, 
але вже з урахуванням російської специфіки. Основні дослідницькі 
матеріали присвячені українцям Кубані, Поволжя, Західного Сибіру 
і Далекого Сходу, також є окремі матеріали щодо українців інших ре-
гіонів країни. Серед сучасних російських наукових діячів, які вивчають 
різні аспекти і часові проміжки української імміграції в Росію, слід 
відзначити роботи Л. Г. Руденка, І. С. Карабулатової, О. В. Дівлішова, 
М. В. Жигла, С. Є. Сазонової, М. М. Бабути, Т. В. Ґуршоєвої, А. М. Мо-
лощенкова, Д. Г. Коровушкіна, Ю. М. Єфремової тощо 6.

Українські національні товариства в сучасній Латвії. Українці Латвії (люди згадують, 
документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 11–17; Давиденко Е. Українці в Латвії. 
Деякі аспекти етнокультурного розвитку. Українці Латвії (люди згадують, документи 
свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 19–21; Калайда С. Участь українців Латвії 
у створенні посольства Латвії. Українці Латвії (люди згадують, документи свідчать). 
Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 95–96; Стефанович В. Що турбує українців Латвії? Українці 
Латвії (люди згадують, документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 96–98; 
Стразда К. Сумна «Діаспора». Українці Латвії (люди згадують, документи свідчать). 
Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 98–99; Лисогорова Н. Соціологічні дослідження проблем 
формування та розвитку української громади Латвії. Українці Латвії (люди згадують, 
документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 105–107; Давиденко Е. Правозахисна 
діяльність українців Латвії. Українці Латвії (люди згадують, документи свідчать). 
Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 108–114; Павленко А. Про те, що наболіло українцям 
Латвії. Українці Латвії (люди згадують, документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. 
С. 133–134; Строй В. Під українським соусом. Українці Латвії (люди згадують, 
документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 135–139; Лебедєва Н. Українські 
ЗМІ в Латвії: чи є шляхи до розвитку? Українці Латвії (люди згадують, документи 
свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 161–162; Пилип Л. Українське радіомовлення 
в Латвії. Українці Латвії (люди згадують, документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. 
С. 163–165; Мамутова К. Як естонські українці співпрацюють з латвійськими. Українці 
Латвії (люди згадують, документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 172–173.
6 Див. напр.: Миграция украинцев в Сибирь и Дальний Восток в системе российско- 
украинских миграционных связей / Л. Г. Руденко и др. Иркутск; Киев: Изд-во 
Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2007. 103 с.; Украина — Западная 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ ТА 
ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

1.1. Українська діаспора у світі: загальна характеристика

Сьогодні, за різними підрахунками, приблизно 1/4 всіх етніч-
них українців живе поза Україною. Перебування в українській 
діаспорі є історичною, культурною і політичною реальністю для 
багатьох українців 7. Існує кілька визначень того, що є «українська 
діаспора». Перше визначає її як українську національну / етнічну 
спільноту за межами України. Друге визначає її як українську 
національну спільноту за межами українських етнічних земель 8. 
Крім того, всі етнічні українці — громадяни інших держав (також 
сюди включаються люди інших національностей, що походять 
з України) визначаються як «закордонні українці» законом «Про 
закордонних українців» 9. Деяка частина закордонних українців 
живе в прикордонних регіонах сусідніх держав на українських 
етнічних територіях Білорусі, Польщі, Словаччини, Угорщини, Ру-

Сибирь в диалоге культур и народов: векторы и факторы взаимодействия / редкол.: 
Карабулатова И. С. и др. Тюмень: Ин-т гуманитарных исслед. Тюменского гос. ун-
та, 2009. 149 с.; Дивлишов А. В. Украинцы в культурном пространстве Республики 
Мордовия: традиции и инновации (кон. XIX — нач. XXI в.): дис. … канд. ист. наук: 
24.00.01. Саранск, 2007. 222 с.; Жигло Н. В. Украинцы Санкт- Петербурга. Санкт- 
Петербург, 2009. 80 с.; Сазонова С. Е. История заселения Анапского района 
украинскими переселенцами (30–60-е годы XIX века). Культурная жизнь Юга 
России. № 3. 2008. С. 75–78; Бабута М. Н. Формирование и современное состояние 
украинской диаспоры (конец XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. 
Томск, 2008. 162 с. С. 61–62.; Гуршоева Т. В. Спецпоселенцы из Западной Украины 
в Иркутской области: 1940–1960-е годы: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Иркутск, 
2006. 235 с.; Молощенков А. Н. Миграция украинского населения на Южный Урал 
в первой четверти XX века. Magistra Vitae: электронный журнал по историческим 
наукам и археологии. № 23. 2009. С. 26–32; Коровушкин Д. Г. Расселение 
и численность украинцев на территории Омской области (конец XIX — начало 
XXI века). Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных 
территорий. 2006. Т. XII. № 2. С. 106–111; Ефремова Ю. Н. Повседневные блюда 
в системе питания украинцев Западной Сибири (на примере Омской области). 
Казанская наука. 2012. С. 21–26.
7 Бабута М. Н. Формирование украинской диаспоры в Западной Европе (конец XIX —
XX вв.). Вестник ТГПУ. №  3. Томск, 2012. С. 76–80.
8 Оліфіренко В. В. Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. Донецьк: 
Сталкер, 1999. 496 с.
9 Про закордонних українців: Закон України від 04.03.2004 №  1582-IV (із змінами) / 
Верховна Рада України URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1582–15.
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мунії, Молдови та Росії 10, тому вони не є діаспорою в класичному 
розумінні цього слова, бо ніколи не мігрували, а жили століттями 
в прикордонні (державні кордони постійно змінювалися), тому
є іредентою. Якщо визначити всіх українців, які живуть за межа-
ми України, як діаспору, тоді вони теж є частиною української 
діаспори (в дещо іншому розумінні цього терміна). Для глибшого 
осмислення процесів міграції українців слід розглянути форму-
вання української діаспори в історичній ретроспективі та сучасні 
характеристики західної і східної української діаспори.

Чітко визначити історичні рамки початку еміграційних процесів 
з України не є можливим, оскільки поодинокі випадки еміграції 
реєструються ще з часів Середньовіччя. Однак уже на початку 
XVIII ст. у Європі, Туреччині й Сибіру були присутні нечисленні 
політичні емігранти (у випадку з Туреччиною і Європою — втеча, 
а у випадку з Сибіром — заслання).

Історичні передумови першої хвилі масової міграції українців 11

Тривалий час український народ формувався розрізнено і не 
мав незалежності, його національний розвиток затягся до XIX ст. 
До того ж поміщики прагнули асимілювати домінуючий народ 
заради збереження своїх соціально- економічних привілеїв; укра-
їнський народ до XIX ст. був переважно селянським. Навіть тоді, 
коли індустріалізація йшла повним ходом, українців серед верств 
міського населення було мало, і вони практично не мали полі-
тичного впливу. Міські центри складалися в основному з росі-
ян, поляків і євреїв і були своєрідними іноземними острівцями 
в українському морі.

Наприкінці XIX ст. основний масив української території з на-
селенням близько 25 млн мешканців входив до складу самодер-
жавної Російської імперії. Царський режим в той час активно 
проводив політику централізації та зросійщення. Різні прояви 
українського націоналізму каралися, використання української 

10 Чирков О. Втрачені землі… Україна просторова в концепційному окресленні Степана 
Рудницького. Київ: Українська Видавнича Спілка, 2003. С. 131–141.
11 Підрозділи «Історичні передумови першої хвилі масової міграції українців», «Перша 
хвиля української еміграції» (з другого абзацу) і другий- третій абзаци підрозділу 
«Друга і третя хвилі української еміграції» є адаптованим і доповненим перекладом 
з французької мови с. 3–7, 12–13 книги Gerus O. W. Les Ukrainiens au Canada. Les groups 
ethniques du Canada. Ottawa: Département d’histoire (University de Manitoba), Société 
historique du Canada, Direction du multiculturalisme du gouvernement du Canada par 
Keystone Printing & Lithographing Ltd., Saint John, N.B., 1985. 26 p.



14

мови час від часу заборонялося. Разом з тим, економічні умови 
покращилися після скасування кріпацтва в 1861 р., і в російській 
Україні з’явився сильний селянський клас. Крім того, в 1880-х рр. 
в Україні проводилася масова індустріалізація з усіма соціально- 
економічними наслідками.

Західна Україна, що складається з таких регіонів, як Галичи-
на, Буковина і Закарпаття, з населенням 4 млн українців (також 
званих тоді русинами) входила до складу багатонаціональної 
Австро-  Угорської імперії. Переважна більшість українців, що 
мігрували на захід у той час, за походженням з Галичини та 
Буковини, двох регіонів, чиє населення в ті часи було гетеро-
генним – українці спільно проживали з поляками та румунами. 
В Галичині панівний клас становила польська шляхта й полоні-
зовані українці. Релігійна приналежність була основним і най-
простішим способом розрізнення окремих національностей. 
Українці Австро-  Угорщини – частина уніатської церкви, тобто 
греко-  католицької, яка дотримується візантійських та українських 
обрядів, використовує церковно-слов’янську мову в богослужінні 
і дозволяє вступати в шлюб священнослужителям. Поляки – гарячі 
послідовники Римської католицької церкви, і тоді вважалося, що 
українці, які перейшли в католицтво, взяли польську національ-
ність. Обидві церкви були рівні перед законом і підтримувалися 
державою, духовенство мало спеціальний статус, і завдяки уні-
атським священникам створювалося культурне середовище для 
українського народу. У Буковині українці та румуни хоч і нале-
жали до православної церкви, але все ж румунська аристократія 
домінувала в політичній та економічній діяльності.

У 1848 р. революційні рухи стали активні в усій Європі. Цей рік 
став поворотним в історії українського народу Австрії. Кріпацтво 
було скасовано, і вперше у своїй історії українські селяни брали 
участь у політичному житті під керівництвом духовенства. У дру-
гій половині XIX ст. українці Австрії під впливом національного 
відродження в російській Україні стали самоідентифікуватися як 
окрема національна група.

Зі стратегічних причин імперський уряд у Відні спочатку заохо-
чував і підтримував цей рух. Йшлося в значній мірі про те, щоб 
перешкодити відчуженню потужного і водночас політично неста-
більного польського населення Галичини від Австрії. Поляки отри-
мали контроль над внутрішньою політикою Галичини в обмін на 
лояльність Відня, і таким чином їхнє домінування було закріплено. 
Визнання цієї монополії дозволило польському дворянству і далі 
домінувати в економічному житті сільських районів. У Австро- 
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Угорській імперії українські лідери стали вести з поляками постійну 
боротьбу за рівність в економічній, культурній, політичній та освіт-
ній сферах. У цій боротьбі нова світська інтелігенція, що вийшла 
з лав селянства, допомагала уніатському духовенству зміцнювати 
його традиційну роль лідера. Хоч польське домінування і було 
закріплено, галицькі українці все ж мали значний культурний 
і політичний прогрес в той час. Наприкінці XIX ст. Галичина стала 
центром українського національного відродження.

Система державних шкіл віддавала перевагу домінуючій ет-
нічній групі, але не звільняла маленьких українців від навчання 
рідною мовою. Початкова освіта стала обов’язковою в кінці XIX ст. 
Читальні гуртки (читальні) створювалися в селах компаніями 
освічених людей, які хотіли боротися з неписьменністю серед 
дорослих. Читальні гуртки підвищували обізнаність селян про важ-
ливість політичного процесу. Українці мали різні політичні партії, 
що представляли всі ідеології, від марксизму до клерикального 
консерватизму, з яких вони вибирали своїх делегатів у провінційні 
парламенти (в Галичині й Буковині) і в імперський парламент 
у Відні. Незважаючи на напруженість, пов’язану з конфліктами 
між українцями і поляками / румунами, втеча за політичними 
переконаннями рідко була причиною української еміграції. Не-
вірно також і те, що молоді люди емігрували з метою ухилення 
від військової служби.

Економічне становище українських селян Австрії було дале-
ким від задовільного. Скасування кріпацтва насправді істотно 
не поліпшило їхнього положення. Селяни залежали від великих 
землевласників, які розпоряджалися понад 40 % землі. У віднос-
ному вираженні обробіток земель був незначним (від 2 до 5 га), як 
і продуктивність. Разом з тим, стереотип про те, що селяни — це 
«однорідна неграмотна, бідна, одягнена в кожухи маса», був дале-
ким від реальності. Модернізація великих господарств позитивно 
вплинула на прогресивні верстви селянства, оскільки це дало їм 
змогу ознайомитися з новою технікою.

Проте багато українців намагалися знайти роботу за океаном, 
бо австрійські політики свідомо тримали Галичину серед най-
менш розвинених регіонів. Реагуючи частково на тиск великих 
землевласників, Відень створив з Галичини сільськогосподарську 
область і ринок для збуту продуктів із західних індустріалізованих 
областей імперії. Легка промисловість, що розвивалася безпо-
середньо в Галичині, була пов’язана з природними ресурсами: 
видобутком нафти в Дрогобичі та вирубкою і переробкою лісу 
в Карпатах. Українські партії намагалися поліпшити економічне 
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становище селян за допомогою кооперативного руху, і на початку 
ХХ ст. у Східній Галичині було сформовано безліч сільськогосподар-
ських і молочних кооперативів, кредитних асоціацій та страхових 
компаній, які вперше наділили українців значною колективною 
економічною владою. Однак, незважаючи на значне поліпшення 
селянського життя, багато хто сподівався на щось краще.

Перша хвиля української еміграції

На даний момент виділяють чотири хвилі масової української 
еміграції. Активна еміграція з України почалася наприкінці XIX ст.,
коли українці Австро- Угорщини рушили на захід, а українці Ро-
сійської імперії — в Сибір і на Далекий Схід. Мотиви і у тих, і в ін-
ших були схожими: малоземелля і неможливість економічного 
розвитку, відсутність можливостей для зростання соціального 
та економічного капіталу. Такі території, як Канада і азійська 
частина Росії, якраз мали такі можливості: там надавалися землі 
на прийнятних для українських іммігрантів умовах.

Українців від спокуси еміграції за океан стримував невеликий 
досвід масових переселень. У російській Україні єдина велика 
міграція почалася в кінці XIX ст., коли уряд заохочував коло-
нізацію новоприєднаних територій Далекого Сходу. Оскільки 
українці мали можливість отримати практично безкоштовну 
землю в східній частині Російської імперії, їм не потрібно було 
емігрувати за океан, якщо це не були причини політичні або 
релігійні, як, наприклад, у випадку з німецькими менонітами 
і духоборами, а також російськими євреями. В Австро- Угорщині 
існувала проблема нестачі землі, тому сезонні міграції практи-
кувалися широко.

Перші шляхи в Америку проклали українці Закарпаття, тери-
торії з тоді ще домінуючим угорським населенням. Вони масово 
виїжджали в Північну Америку в 1870 рр. Їхній пункт призначен-
ня — американські вугільні шахти. Залучена пропозицією доб-
ре оплачуваних робочих місць, перша група галичан вирушила 
в 1879 р. Це були мігранти — досвідчені працівники, які мали намір 
повернутися додому, добре заробивши в Сполучених Штатах.

Завдяки спокусливим пропозиціям землі й недорогому тран-
спорту, від 24 до 30 тис. селян виїхали з бідних регіонів Східної 
Галичини до Бразилії в 1880-х рр. Незабаром вони були роз-
чаровані, тому що на них чекали різні перешкоди: радикально 
інший клімат, тропічні хвороби, жахливі умови праці на кавових 
плантаціях і корумпована імміграційна бюрократія. Листи боліс-
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ного змісту, які приходили на батьківщину, викликали у інтелек-
туальної еліти занепокоєння щодо т. зв. бразильської лихоманки.

Спочатку Австрія реагувала негативно на еміграцію з Гали-
чини. Землевласників не без підстав турбувала гостра нестача 
дешевої робочої сили через відтік населення із Закарпаття за 
океан, що негативно вплинуло на угорське сільське господар-
ство. Проте імперський парламент заборонив місцевим органам 
влади втручатися в питання еміграції, оскільки гроші українців 
Північної Америки позитивно впливали на сільське господарство 
Австро- Угорщини. Селяни нарешті мали певний капітал у своєму 
розпорядженні, і бажання потенційних емігрантів швидко про-
дати свою землю в підсумку призвело до падіння її ціни для тих, 
хто вирішив залишитися. Питання еміграції викликало розкол 
в українській інтелігенції. Консервативні кола, зокрема церква, 
виступили проти, оскільки скорочення чисельності українського 
населення Галичини взагалі поставило під питання наявність 
українців у регіоні, адже вони прагнули емігрувати значно більше, 
ніж поляки. З іншого боку, радикали вважали, що еміграція для 
селян була найшвидшим способом поліпшити своє становище. 
Всі вважали, що такі інститути, як уніатська церква і товариство 
«Просвіта», мусять залишатися в середовищі емігрантів. Але по-
літика церкви ускладнила призначення українських католицьких 
священників за океан. Уніатська церква в основному складалася із 
сімейних священників, а чернечі ордени не були поширені. Введена 
Ватиканом заборона на перебування сімейних священнослужи-
телів у Північній Америці серйозно підірвала статус української 
церкви. Створення спеціальних орденів, що складалися з чле-
нів бельгійського католицького духовенства та практикували 
візантійські обряди, ускладнило ситуацію і сприяло віддаленню 
вірних парафіян. Духовна ситуація буковинських православних 
була анітрохи не кращою, оскільки румунська влада відмовилася 
відправляти священників за океан.

Через відсутність надійних даних складно встановити чисель-
ність і соціальні характеристики першої хвилі емігрантів. Перша 
хвиля розпочалася в 1870-х рр. і тривала до початку Першої 
світової війни. Масова трудова еміграція українців з Австро- 
Угорщини в США почалася в 1877 р., до Бразилії — в 1880-ті, до 
Канади — в 1891 р.; з європейської частини Російської імперії до 
Сибіру і на Далекий Схід — з кінця XIX ст., при цьому поза межа-
ми українських етнічних земель Російської імперії вже у 1880 р.
проживало близько 700 тис. українців (Кубань, північ Казахстану, 
Москва, Санкт- Петербург, окремі осередки в Сибіру і на Далекому 
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Сході). Загалом вважається, що в період з кінця 1870-х до 1914 р. 
близько 600 тис. українців покинули Австро- Угорську імперію 
і вирушили в Північну і Південну Америку: в США — 350 тис. 
(в основному робітників), в Канаду — 150 тис. (в основному 
селян- фермерів), в Бразилію та Аргентину — 50 тис. (із найбід-
ніших селян). У 1920 р. внаслідок війни українська заокеанська 
діаспора збільшилася до 750 тис. осіб, а європейська (від Атлан-
тики до Тихого океану) — до 600 тис .12

Друга і третя хвилі української еміграції

Друга хвиля охоплює міжвоєнний період. Вона була зумовлена   
сукупністю соціально- економічних і політичних причин. Серед емі-
грантів були не тільки селяни, значну частину складали військовики, 
державні службовці та національна інтелігенція, які не бажали пере-
бувати під владою Польщі або Радянського Союзу.

Завдяки революції 1917 р. в Росії українці імперії отримали 
свою незалежну державу. У 1921 р. в боротьбі між Українською 
Народною Республікою і Радянською Росією перемогли більшовики. 
Українська Радянська Республіка, створена більшовиками, отри-
мала певний ступінь автономії не без опору з боку центрального 
уряду в Москві. Західні українці розчарувалися у своїх зусиллях 
уникнути влади Польщі після падіння Австро- Угорської імперії. Не 
маючи наміру поступатися Галичиною, Польща також окупувала 
Волинь, український православний регіон, що раніше належав 
царській Росії. Більшість українців (29 млн у 1926 р.) залишилися 
в сфері впливу Росії, а близько 8 млн стали найзначнішою та 
найнеспокійнішою меншиною в Польщі. Румунія окупувала Бу-
ковину, а недавно створена Чехословаччина забрала Закарпаття 
в Угорщини. Чехословаччина стала єдиним оазисом демократії 
в східній частині Центральної Європи, і українська меншина, що 
проживала там (450 тис. в 1930 р.), отримала величезну вигоду 
з великодушності Праги.

Протягом 1920 р. тиск на еміграцію все сильнішав і сильні-
шав. Радянська Україна була зруйнована війнами, що тривали 
до 1921 р., і страждала від голоду, але українців не пускали еміг-
рувати за кордон, а навпаки, заохочували переселятися в інші 
місця Радянського Союзу. У польській Україні, охопленій голодом 
та епідеміями в поєднанні з високими податками і девальвацією 

12 Зарубіжні українці. Довідник / С. Ю. Лазебник та ін. Київ: Вид-во «Україна», 1991. 
256 с. С. 13–32.
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національної валюти, життя стало вкрай складним. Крім того, 
в Галичині польський уряд приступив до здійснення програми, 
спеціально призначеної для знищення інституційних основ укра-
їнського національного життя. У цих умовах представники двох 
соціальних категорій — виснажені війною селяни і переслідувані 
владою національні інтелектуали — були готові емігрувати. Ба-
жаючи полонізувати Галичину, влада швидко видавала паспорти, 
але поставила обмеження на дозволену до вивезення кількість 
грошей з країни. Згодом Варшава послабила політичний тиск на 
Галичину; емігранти з Волині в основному мотивували еміграцію 
економічними міркуваннями.

У період з 1920 до 1939 р. із Західної України (тоді частково 
входила до складу Польщі, Чехословаччини та Румунії) до Півден-
ної Америки емігрувало 60 тис. осіб, до Франції – 35 тис. осіб, до 
Канади – 70 тис. осіб. Що ж стосується СРСР (кордони якого вже 
були закриті й еміграція всередині якого аж ніяк не завжди була 
добровільною), то за даними Перепису населення СРСР 1926 р. 
поза межами Української РСР проживало близько 8 млн українців, 
з яких 7,8 млн – у РРФСР. А за даними Перепису населення СРСР 
1939 р. поза межами Української РСР проживало вже тільки 4,5 млн 
українців, з яких у РРФСР – 3,3 млн (з них 2,3 млн у європейській 
частині, 1 млн – в азійській) 13. Питання такого значного зниження 
кількості українців у СРСР за межами Української РСР є предметом 
гарячих дискусій в наукових колах.

До Другої світової війни українська еміграція активно йшла 
в обох напрямках (правда, із закриттям кордонів СРСР в українців 
Української РСР не було змоги виїхати на захід, як і в українців 
Польщі та інших країн — на схід).

Третя хвиля почалася наприкінці Другої світової війни. Це були 
переважно біженці з британської, американської та французької 
окупаційних зон. Значну частину становили силою вивезені на 
примусові роботи до Німеччини, а також військовополонені, яких 
радянське керівництво вважало зрадниками. Більшість емігрували 
до Канади, США, Австралії, Великої Британії, Аргентини, Бразилії 
і Франції 14.

По завершенню Другої світової війни (ближче до початку 
1960-х) еміграція на захід практично припинилася, оскільки май-
же всі етнічні землі українців було включено до складу Радянської 
України, і тепер залишалася можливість емігрувати тільки на 
13 Там само. С. 32–43.
14 Там само. С. 43–47.
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схід. Оскільки еміграція з СРСР в інші країни, м’яко кажучи, не 
схвалювалася, українцям Української РСР не залишалося вибору, 
крім як вибирати для себе щось у межах Радянського Союзу.

Українська міграція сьогодні

Своєрідний переворот у характері української міграції стався на 
початку 1990-х рр., коли Україна відновила незалежність. З 1989 р. 
виїзд із СРСР став цілком легальним, і саме цей рік вважається 
початком четвертої хвилі еміграції, яка триває і понині. Її головна 
причина — важке економічне становище країни, низький рівень 
зарплат і невисокий, у порівнянні з багатьма іншими європейськи-
ми країнами, рівень життя. В еміграційному напрямку яскраво 
вираженою стала західна компонента. Міграція на схід зберіглася, 
але стала менш значною: в основному до Росії їдуть на тимчасові 
заробітки. Міграція на захід теж стала мати характерний «робочий» 
відтінок. Ця хвиля не має якоїсь відмінності в плані зайнятості, 
на відміну від першої хвилі, коли емігрували в основному селяни. 
Четверта хвиля — це представники всіх сфер трудової діяльності: 
науковці, лікарі, інженери, бізнесмени, селяни, технарі — як ви-
сококваліфіковані фахівці, так і професійно- орієнтовані робочі 15.

Західна і східна українська діаспора

У зв’язку з тим, що кордони СРСР тривалий час були закритими, 
відбувся умовний поділ української діаспори на західну (Європа, 
Америка, Австралія) і східну (країни колишнього СРСР, Азія) 16. До 
сучасної західної діаспори відносяться українці, які проживають 
в таких країнах 17 (табл. 1):
15 Білецький В. С. Українська діаспора сьогодні: перспективи і реалії співпраці 
з Україною. Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям / Укр. 
культурологічний центр та ін. Донецьк, 2004. С. 29–34.
16 Pawliczko A. L. Ukraine and Ukrainians through the World: A Demographic and 
Sociological Guide to the Homeland and Its Diaspora. Toronto, Buffalo, London: Published 
for the Shevchenko Scientific Society, Inc., by University of Toronto Press, 1994. 510 p. 
PP. 8–11.
17 Основний масив даних узятий з переписів населення, але дані за деякими країнами, 
зокрема Південної Америки, взяті з церковних записів і записів організацій, тому що 
країни Південної Америки не збирають дані про етнічне походження, вважаючи за 
краще фокусуватися на расовому походженні. Також різні країни враховують різні 
контингенти населення: наприклад, Канада, США, Німеччина, Італія, Іспанія тощо 
враховують своїх громадян і володарів посвідок про постійне проживання, а от 
Румунія, Казахстан, Білорусь, Латвія тощо тільки своїх громадян.
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Таблиця 1
Топ-10 країн західної української діаспори за чисельністю і питомою 

вагою в структурі населення 18

№  Країна Чисельність, осіб Питома вага,% Рік

1 Канада ▲ 1 359 655 3,95 2016

2 США ▲ 1 028 492 0,3 2016

3 Бразилія ▼ ≈ 400 000 1,0 2009

4 Аргентина ▼ ≈ 305 000 0,75 2007

5 Німеччина ▲ ≈ 272 000 0,25 2016

6 Італія ▲ 239 424 0,36 2019

7 Польща ▲ ≈ 230 000 0,2 2018

8 Чехія ▲ 131 709 0,7 2018

9 Іспанія ▲ 90 530 0,2 2015

10 Румунія ▲ 51 703 0,25 2011

18 Див.: Ethnic Origin Census Profile, 2016 Census / Statistics Canada–Statistique Canada. 
URL: https://www12.statcan.gc.ca/census- recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm? 
Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Geo2=PR&Code2=01&Data=Count&SearchText=Canada&S
earchType=Begins&SearchPR=01&B1=Ethnic%20origin&TABID=1; Ancestry. Selected Social 
Characteristics in the United States. 2016 American Community Survey 1-Year Estimates / United 
States Census Bureau. URL: https://archive.md/20200214010655/http://factfinder.census.
gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_DP02&prodType=ta
ble#selection-273.0–273.47; Imigração Ucraniana / Representação Central Ucraniano- Brasileira. 
URL: http://www.rcub.com.br/rcub/quem-somos/imigracao- ucraniana/; Inmigración Ucrania 
a la República Argentina. URL: https://web.archive.org/web/20131227233709/http://www.
ucrania.com/Articulos/tabid/57/ctl/Details/mid/388/ItemID/1/language/en- US/Default.
aspx; Bevölkerung mit Migrationshintergrund Ergebnisse des Mikrozensus Fachserie 1 Reihe 
2.2 2016 / Statistische Bundesamt. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft- 
Umwelt/Bevoelkerung/Migration- Integration/_inhalt.html; Ucraini in Italia. Cittadini Stranieri. 
Tuttitalia. URL: https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini- stranieri/ucraina/; Скільки 
українців живе у Польщі? Нове дослідження. Наш вибір: газета для українців у Польщі. 
URL: https://naszwybir.pl/skilky- ukrayintsiv-zhyve-v-polshhi-nove-doslidzhennya/; Cizinci podle 
typu pobytu, pohlaví a státního občanství k 31.12.2018 / Ředitelství služby cizinecké policie. URL: 
https://www.czso.cz/documents/11292/27914491/1812_c01t11.pdf/ddfa8a3d-8875–4b38–8d3a-
e7245706b6f7?version=1.0.; Cifras de Población a 1 de enero de 2016. Estadística de Migraciones 
2015. Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes 2015. España. URL: https://www.
ine.es/prensa/np980.pdf; Comunicat de presă privind rezultatele provizorii ale Recensământului 
Populaţiei şi Locuinţelor — România 2011. URL: http://www.recensamantromania.ro/wp-content/
uploads/2012/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_RPL_2011.pdf.
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Особливостями канадської, американської, німецької та чеської 
українських діаспор є те, що вони належать до так званих старих діа-
спор. Вони почали формуватися ще в XIX ст. і при цьому збільшуються 
за рахунок нової імміграції з України. Бразильська і аргентинська 
діаспори також відносяться до «старих», проте їхня чисельність падає 
через відсутність нової імміграції та природного зменшення. Українці 
Румунії, Польщі та Словаччини проживають, як правило, в прикор-
донних з Україною регіонах і столицях 19 (у випадку Польщі враховує-
мо також тих, хто має посвідку про постійне проживання), а українці 
Іспанії та Італії сформували повноцінні діаспори тільки після розпаду 
СРСР. Західна діаспора активно росте і розвивається, не дивлячись на 
зменшення її чисельності в деяких країнах. Цьому сприяють відносно 
благополучна економічна ситуація і політична стабільність у країнах 
Заходу.

До сучасної східної діаспори відносяться українці, які проживають 
в пострадянських країнах (табл. 2):

Таблиця 2
Топ-10 країн східної української діаспори за чисельністю і питомою 

вагою в структурі населення 20

№  Країна Чисельність, осіб Питома вага,% Рік

1 Росія ▼ 1 927 988 1,35 2010

2 Казахстан ▼ 263 962 1,42 2020

19 Pawliczko A. L. Ukraine and Ukrainians through the World: A Demographic and 
Sociological Guide to the Homeland and Its Diaspora. Toronto, Buffalo, London: Published 
for the Shevchenko Scientific Society, Inc., by University of Toronto Press, 1994. 510 p. 
PP. 8–11.
20 Див.: Всероссийская Перепись населения 2010 года / Росстат. URL: http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm; Численность населения 
Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2020 года / Комитет по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: 
https://www.stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT355258; Перепись населения и жилищ 
в Республике Молдова, 12–25 мая 2014 года / Национальное Бюро статистики Республики 
Молдова. URL: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=479&; Статистический 
ежегодник 2018 / Министерство экономического развития Приднестровской 
Молдавской Республики. URL: http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya- sluzhba-statistiki/
informacziya/ezhegodnik- gosudarstvennoj-sluzhby- statistiki/statisticheskij- ezhegodnik-2018.
html; Население по национальности и родному языку. Перепись населения Республики 
Беларусь 2009. URL: http://web.archive.org/web/20100918165045/http://belstat.gov.by/
homep/ru/perepic/2009/vihod_tables/5.8–0.pdf. Народы Узбекистана: Украинцы. По 
материалам сборника «Этнический атлас Узбекистана». Мой город. URL: http://mg.uz/
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Продовження таблиці 2
№ Країна Чисельність, осіб Питома вага,% Рік

3 Молдовабез Придністров’я

+ Придністров’я
▼ 181 035
▼ ≈ 125 200

6,57
26,7

2014
2017

4 Білорусь ▼ 158 723 1,67 2009

5 Узбекистан ▼ 104 720 0,43 2000

6 Латвія ▼ 43 069 2,2 2019

7 Естонія ▼ 23 183 1,7 2017

8 Азербайджан ▼ ≈ 21 500 0,2 2009

9 Литва ▼ 16 423 0,54 2011

10 Киргизстан ▼ 10 600 0,2 2019

Характерною особливістю східної діаспори є її поступальне змен-
шення у зв’язку із етнодемографічними характеристиками: чисельність 
українців падає через відсутність (у випадку з Росією — нестабільність 21) 
нової імміграції внаслідок розвалу радянського господарського комп-
лексу і нестабільної економічної ситуації, природного зменшення, «ста-
ріння» діаспори, асиміляції, а також процесів повернення на історичну 
батьківщину або міграції в треті країни (як правило, західної діаспори). 
Східна діаспора перебуває у кризі як через пряме зменшення її чисель-
ності, так і через зміну етнічної ідентичності в бік титульного етносу 22.

Як зазначає А. Л. Павличко, узагальнюючи сучасний стан укра-
їнської діаспори, українці та їхні нащадки, розселившись у нових 
країнах, в деякій мірі асимілювалися. Будучи працьовитими та ресур-

print/publish/doc/text56564_narody_uzbekistana_ukraincy111; Population by ethnicity in 21 
development centres at the beginning of the year 2019. Latvija / Centrālā statistikas pārvaldes 
datubāzes. URL: https://data.csb.gov.lv/pxweb/en/iedz/iedz__iedzrakst/IRG080.px/table/
tableViewLayout1/?rxid=cd00d9dc-a4e4–4b85-a975-e8b416dee23e; Population by sex, 
ethnicity, nationality and county, 1 January 2017 / Statistics Estonia. URL: http://andmebaas.
stat.ee/Index.aspx?lang=en; Censuses of Republic of Azerbaijan 1979, 1989, 1999, 2009 /
Azerbaijan Statistical Committee. URL: http://web.archive.org/web/20121130101713/
http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/AP_/1_5.xls; Results of the 2011 Population 
and Housing Census of the Republic of Lithuania. URL: http://statistics.bookdesign.lt/?lang=en; 
Национальный состав населения / Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/.
21 Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи. Київ: Українська Всесвітня 
Координаційна Рада, 2004. 144 с.
22 Бабута М. Н. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец XIX — 
XX вв.). Известия Томского политехнического университета. № 6. 2012. С. 214–217.
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созабезпеченими, вони домоглися успіху в соціальному і професійному 
плані, як і інші іммігранти та їхні нащадки. Значна їхня частина бере 
активну участь у політичній, культурній, економічній та соціальній сфе-
рах у своїх нових країнах, а деякі досягають значних успіхів і займають 
важливі позиції. Переважна більшість українців вважає за краще стати 
громадянами своїх нових країн, проте стежать за подіями і активно 
допомагають як країні відходу, так і своїй новій країні 23.

1.2. Українці Канади

Канаду можна вважати класичним прикладом української хвильової 
еміграції. Вона пережила вже три хвилі української еміграції і зараз 
переживає четверту. Канада стала такою країною через відносну близь-
кість кліматичних умов до українських на півдні країни, що сприяло 
розвитку сільського господарства — традиційного виду господарювання 
українців, а також через своє сприятливе економічне і політичне поле, 
стабільність соціального ладу. За кількістю і характером розселення 
українців Канаду навіть іноді називають «другою Україною» 24. Роз-
глянемо українську імміграцію в Канаду в історичній ретроспективі.

Історія формування української діаспори в Канаді

6 вересня 1891 р. двоє селян Василь Єлиняк і Іван Пилипів із села 
Небилів у Галичині (нині Калуського району Івано-Франківської облас-
ті) стали, за офіційними даними, першими двома українськими іммі-
грантами, котрі облаштувалися в Канаді. Вони оселилися на землях 
провінції Альберта. Хоч Пилипів і дав початок першому і найбільшому 
поселенню українців у Канаді в Една- Стар у нинішній провінції Альберта —
все-таки ініціатором масової еміграції українців до Канади вважають 
Йосипа Олеськіва. Досить швидко поширилися сенсаційні чутки, згідно 
з якими можна було придбати 160 соток землі (в 10 разів більше володінь 
середнього селянина) всього за десять доларів, що, крім жалюгідного ста-
новища українців у Бразилії та занепокоєнь інтелектуальної еліти про їхнє 
становище, спонукало професора сільського господарства зі Львова Йосипа 
Олеськіва почати пошуки нових напрямків для українців і опублікувати 
популярні брошури «Про вільні землі» і «О еміграції», в яких робиться 

23 Pawliczko A. L. Ukraine and Ukrainians through the World: A Demographic and Sociological 
Guide to the Homeland and Its Diaspora. Toronto, Buffalo, London: Published for the 
Shevchenko Scientific Society, Inc., by University of Toronto Press, 1994. 510 p. PP. 10–11.
24 Завьялов А. В. Миграционные волны на примере украинцев в Канаде. Вестник 
Иркутского университета / ФГБОУ ВПО «ИГУ»; редкол.: О. А. Эдельштейн, 
Г. В. Логунова. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. С. 134–135.
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висновок про те, що Канада добре підходить для створення українських 
сільськогосподарських колоній. У 1895 р. Олеськів на запрошення уряду 
приїхав у Канаду і представив канадській владі проєкт з облаштування 
українських селян у Західній Канаді. Олеськів не мав намірів наповнити 
Канаду знедоленими селянами, а запропонував обирати кандидатів, які 
мають необхідні засоби і відповідний для першопрохідців характер. У той 
же час він наполіг на тому, що уряд має надавати кредити поселенцям, 
щоб допомогти розвинути кооперативи та інші ключові інститути. Падіння 
консервативного уряду, з яким Олеськів вів переговори, стало на пере-
шкоді втіленню цих задумів, але не зупинило самого проєкту колонізації. 
Інтенсивна кампанія з розвороту еміграції із Бразилії на Канаду, розпо-
чата Олеськівим, принесла плоди. Кількість емігрантів, що прямували до 
Канади, істотно зросла. Збільшенню еміграції сприяли як листи тих, хто 
там уже облаштувався, так і пропаганда морських агентів.

Канада прийняла емігрантів з усіх верств українського сільського 
співтовариства. Заможні селяни після прибуття придбали орні землі 
поблизу міст, наприклад, на північ від Вінніпега, уздовж річки Ред- Рівер, 
де вони займалися городництвом і птахівництвом. Було чимало бідних 
селян, що мали гроші тільки для того, щоб заплатити за приїзд, але 
не мали коштів, необхідних для покупки окремої ділянки. Було також 
кілька десятків тисяч чоловіків і жінок, відправлених своїми сім’ями 
в Канаду, щоб вони заробляли і відправляли гроші. Серед них була 
невелика кількість молодих людей, що вчилися в коледжах, семінаріях 
або університетах, але з економічних чи політичних причин не зуміли 
завершити навчання на батьківщині. Здебільшого члени інтелектуальної 
еліти, невеликої, але динамічної та молодої, стали вчителями в Канаді 
й утворили національну і політичну еліту української колонії.

Охопивши понад 170 тис. осіб, саме в ті часи почалося форму-
вання української етнічної групи в Канаді 25.

Перша хвиля української імміграції (1896–1914) 26

Перший візит Олеськів здійснив у дуже сприятливий момент. 
Європа перебувала на порозі усвідомлення одного з найпотужніших 

25 Там же. С. 332–334.
26 Підрозділи «Перша хвиля української імміграції (1896–1914)», «Друга хвиля 
української імміграції (1919–1939)» і перші шість абзаців підрозділу «Третя хвиля 
української імміграції (1949–1989)» є адаптованим доповненим перекладом 
з французької мови с. 6–19 книги Gerus O. W. Les Ukrainiens au Canada. Les groups 
ethniques du Canada. Ottawa: Département d’histoire (University de Manitoba), Société 
historique du Canada, Direction du multiculturalisme du gouvernement du Canada par 
Keystone Printing & Lithographing Ltd., Saint John, N.B., 1985. 26 p.
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демографічних рухів в історії, і популярність, яку отримала Канада 
внаслідок візиту Олеськіва, сприяла тому, що малонаселені Прерії 
залучили безліч українців, що збиралися їхати. Вони стали частиною 
потоку іммігрантів, які на початку XX ст. почали заселяти центр країни.

Ліберальний уряд Вільфреда Лор’є, обраний у 1896 р., вів ак-
тивну кампанію із залучення насамперед українських іммігрантів. 
Міністр внутрішніх справ Кліффорд Сіфтон з Манітоби, який відпо-
відав за політику імміграції, наполягав на тому, що слід приймати 
тільки сільськогосподарських робітників, і якщо Велика Британія, 
Північна Європа та Сполучені Штати не в змозі надати Канаді до-
статні можливості в забезпеченні робочої сили, то потрібно її залу-
чити в іншому місці. Надмірне сільське населення країн Південної 
і, головним чином, Східної Європи було найбільш великонадійним. 
Під керівництвом Сіфтона Бюро імміграції реорганізували. Вперше 
агенти міністерства поширили діяльність на Південно- Східну Європу. 
Північно- Атлантична Торгова Компанія, яка базувалася в Гамбурзі, 
займалася набором іммігрантів. Агенти їздили Східною Європою 
і пропонували фінансову допомогу в розмірі п’яти доларів кожному 
іммігранту- чоловікові і двох доларів кожній жінці й дитині. Протягом 
наступних кількох років слов’янське населення Австро- Угорської 
імперії активно іммігрувало в Канаду як колоністи і, за даними на 
1911 р., налічувало понад 100 тис. українців.

Типовий український іммігрант з Галичини був молодий, мав 
деяку освіту і невеликий політичний досвід у австро- угорській кон-
ституційній системі й розмовляв (або принаймні розумів) польською 
та німецькою. Більшість іммігрантів бажала влаштуватися на землі, 
і канадська політика, згідно з якою можна було придбати 160 соток землі 
в обмін на збір у розмірі десяти доларів та деякі незначні зобов’язання 
(наприклад, почати сільськогосподарську діяльність протягом трьох 
років), була подарунком для тих, хто мав крихітні наділи у себе на 
батьківщині. Українці масово прибували на концесії Прерій і селилися 
на землях, на яких виростав будівельний і дров’яний ліс. У Преріях 
переважна більшість українців розселилася вздовж широкої дуги на 
крайньому півдні Канадського щита, в кам’янистому регіоні Стюарт-
бурн на південному сході Манітоби, що проходить через чагарникові 
землі біля Інтерлейку до округу Йорктон- Саскатун і вздовж долини 
Північного Саскачевану до Веґревілю на схід від Едмонтона. На своїй 
новій батьківщині вони були схильні групуватися для допомоги один 
одному в психологічному і матеріальному плані.

Об’єднуючись, намагалися створювати села на зразок тих, які 
покинули в Галичині або Буковині. У разі сімей, що розташувалися 
на землі, часто траплялося так, що чоловіки їхали на кілька місяців 
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на сільськогосподарські роботи або працювати землекопами на одну 
з численних залізниць, які тоді будувалися на Заході Канади. Жінки 
переживали ізоляцію важко. Заможні українці зустрічалися рідко, 
а вартість сільськогосподарського обладнання зростала, і уряд їм 
не допомагав, як у випадку з менонітами та ісландцями, які прибу-
ли в 1870-х рр. Вони також не могли розраховувати на підтримку 
своїх сусідів- британців, які, за деяким винятком, зовсім не були раді 
такому сусідству.

Майже всі українці виявили бажання осісти. Багато з них, особли-
во люди самотні або розлучені, розташувалися в робочих «етнічних» 
поселеннях на північ від Вінніпега або недалеко від Саскатуна і Ед-
монтона. У них переважно не було грошей, щоб облаштуватися на 
величезних сільськогосподарських угіддях Прерій. Як і в сільських 
районах, іммігранти в містах селилися поруч один з одним з метою 
взаємовиручки. Таким чином, «етнічні» квартали росли і в міських 
центрах Прерій.

Для першої хвилі української еміграції було дуже важливо, що 
все в Канаді на власній ділянці було безкоштовним і залишалося 
виключно для споживання українським піонером, тоді як у Австро- 
Угорщині доводилося платити навіть за збір деревини, будівництво 
будинків і їхнє опалення.

Асиміляція іммігрантів зі Східної Європи не проходила так само 
швидко, як іммігрантів з Північної Європи або Сполучених Штатів. 
Сіфтон, можливо, до певної міри розумів і брав до уваги соціальні 
наслідки впровадження іноземної складової в культурне середови-
ще Прерій. Насправді безліч людей у своїх промовах і редакційних 
статтях виступали проти його політики заохочення «стада напівци-
вілізованих галичан», як українців називали на Заході Канади. Для 
більшості британців слов’яни ілюстрували загрозу, що виходила від 
нової хвилі міграції. Риси українців — їхній одяг і кулінарні звички, 
особливості мови та релігії сприймалися як виклик і загроза для 
суспільства, що їх приймало.

Приблизно 2/3 іммігрантів — католики уніатського обряду, інші — 
православні. Оскільки жоден священнослужитель їм не допомагав, 
вони довіряли промовам католицького єпископа із Сен- Боніфас, архіє-
пископа Аделара Ланжевена, який хотів використати їхню чисельність 
для зміцнення своїх позицій у конфліктах з британською більшістю. 
Більшість українців залишилося відданими своїй вірі й відчули релігійну 
стабільність після прибуття в 1912 р. першого католицького єпископа 
східного обряду Никити Будки. Виїзні священники Російської церкви 
обслуговували невелику групу православних. Українці- селяни в основ-
ному відзначали народження, шлюби і похорони релігійними церемо-
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ніями, висловлюючи свою прихильність спільноті. Наявність постійних 
священнослужителів була важливою для виживання колонії. Духовна 
ситуація буковинських православних була анітрохи не краща, оскільки 
румунська влада відмовилася відправляти священників у Канаду.

Підтримка мови також мала важливе значення для цілісності ко-
лонії. Мова слугувала сполучною ланкою між дорослим поколінням, 
яке щосили намагалося вивчити англійську мову, але в дійсності не 
мало можливості вчитися, і дітьми, які швидко, й іноді безповоротно, 
потрапляли під вплив англійського культурного середовища, в якому 
вони перебували, особливо в міських центрах. У сільській місцевості 
мові майже нічого не загрожувало, оскільки українці утворювали 
однорідні та ізольовані поселення. Українська мова була розмов-
ною вдома, в церкві й в житті спільноти. Журналістська діяльність 
також зазнала значного прориву, але газети довго не виживали. Хоч 
більшість і переслідувала свої особисті інтереси, всі вони мали одну 
спільну рису: бажання об’єднати українців, що на ділі оберталося 
фізичною і психологічною ізоляцією. До 1918 р. дві найбільші україн-
ські газети публікувалися в Вінніпезі, це газета «Канадійський русин» 
(англ. Canadian Ruthenian), що належала єпископу Будці і Українській 
греко- католицькій церкві, та «Український голос» (англ. Ukrainian 
Voice) — в основному незалежна, однак прихильниця руху, що дав 
народження Українській православній церкві в 1918 р. Обидва видан-
ня спочатку в значній мірі були відлунням націоналістичних настроїв 
на батьківщині, але в подальшому стали більш зацікавленими в ка-
надських новинах. Іншими важливими публіцистичними виданнями 
були перша газета українською мовою «Канадійський Фармер» (англ. 
Canadian Farmer), що була заснована і фінансувалася Ліберальною 
партією в 1903 р., «Ранок» (англ. Morning), що мала тісні зв’язки 
з пресвітеріанською церквою, і «Робочі» (англ. The Working People), 
яка представляла радикальну точку зору нечисленної, але чутної 
Соціал- демократичної української партії. Більшість інших публіцис-
тичних видань зникли так само швидко, як і з’явилися.

Також у селах компаніями освічених людей, які бажали боротися 
з неписьменністю серед дорослих, створювалися читальні. Ці гурт-
ки були розраховані на найрізноманітніші освітні потреби, і кожна 
українська колонія мала свій комунікативний центр у вигляді гуртка.

Українські іммігранти першої хвилі отримали дієвий інструмент 
збереження своєї мови у вигляді Закону Манітоби про державні школи 
1897 р., що спровокував широкі дискусії. Цей закон містив положен-
ня, що дозволяло двомовність. Оскільки ним жодних обмежень не 
накладалося, багато нових іммігрантів прагнуло скористатися цією 
можливістю. Двомовних шкіл, де викладання ведеться англійською 
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та німецькою, або польською, або українською, стало так багато, що, 
наприклад, для того, щоб забезпечити достатню кількість вчителів, 
уряд Манітоби був змушений відкрити вищу «русинську» (україн-
ську) школу з підготовки педагогічних кадрів у Брендоні. Підтримка 
культури стала однією з турбот освіченої меншини українських ім-
мігрантів першого покоління в міських центрах. Більшість українців 
працювала на скелястій місцевості й на залізничних будовах, і вони 
не були частиною міського пролетаріату. Ізольоване існування та 
праця — в основному доля більшості жінок і дітей, яких чекало при-
скорене навчання, а далі — рання зайнятість у сфері праці.

Партикуляризм українців викликав неминучу, але нерівномірну 
реакцію невдоволення. Для управлінців ці іммігранти були «проб-
лемними»: їхня присутність турбувала багатьох, особливо в сіль-
ській місцевості; робітничий рух боявся конкуренції з їхнього боку, 
а політики всіх рівнів намагалися схилити їх на свій бік. Але всі вва-
жали, що якщо вони прибули до Канади, то повинні асимілюватися. 
Доросле населення складно піддавалося цьому процесу. Як можна 
було прочитати в одному популярному журналі: «Потрібно проявляти 
співчуття, нав’язувати їм свої правила, допомагати і терпіти. Що ж 
стосується молоді, то потрібно їх контролювати, стимулювати і робити 
канадцями за допомогою звичайних соціальних каналів, зокрема за 
допомогою асоціацій типу YMCA (Young Men’s Christian Association, 
з англ. Християнська асоціація молодих людей), „Прикордонний 
Коледж“ і протестантських парафій, даючи їм зрозуміти, що бути ка-
надцем — значить бути англо- протестантом». Система державних шкіл 
була найважливішим з цих каналів — її роль полягала у виробництві 
«хороших канадців». У 1908 р. «Манітоба Фрі Прес» передбачила 
балканізацію Канади і зажадала скасування двомовної освіти.

Кампанія на користь асиміляції з боку більшості проти українців 
посилилася з початком Першої світової війни, коли почали виникати 
сумніви в їхній лояльності. Коли Австрія та Сербія вступили у війну піс-
ля вбивства ерцгерцога Фердинанда, єпископ Будка, не роздумуючи, 
настійно закликав канадських українців, які мали право на військову 
службу в австрійських військах, на захист своєї батьківщини. Через 
кілька днів Британська імперія також вступила у війну проти Австрії, 
і єпископ здав назад. У другому пастирському листі він закликав своїх 
послідовників встати на захист Канади, країни, що дозволила їм стати 
під прапори Британської імперії — захисниці свободи. Але помилку 
вже було зроблено. Будка піддавався цькуванню доти, доки Асоціа-
ція ветеранів Першої світової війни не поставила вимогу в 1919 р.
провести розслідування, за результатами якого з нього були зняті 
звинувачення.
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Усе ще не натуралізовані українці в Канаді автоматично стали 
представниками ворожих країн, або «союзниками ворога» (англ. 

“aliens of enemy nationality”) 27, оскільки Канада вступила у війну. Від-
повідно до повноважень про військові заходи федеральний уряд 
почав затримувати підозрюваних в тому, що у них не мирні наміри 
і їм не можна довіряти. В цілому 8579 осіб було інтерновано, з яких 
тільки 1192 відносилися до німців. З них 5954 були визначені як 
австро- угорці, і можна майже з повною впевненістю сказати, що 
переважну більшість з них становили українці. Багато українців силь-
но постраждали від кризи 1913 р. і з волі обставин втратили роботу 
через дискримінаційні практики в сфері зайнятості, тому що були 
першими серед звільнених. Деякі потім вирушили до Сполучених 
Штатів на пошуки роботи, а як тільки вони поверталися в Канаду вже 
після початку війни, їх відразу ж інтернували прямо на місці. Деяких 
було інтерновано за спробу вступити на службу до канадської армії! 
Українців — вихідців з Росії призивати було дозволено, але тільки 
не тих, хто прибув з Австро- Угорщини. Насправді було призвано 
близько 2 тис. українців, які записалися поляками чи росіянами, що 
воювали за океаном, але деяких все ж було виявлено, звинувачено 
та інтерновано. Деяких було інтерновано з інших причин, наприклад, 
за те, що повідомили владу про свій приїзд без дозволу або просто 
відправивши листа в Галичину. В кінці 1916 р. у зв’язку з нестачею 
робочої сили та погіршенням ситуації, особливо в Преріях, а також 
проблемами і витратами, пов’язаними з утриманням таборів, україн-
ців перестали інтернувати 28. Майже 6 тис. «австрійських» ув’язнених 
отримали умовно- дострокове звільнення менше ніж за рік 29.

Ксенофобія, викликана війною, призвела і до інших нападів на 
вихідців з континентальної Європи. У 1916 р., ігноруючи свої обі-
цянки, новообраний ліберальний уряд Манітоби скасував двомовну 
освіту і створив систему одномовних обов’язкових державних шкіл. 
Для забезпечення свого переобрання в 1917 р. федеральний уряд 

27 Internment of Persons of Ukrainian Origin Recognition Act / Justice Laws Website. 
Government of Canada–Gouvernement du Canada. URL: http://laws.justice.gc.ca/eng/
acts/I-20.8/page-1.html.
28 Luciuk L. Without Just Cause: Canada’s First National Internment Operations and 
the Ukrainian Canadians, 1914–1920. Toronto: The Kashtan Press, 2006. 74 p. PP. 4–15.
29 У 2005 р. прем’єр-міністр Канади Пол Мартін назвав інтернування «сумною 
сторінкою в історії Канади» і виділив 2,5 мільйона канадських доларів на освітні 
та пам’ятні заходи. Див.: Remembering Canadian World War I Internment: Challenges 
and Alternatives to Remembrance at Visited Heritage Sites (p. 10). URL: http://www.
internmentcanada.ca/PDF/Remembering%20Canadian%20World%20War%20I%20
Internment%20Final%20copy%202.pdf.
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представив законопроєкт, що позбавляв виборчих прав усіх іммі-
грантів від ворожих країн, натуралізованих після 1902 р. Майже всі 
натуралізовані українці позбулися своїх політичних прав. Нарешті, 
незадовго до закінчення військових дій, федеральний уряд знову 
запровадив закон про особливі повноваження під час війни з метою 
заборони всіх публікацій будь-якою іншою мовою, крім англійської, 
через підозри в підтримці ворога і заборони всіх нібито радикальних 
політичних груп.

Закінчення війни не принесло полегшення. У січні 1919 р. нездатні 
знайти роботу або житло групи солдатів, що повернулися з Європи, 
вторглися в іммігрантські квартали Вінніпега і змусили мешканців 
встати на коліна і цілувати британський прапор. Жодних звинувачень 
проти них висунуто не було. Там же, в Вінніпезі, в середині травня 
почався загальний страйк, який викликав схожі страйки по всьому 
Заходу, що створило хвилю ксенофобії, і, як наслідок, політики і бізнес- 
лідери стали шукати цапів- відбувайлів. Попри те, що робітничий 
рух Заходу управлявся виключно британцями, що радикально кри-
тикували систему економічної експлуатації, він мав оподаткування 
на іноземців і небританські імена. Безвідповідальні звинувачення 
лідерів бізнесу в значній мірі сприяли псуванню і без того непростих 
взаємин між різними етнічними групами на Заході Канади протягом 
багатьох років. У сільській місцевості слов’янських селян запрошували 
приєднатися до кооперативного руху та політичного повстання, що 
охопило Прерії, де після війни впали ціни на пшеницю, але ці запро-
шення були надзвичайно соромливі й нерішучі.

За приблизними оцінками, перша хвиля української імміграції 
налічувала 250 тис. осіб. Приблизно 170 тис. залишилися в Канаді, 
решта (тимчасові робочі або «ті, що втратили ілюзії») повернулися 
додому 30.

Друга хвиля української імміграції (1919–1939)

Перша світова війна зупинила імміграцію з-за океану. З 1914 до 
1921 рр. українська колонія Канади поповнилася менш ніж 600 но-
вими членами. Так було до 1926 р., який ознаменувався значним 
поповненням з-за кордону. У 1923 р. в Канадський Імміграційний 
Акт було внесено зміни, які дозволяли еміграцію з колишніх ворожих 
держав — це призвело до переселення близько 68 тис. українців, 
30 Pawliczko A. L. Ukraine and Ukrainians through the World: A Demographic and 
Sociological Guide to the Homeland and Its Diaspora. Toronto, Buffalo, London: Published 
for the Shevchenko Scientific Society, Inc., by University of Toronto Press, 1994. 510 p. 
PP. 14, 333.
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головним чином з Галичини і Волині. В історії української діаспори 
Канади цей період визначається як «консолідація української етнічної 
групи»: створюються сильні громадські організації та робітничо- 
селянські рухи, що здатні відстоювати свої інтереси в суспільстві 31.

Після війни рецесія і антислов’янські настрої, що виникли в ре-
зультаті війни, змусили уряд переглянути свою імміграційну політику. 
Неточність Закону про імміграцію 1910 р., який так і не був серйозно 
переглянутий до 1952 р., дозволяла федеральному уряду обмежувати 
імміграцію все більше й більше. Вихідцям з Азії було заборонено 
іммігрувати, євреї розглядалися окремо, а всі інші країни світу були 
поділені на дві групи: «привілейованої» імміграції та інші. Українці, 
зрозуміло, потрапили до другої групи. Тому до кінця десятиліття 
українські колонії істотно не збільшувалися. З одного боку, попит на 
робочу силу на фермах зростав так само, як і ціни на сільськогоспо-
дарську продукцію, Канадська національна залізниця і Канадська 
тихоокеанська залізниця активно просувалися на північ Прерій, тим 
самим сприяючи зростанню попиту на робочу силу. В результаті тиску 
цих двох залізничних компаній федеральний уряд в 1925 р. дозво-
лив їм набирати іммігрантів зі Східної Європи. До кінця 1920-х рр. 
українська імміграція досягла нових показників: 68 тис. осіб прибуло 
в міжвоєнний період.

Іммігранти міжвоєнного періоду були краще освічені й мали знач-
но вищий рівень національної свідомості, ніж перша хвиля. Офіцій-
но селяни, як і раніше, були найбільшою групою, але серед нових 
іммігрантів також було чимало робітників, політичних емігрантів 
і ветеранів війни за незалежність. Більшість прямувало в Прерії, але 
деякі селилися в південній частині провінції Онтаріо, будучи залуче-
ними робочими місцями, що пропонувалися першим промисловим 
центром країни. Нові іммігранти доповнилися тими, що прибували 
із заходу країни, і українська присутність в Онтаріо збільшилася 
з 8200 осіб в 1921 р. до 48 200 осіб в 1941 р. (з них 70 % — міське 
населення). У Манітобі збереглася найзначніша українська колонія 
країни, яка становила майже 30 % тих 306 тис. українців, що населя-
ли Канаду в 1941 р. Вінніпег став центром культурного і релігійного 
життя українців Канади.

У 1930-х рр. українська імміграція знову знизилася до мінімуму. 
Спочатку криза била по найвразливіших — неорганізованих неква-
ліфікованих робітниках і людях без соціального захисту. Українці 
страждали так само, як і інші канадці, від посухи в Преріях і безро-
біття в містах. На початку того темного десятиліття 85,5 % канадців 
31 Krawchuk P., Skrypnyk M., Boyd J. Our History: The Ukrainian Labour- Farmer Movement 
in Canada 1907–1991. Toronto: Lugus Publications, 1996. 487 p. PP. 31–38.
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українського походження жили в Преріях; 10 % — в Онтаріо, з яких 
3/4 — містяни. Тим часом у Преріях все було навпаки: 78,6 % україн-
ців — селяни. Відносно бідна земля прирекла їх на роки страждань. 
Але вони принаймні вижили. Тільки мало хто з них зміг спробувати 
щастя в містах. Безробіття підкреслило той факт, що непропорційно 
велика кількість українців опинилася незайнятою на ринку праці, 
і дискримінація стала суворою реальністю. Тисячі українців, особ-
ливо молодих, які розмовляли англійською без акценту, вдавалися 
до англізації свого імені, іноді легально й офіційно, але часто без 
офіційних формальностей.

За допомогою різних програм уряд допомагав селянам, але муні-
ципальних ресурсів було недостатньо. Західні провінції, що опинилися 
на межі банкрутства, були не в змозі допомогти муніципальній владі 
в прийнятті суворіших заходів зі скорочення кількості отримувачів 
соціальної допомоги. Кілька тисяч людей було депортовано за наказом 
місцевої влади, деяких за простим запитом, але більшість після офіційних 
процедур. Їхня єдина провина — вони не змогли знайти роботу. Більш 
того, ми ніколи не дізнаємося, скільки тих, кому було відмовлено в ре-
єстрації на отримання програмної допомоги — навіть якщо вони і мали 
на неї право, страх депортації лякав колонії іммігрантів.

Об’єднання українців дозволило їм створювати асоціації після 
прибуття. По суті, організації, що з’явилися в Канаді, були анало-
гічні тим, що існували на батьківщині, будь то церкви в селах або 
читальні гуртки, які збирали в громадських залах усіх разом. Однак 
була важлива відмінність: відсутність церкви, підтримуваної дер-
жавою. Створювалися парафії і будувалися церкви ще до того, як 
Українська католицька церква Галичини ними зацікавилася. Коли 
структуроване релігійне життя вкоренилося в українській католицькій 
громаді, світські впливи, відсутні в Галичині, стали затверджуватися 
в Канаді. Нездатність першого українського католицького єпископа 
Будки адаптуватися до нових умов створила напруження в 1918 р., 
в результаті чого відбувся поділ католицької громади, що призвело 
до створення Української греко- православної церкви. У нову церкву 
увійшли колишні католики і буковинські православні. У міжвоєнний 
період грецькі й католицька церкви, що утворювали більшість, і право-
славна, в меншості, незважаючи на сильне суперництво, об’єднували 
приблизно 2/3 населення. Отримуючи вигоду з роботи місіонерів 
у сільській місцевості, а також від змішаних шлюбів в містах, бап-
тистські і пресвітеріанські церкви, українські та англійські, відчували 
стійке зростання. Оскільки українські протестанти проявляли високу 
схильність до асиміляції, вони не змогли взяти на себе провідну роль 
у політичному і культурному житті своєї громади.
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Боротьба за незалежність України глибоко вразила українців 
Канади та інтенсифікувала процес об’єднання регіональних груп: 
буковинці, галичани і русини досить швидко визначили себе як 
українці. Модернізація і плачевний стан пролетаріату в Галичині 
дали народження українському соціалістичному руху — малому, але 
динамічному, елементи якого з’явилися пізніше в Канаді (Федерація 
українських соціал- демократів; англ. Federation of Ukrainian Social 
Democrats in Canada). Після революції в Росії 1918 р. частина україн-
ських соціалістів прийняла ідеали комунізму і утворила Товариство 
«Український Робітничо- Фармерський Дім» (ТУРФДім; англ. ULFTA — 
Ukrainian Labour- Farmer Temple Association), яке підтримувало тісні 
зв’язки з Комуністичною партією Канади. Українська радикальна ліва 
партія залучила патріотів, вражених культурним розвитком Радянської 
України в 1920-х рр. і приголомшених польськими діями на Західній 
Україні, а також тих, кого хвилювали великі соціально- економічні 
проблеми, як-от дискримінація і безробіття, які в значній мірі були 
нецікаві некомуністичним українським організаціям, що залишалися 
осторонь. Криза також сприяла популярності ТУРФДома серед місь-
кого пролетаріату і селян, які жили в бідності, примноживши їхню 
кількість. Проте ТУРФДім мав труднощі в 1934 р. у зв’язку з подія-
ми в Радянській Україні. Насильницька колективізація Сталіна, яка 
призвела до катастрофічного голоду 1932–1933 рр., а також жорстокі 
чистки, від яких постраждали інтелігенція і українські установи, під-
няли в Канаді безліч питань, на які Комуністична партія не змогла 
задовільно відповісти. В результаті дисиденти покинули ТУРФДім 
і утворили Організацію українських працівників (англ. Ukrainian Labour 
Organization), з невеликою кількістю членів, але не менш потужну. 
Лівий рух став лютим критиком комунізму.

Таким чином, на політичному рівні українська колонія глибоко 
розділилася: з одного боку, комуністи та їхні прихильники, а з іншого — 
антикомуністи: демократи, соціалісти, монархісти і націоналісти — між 
собою в напружених відносинах. Створена в 1918 р. православна 
церква дала зрозуміти світській владі, що організація, відома як Союз 
Українців самостійників (СУС; англ. Ukrainian Self- Reliance League), 
присвятила себе українсько- канадському націоналізму і відкинула 
будь-які зв’язки з неканадськими організаціями, але була прихиль-
ником підтримки боротьби за незалежність України. У тому ж році 
консервативно- монархічний рух «Союз гетьманців- державників» 
(СГД, англ. United Hetman Organization, UHO) переїхав з батьківщини 
в Канаду. Створений воєнізованими гуртками під назвою «Січ», він 
привернув затятих прихильників, але насправді був ексцентричною 
групою, яка відкололася і відійшла від республіканських переконань 
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більшості канадців українського походження, стурбованих майбутнім 
України. Заздрячи успіху СУС, українці- католики заснували в 1932 р.
свою власну організацію «Братство українців католиків» (англ. 
Ukrainian Catholic Brotherhood, UCBC). Їхній девіз «Католицька релі-
гія, українська культура, канадське громадянство» ясно пояснював 
напрям діяльності. Це братство було найбільшою українською органі-
зацією і значно менш вой овничою, ніж інші. Українське Національне 
Об’єднання (УНО; англ. Ukrainian National Federation, UNF), також 
створене в 1932 р., згуртувало політичних емігрантів, які втекли до 
Канади в результаті падіння Української Народної Республіки на 
початку 1920-х рр. Українське Національне Об’єднання засуджувало 
релігійні суперечки в Канаді й прагнуло згуртувати всіх канадських 
українців, чим накликало на себе ворожість з боку СУС, викликану, 
зокрема, й особистими конфліктами. В умовах Другої світової війни 
народилася перша національна організація, яка змогла представляти 
інтереси більшості канадських українців.

Різні конкуруючі некомуністичні організації намагалися спорадич-
но співпрацювати, але постійної співпраці не вийшло. Проте в 1938 р. 
кампанія терору, яку вів польський уряд проти православних українців 
в Холмській провінції, і розчленування Чехословаччини спонукали 
більшість канадських українців до згуртування. Неминучість війни 
у Європі збільшувала передумови для створення гармонійних відно-
син між різними організаціями. Постійні переговори про створення 
національної організації не призвели до позитивного результату 
через ворожість між СУС і УНО. Бажання представляти єдиний патрі-
отичний фронт перед канадським урядом взяло верх, оскільки гіркі 
спогади про досвід Першої світової війни все ще були живі. Бажаючи 
створити єдиний військовий фронт, федеральний уряд зі свого боку 
виступив арбітром у суперечках в українській колонії. Національний 
департамент військової служби був стурбований тим, що відсутність 
єдності може пошкодити добровільному призову. У листопаді 1940 р.
він організував у Вінніпезі, в самому серці української колонії Ка-
нади, зустріч, в результаті якої було засновано Комітет українців 
Канади (КУК; англ. Ukrainian Canadian Committee, UCC). Цей Комітет, 
який представляв усіх, окрім комуністів (ті самі не побажали в нього 
вступити, та й комітет не побажав бачити їх у своєму складі), грав 
життєво важливу роль у збереженні і розвитку українського куль-
турного життя.

Друга світова війна вивела країну із занепаду і наблизила ка-
надських українців до основних напрямів державного життя. На цей 
раз вже не говорили про громадян ворожої країни і не було жодних 
перешкод для їхньої повсюдної участі: багато українців були покли-
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кані на службу. Український канадський патріотизм і масова участь 
у військових діях допомогли їм зайняти прийнятніші позиції в очах 
суспільства, що прийняло їх, і дозволили їм почуватися повноцінними 
громадянами. Довіра в часи війни відбилася і на політиці. Українці 
здобули кілька електоральних перемог у Преріях до 1939 р. на муні-
ципальному і провінційному рівнях, особливо в Манітобі, а Альберта 
послала першого депутата українського походження в Оттаву в 1926 р.
Там, де була висока чисельність українців, голосування єдиним бло-
ком часто призводило до їхньої перемоги. Голосування українців 
виглядало поляризованим. З одного боку, більшість підтримувала 
консервативних кандидатів, а з іншого, невелика, але визначальна 
меншість підтримувала лівих радикалів. В кінці 1940-х рр. блокове 
голосування зустрічалося рідше і бувало так, що два або навіть три 
українських кандидати претендували на одне місце. Зростала участь 
у політичному житті: українська колонія налічувала 90 провінційних 
депутатів, 26 федеральних депутатів, а також федеральних і провін-
ційних міністрів і сенаторів. Це стало показником того, що українці 
все більше долучалися до суспільного життя.

У 1924–1939 рр. в Канаду переселилося приблизно 70 тис. укра-
їнців. З огляду на дані першої хвилі імміграції та природний приріст, 
чисельність українців зросла до 306 тис. у 1941 р., і за цим показни-
ком вони займали четверте місце в країні після англійців, французів 
і німців. Практично всі українські іммігранти перших двох хвиль були 
селянами і робітниками із Західної України 32.

Третя хвиля української імміграції (1945–1989)

По закінченню Другої світової війни у Європі кілька мільйонів 
українців опинилися за межами своєї батьківщини. Це призовники, 
депортовані німецькими окупаційними силами з усіх куточків України, 
і політичні біженці, які не бажали жити під владою Радянського Со-
юзу, що панував над усіма територіями Східної Європи, населеними 
українцями. Території, які раніше належали Польщі, Чехословаччині 
та Румунії, було інтегровано в Радянську Україну. З юридичного боку 
українські біженці, які перебували в таборах для переміщених осіб, 
створених Організацією Об’єднаних Націй у післявоєнній Європі, 
особливо в Німеччині, перебували в тяжкому становищі. У 1945 р. 
союзники домовилися в Ялті про взаємну репатріацію своїх громадян. 
32 Pawliczko A. L. Ukraine and Ukrainians through the World: A Demographic and 
Sociological Guide to the Homeland and Its Diaspora. Toronto, Buffalo, London: Published 
for the Shevchenko Scientific Society, Inc., by University of Toronto Press, 1994. 510 p. 
PP. 14, 333.
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Більшість українців повернулася додому добровільно, але було чимало 
і тих, хто відмовився від репатріації, чим змусив владу застосувати 
силу. Канадські українці за посередництва Комітету українців Канади 
та його фонду допомоги, а також кількох депутатів, які представляли їх, 
активно брали участь в матеріальній і моральній підтримці біженців. 
Завдяки своєму тиску, а також з огляду на те, що зароджувалася на-
пруженість у відносинах між Заходом і Радянським Союзом, Комітет 
зумів зупинити примусову репатріацію переміщених осіб.

Коли репатріація припинилася, кількість українських біженців знач-
но скоротилася. У Німеччині їх залишилося менше 60 тис. в британській 
зоні, 100 тис. — в американській зоні і близько 20 тис. — у французькій 
зоні. В австрійських та італійських таборах залишилося 33 тис. Кількість 
українців, що жили за межами зазначених таборів в страху репатрі-
ації, оцінювалася в 100 тис. осіб. Комітету українців Канади вдалося 
переконати уряд, який мав визнати в країні наявність українських 
біженців, в тому, що країна відчувала потребу в робочій силі у сільсько-
му господарстві, гірничодобувній та лісозаготівельній промисловості. 
Обмежений імміграційний рух, спрямований виключно на чоловіків, 
почався в 1947 р. Правила переїзду робили ставку на патронаж і су-
ворі гігієнічні норми. З 1947 до 1952 р. Канада прийняла понад 32 тис. 
українців. Однак зі знелюдненням таборів біженців рух значно сповіль-
нився. Більшість біженців, перебуваючи під опікою гірничодобувних 
і лісозаготівельних підприємств, попрямувала на північ Онтаріо. Після 
виконання своїх договірних зобов’язань, тобто, як правило, через 18 
місяців українці оселялися в промислових містах на півдні Онтаріо, як 
і попередні переселенці в міжвоєнний період. Таким чином, в 1951 р. 
у провінції налічувалося близько 84 тис. українців, з них понад 80 тис. 
в міських районах. Торонто став столицею третьої хвилі.

Третя хвиля значно відрізняється від перших двох. По-перше, мова 
йде про суто політичний рух («переміщені особи»). До того ж, навіть 
якщо галичани раніше чисельно домінували, то тепер іммігранти 
представляли всі українські етнографічні регіони, зокрема козаків 
Кубані. Ця комбінація, що складалася із західних українців, прихиль-
ників націоналізму, і східних українців, антикомуністів, створила 
нову соціально- політичну динаміку в житті українських іммігрантів. 
Більшість біженців побажали оселитися в Сполучених Штатах, країні, 
яку вони сприймали як стража демократичного світу і як промис-
лового гіганта, що пропонував безмежні можливості для біженців. 
Українська політична еліта також передбачала, що цей фактор міг 
би вплинути на політику США по відношенню до Радянського Союзу. 
Для цих іммігрантів Канада була другим варіантом після Сполучених 
Штатів — країни для селян і робітників, але, звичайно, не для україн-
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ської інтелігенції. Багато з них оселилися в Канаді, оскільки вони не 
могли емігрувати до Сполучених Штатів.

Власне період облаштування біженців був відносно короткий, але 
при цьому напрочуд динамічний. Табори українців і переміщених осіб 
з різних країн Східної Європи зазвичай організовувалися в старих 
казармах або таборах для інтернованих і були місцем інтенсивної 
політичної, культурної, освітньої та релігійної діяльності. Там містилася 
велика кількість людей з університетською освітою, а також людей, які 
мали професійні й технічні навички і створювали структури, такі як 
газети, за зразком тих, що випускалися в Канаді й Сполучених Штатах.

Поява цих іммігрантів, освічених і політизованих, викликала сер-
йозні тертя всередині української колонії, яку утворювала дуже велика 
частка канадців за народженням (70 % в 1954 р.). Коливання, а час-
то і пряма відмова новачкам вступити в ряди існуючих організацій, 
зарозумілість і націоналістична елітарність та їхня прихильність до 
організованого життя задля задоволення своїх політичних цілей (зо-
крема визволення України), створювали труднощі. Проте зусиллями 
Комітету українців Канади з примирення вдалося відновити деяку гар-
монію в колонії. Більшість біженців- інтелектуалів зазнавали труднощів 
в адаптації до канадського суспільства. Мовний бар’єр, невідповідність 
своїх компетенцій (у праві та освіті), штучні обмеження, що накладалися 
професійними організаціями, особливо в області медицини і стомато-
логії, а також літній вік — усі ці причини змушували багато кого йти на 
чорні роботи. Проте меншості вдалося подолати перешкоди і досягти 
економічного успіху відносно швидко, таким чином, спростувавши деякі 
сумніви іммігрантів попередніх хвиль, які відчували відповідальність 
за успіх новачків і ображалися на невдячність тих, хто був складовою 
частиною групи переміщених осіб, витягши вигоду зі своєї роботи. 
Зрештою, вони були тими, хто сприяв розселенню біженців, і саме 
завдяки їм українську присутність було визнано в Канаді.

Незважаючи на зусилля уряду Канади у сприянні возз’єднанню 
сімей, не всі українці змогли емігрувати з України в Канаду. Пере-
важна більшість іммігрантів третьої хвилі іммігрувала до середини 
1950-х рр. — приблизно 37,5 тис. Між 1952 і 1967 рр. в Канаду приїхало 
лише 5330 українців, в основному з Європи та Південної Америки.

Величезна кількість українців, що переселилася до Канади, зму-
сила задуматися українські громадські організації про консолідацію 
своїх зусиль, підвищення престижу діаспори, а також про допомогу 
іммігрантам третьої хвилі. В середині 1960-х рр. Комітету українців 
Канади вдалося об’єднати основні українські організації Канади.

У цей час відбувається переворот в укладі життя українців Канади. 
Якщо раніше українці селилися переважно в сільських районах Пре-
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рій: Альберти, Манітоби, Саскачевану (перша і друга хвиля) і Онтаріо 
(третя хвиля) і їх було не дуже багато в таких мегаполісах Канади, як 
Торонто і Монреаль (третя хвиля), то тепер справа йде абсолютно 
по-іншому. В кінці ХХ ст. Онтаріо виходить на провідні позиції за 
кількістю українців у Канаді 33.

Сучасне становище української діаспори в Канаді

Четверта хвиля еміграції в Канаду почалася в 1989 р., коли виїзд 
із СРСР в інші країни став цілком легальним. Завдяки емігрантам 
четвертої хвилі канадський український масив набув абсолютно ін-
шої форми, а також змінився сам характер сприйняття української 
еміграції, оскільки в 1991 р. Україна відновила незалежність.

За даними перепису 2016 р. населення Канади становило 35 млн 
151 тис. осіб, з них канадців українського походження — 1 млн 359 тис. 
осіб (вказали українське походження як єдине — 273 810, вказали 
українське походження як одне зі складових — 1 085 845) 34, або 3,95 % 
загальної чисельності населення. Нині пальму першості за чисельністю 
українців тримають провінції Онтаріо (376 440; 2,8 % загальної чисель-
ності населення) і Альберта (369 095; 9,3 %) — обидві провінції вже 
тривалий час ділять між собою перше місце, періодично міняючись 
місцями. Далі йдуть Британська Колумбія (229 205; 5,0 %), Манітоба 
(180 055; 14,5 %), Саскачеван (143 700; 13,4 %), Квебек (42 550; 0,5 %) 
і Нова Шотландія (9115; 1,0 %). В інших провінціях і територіях Канади 
чисельність українців не перевищує 4 тис. осіб 35 (дод. 1).

Найбільша питома вага українців у муніципалітетах Канади 
(другий- третій рівень адміністративного поділу) в 2016 р. спосте-
рігалася в: Йорктон (Саскачеван) — 32,4 % загальної чисельності 
населення, Норт- Баттлфорд (Саскачеван) — 13,8 %, Ллойдмінстер 
(Альберта) — 12,3 %, Принс- Альберт (Саскачеван) — 13,1 % і Брендон 
(Манітоба) — 14,2 % 36.
33 Ibid. PP. 28–40.
34 Під час перепису населення можуть вноситися дані про множинне етнічне 
походження, наприклад, якщо у людини мама німкеня, а тато українець, то можна 
вказати обидва етнічні походження.
35 Ethnic Origin, both sexes, age (total) Province or territory, 2016 Census: Immigration 
and Ethnocultural Diversity Highlight Tables / Statistics Canada–Statistique Canada. URL: 
https://www12.statcan.gc.ca/census- recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/PRTerr-eng.
cfm? Lang=E&T=31.
36 Ethnic Origin, both sexes, age (total) Census subdivisions with 5,000-plus population, 
2016 Census: Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables / Statistics Canada– 
Statistique Canada. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census- recensement/2016/dp-pd/
hlt-fst/imm/GeoSelect-eng.cfm? Lang=E&T=34.
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Перепис населення Канади також надає дані про розселення 
у т. зв. метрополітенських статистичних ареалах, тобто в урбанізова-
них зонах навколо одного або декількох міст-ядер. Українці Канади 
найбільш розселені в таких метрополітенських статистичних ареалах 
(інформацію щодо провінції Онтаріо представлено   в наступному 
параграфі): Едмонтон (Альберта) — 159 945 (12,3 % загальної чисель-
ності населення), Вінніпег (Манітоба) — 116 250 (15,2 %), Ванкувер 
(Британська Колумбія) — 94 400 (3,8 %), Калгарі (Альберта) — 90 740 
(6,6 %), Саскатун (Саскачеван) — 47 170 (16,3 %), Реджайна (Саска-
чеван) — 30 225 (13 %), Монреаль (Квебек) — 35 055 (0,8 %), Вікторія 
(Британська Колумбія) — 19 410 (5,4 %) і Келоуна (Британська Колум-
бія) — 17 340 (9,1 %) 37.

Таблиця 3
Статевий склад канадського населення українського походження, 

1931–2016 рр .38

Рік Жінки, осіб Чоловіки, осіб Разом, осіб

1931 102 426 122 687 225 113

1941 143 481 162 448 305 929

1951 186 855 208 188 395 043

37 Ethnic Origin, both sexes, age (total) Census metropolitan areas and census 
agglomerations, 2016 Census: Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables / 
Statistics Canada–Statistique Canada. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census- 
recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/GeoSelect-eng.cfm? Lang=E&T=32.
38 Див.: 1931–1981: Gerus O. W. Les Ukrainiens au Canada. Les groups ethniques du Canada. 
Ottawa: Département d’histoire (University de Manitoba), Société historique du Canada, Direction 
du multiculturalisme du gouvernement du Canada par Keystone Printing & Lithographing Ltd., 
Saint John, N.B., 1985. 26 p. P. 8; 2001: Ethnic Origin for Population, for Canada, Provinces, 
Territories, Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 2001 Census / Statistics 
Canada — Statistique Canada. URL: http://www12.statcan.gc.ca/english/census01/products/
standard/themes/Rp-eng.cfm? LANG=E&APATH=3&DETAIL=1&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&
GID=0&GK=0&GRP=1&PID=62911&PRID=0&PTYPE=55430,53293,55440,55496,71090&S=0&S
HOWALL=0&SUB=0&Temporal=2001&THEME=44&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=
0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0; 2011: Ethnic Origin, Single and Multiple Ethnic Origin Responses, 
2011 National Household Survey: Data Tables / Statistics Canada–Statistique Canada. URL: 
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm? TABID=2&LANG=E&APAT
H=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=1118296&GK=0&GRP=0&PID=105396&PR
ID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2013&THEME=95&VID=0&VNAM
EE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0; 2016: Ethnic Origin, both sexes, age 
(total) Canada, 2016 Census: Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables / Statistics 
Canada–Statistique Canada. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census- recensement/2016/
dp-pd/hlt-fst/imm/Table.cfm? Lang=E&T=31&Geo=01&SP=1&age=1&sex=1.
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Продовження таблиці 3
Рік Жінки, осіб Чоловіки, осіб Разом, осіб

1961 226 728 246 609 473 337

1971 285 104 295 556 580 660

1981 264 405 265 210 529 615

2001 547 855 523 200 1 071 055

2011 640 280 610 895 1 251 175

2016 696 095 663 560 1 359 655

Що стосується мовної ситуації в українській діаспорі Канади, то 
слід відзначити, що тільки 111 530 українців, або 8,9 % загальної кіль-
кості канадських українців, вказали українську мову як рідну в 2011 р. 
(61 940, або 55,6 % жінок і 49 495, або 44,4 % чоловіків). Це на 17,1 % 
нижче, ніж у 2006 р., коли було зафіксовано 134 495 українців з рідною 
українською мовою. Міста Торонто (22,9 % усіх канадських українців), 
Едмонтон (12,1 %) і Вінніпег (9,3 %) мають найбільшу питому вагу ка-
надських українців, які вказали українську мову як рідну. Використання 
української мови як мови спілкування серед українців Канади знижу-
ється, і зворотної тенденції не передбачається 39.

Таблиця 4
Українська імміграція в Канаду, 1891–1971 рр .40

Роки Прибулих, осіб Частка від загального числа 
іммігрантів, %

1891–1900 23 746 7,0

1901–1910 84 892 5,2

1911–1920 63 382 0,04

1921–1930 58 914 0,05

1931–1940 8 198 0,05

1941–1950 22 831 0,05

39 Leshchyshen B. Ukrainian Credit Union’s Penetration of Ukrainian Population (2006 
Census) and Mother Tongue Population (2011 Census) in Canada. Toronto: Ukrainian 
Credit Unions in Canada, 2012. 14 p.
40 Gerus O. W. Les Ukrainiens au Canada. Les groups ethniques du Canada. Ottawa: 
Département d’histoire (University de Manitoba), Société historique du Canada, Direction 
du multiculturalisme du gouvernement du Canada par Keystone Printing & Lithographing 
Ltd., Saint John, N.B., 1985. 26 p. P. 8.
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Продовження таблиці 4
Роки Прибулих, осіб Частка від загального числа 

іммігрантів,%

1951–1960 14 257 0,01

1961–1971 3 807 0,02

Процес натуралізації громадян України є таким: у 2010 – 2019 рр. 21 611 
громадян України стали громадянами Канади (2010 – 1663, 2011 – 2219, 
2012 – 1342, 2013 – 1609, 2014 – 3259, 2015 – 3110, 2016 – 1776, 2017 – 1224, 
2018 – 2356, 2019 – 3053) 41; посвідку про постійне проживання отримали 
близько 27 тис. громадян України (2010 – 3159, 2011 – 2516, 2012 – 2263, 
2013 – 2484, 2014 – 2539, 2015 – 2378, 1 і 2 квартали 2016 – 851, 2017 – 3094, 
2018 – 3469, 2019 – 2690) 42.

Економічна зайнятість українців виглядає практично так само, як і за-
йнятість інших канадців: в 2006 р. 23,7 % українців були зайняті в сфері 
продажів і послуг, 18,5 % — у сфері бізнесу, фінансів та адміністрування, 
15,3 % — у сфері транспорту і обладнання, 9,6 % — у сфері менеджменту, 
8,6 % — сфері науки, освіти, державного управління та релігії.

Рівень освіти українців також практично нічим не відрізняється від 
загальноканадського: станом на 2006 р. 27,4 % мали середню освіту, 
19,1 % закінчили університет, 17,9 % закінчили коледж. Така сама ди-
наміка спостерігається в розподілі отриманих у результаті навчання 
кваліфікацій: станом на 2006 р. 22,7 % українців мали кваліфікації 
в галузі архітектури, інженерії та супутніх технологій, 19,9 % — у сфері 
бізнесу, менеджменту й державного управління, 14,6 % — в сфері 
охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, рекреації 
та фізичної культури 43.

41 Див.: Source Countries–New Canadian Citizens. [Archived] Citizenship / Government 
of Canada–Gouvernement du Canada. URL: http://open.canada.ca/data/en/
dataset/33fc9a55–93ac-4984-ba39–90774831f05a; Source Countries (Country of Birth) 

–New Canadian Citizens (in Persons) by Month. Operational Processing Monthly IRCC 
Updates / Government of Canada–Gouvernement du Canada. URL: https://open.canada.
ca/data/en/dataset/9b34e712–513f-44e9-babf-9df4f7256550#wb-auto-6.
42 Див.: Admissions of Permanent Residents by Country of Citizenship, from 1980. 
Permanent Residents Ad Hoc IRCC (Specialized Datasets) / Government of Canada–
Gouvernement du Canada. URL: http://open.canada.ca/data/en/dataset/ad975a26-df23–
456a-8ada-756191a23695; Source Countries Applications Finalized for Temporary 
Residents (in Persons) by Month. Operational Processing Monthly IRCC Updates / 
Government of Canada–Gouvernement du Canada. URL: https://open.canada.ca/data/
en/dataset/9b34e712–513f-44e9-babf-9df4f7256550#wb-auto-6.
43 Leshchyshen B. Ukrainian Credit Union’s Penetration of Ukrainian Population (2006 
Census) and Mother Tongue Population (2011 Census) in Canada. Toronto: Ukrainian 
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У Канаді діє велика кількість українських громадських організа-
цій (благодійних, правозахисних, культурних, освітніх, політичних, 
професійних, ветеранських, жіночих і молодіжних асоціацій) як 
на загальнонаціональному, так і на провінційному рівні: Конгрес 
українців Канади, Українське Національне Об’єднання Канади, 
Українська Канадська Асоціація громадянських Свобод, Асоціація 
Об’єднаних Українців Канади, Український культурний і освіт-
ній центр, Канадський інститут українознавства, Український 
Канадський Фонд імені Тараса Шевченка, Канадське Українське 
Товариство допомоги іммігрантам, Суспільна служба українців 
Канади, Союз українського студентства Канади, газета «Гомін 
України», Інститут Святого Володимира 44 та ін. (понад сто). Українці 
Канади мають свої церкви, газети, школи, теле- і радіопередачі 
в Едмонтоні, Вінніпезі, Торонто та інших містах. Українознавчі 
дисципліни і програми викладаються в університетах Торонто, 
Манітоби, Альберти й Оттави.

Українські організації також надають посильну допомогу Україні: 
благодійні фонди допомагають вирішувати соціальні та економічні 
проблеми, неурядові інститути навчають українську молодь у таких 
сферах, як державне управління, менеджмент і міжкультурні кому-
нікації (наприклад, Canada–Ukraine Parliamentary Program 45), інші 
організації надають допомогу у вигляді прямих інвестицій в різні 
сектори української економіки.

Як ми бачимо, українська імміграція в Канаду — явище досить 
стабільне протягом тривалого часу (можна навіть сказати, що укра-
їнці сприймаються багатьма як нація, яка є однією зі співзасновниць 
канадської державності 46); українська діаспора росте і розвивається, 
а також активно працює над збереженням своєї національної і куль-
турної ідентичності.

Credit Unions in Canada, 2012. 14 p.
44 Мовою оригіналу (англійською): Ukrainian Canadian Congress, Ukrainian National 
Federation of Canada, Ukrainian Canadian Civil Liberties Association, Association of 
United Ukrainian Canadians, Ukrainian Cultural and Educational Centre, Canadian 
Institute of Ukrainian Studies, Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko, 
Canadian Ukrainian Immigrant Aid Society, Ukrainian Canadian Social Services, 
Ukrainian Canadian Students’ Union, Newspaper “Ukrainian Echo”, Saint Vladimir 
Institute.
45 Canada–Ukraine Parliamentary Program. URL: http://katedra.org/Page/Page/
About.
46 Gerus O. W. Les Ukrainiens au Canada. Les groups ethniques du Canada. Ottawa: 
Département d’histoire (University de Manitoba), Société historique du Canada, Direction 
du multiculturalisme du gouvernement du Canada par Keystone Printing & Lithographing 
Ltd., Saint John, N. B., 1985. 26 p. P. 22.
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1.3. Українці провінції Онтаріо

Українська діаспора Онтаріо має ті самі тренди розвитку, що 
й інші провінції і території Канади. Наприкінці XIX ст. українці ще 
не іммігрували масово до Онтаріо. Невеликі українські поселення 
були тільки на заході провінції. Однак індустріалізація поміняла 
характер українських міграцій. З середини 1930-х рр. українці ста-
ли переселятися в міські агломерації Онтаріо: Торонто, Гамільтон, 
Оттаву, Тандер- Бей, таким чином, Онтаріо стала головним напрям-
ком внутрішньої української міграції 47. Чисельність українського 
населення Онтаріо стрімко зросла з 50 тис. в 1941 р. до понад 
150 тис. в 1971 і до 275 тис. у 1991 р. Наприкінці XX ст. Онтаріо 
вийшла на провідні позиції за кількістю українців, які проживають 
в Канаді. У 2016 р. в Онтаріо мешкало 376 440 українців (з них 
79 900 вказали українське етнічне походження як єдине і 296 540 
як одне з походжень).

Таблиця 5
Чисельність і питома вага українців в Канаді і в провінції Онтаріо, 

1901–2016 рр .48

Рік 
перепису

Чисельність 
у Канаді, осіб

Питома вага 
в Канаді,%

Чисельність 
в Онтаріо, осіб

Питома вага 
в Онтаріо,%

1901 5 682 0,11 31 0,001

1911 75 432 1,05 3 078 0,12

1921 106 721 1,21 8 307 0,28

47 Ukrainians in Ontario. The Bulletin of the Multicultural History Society of Ontario. 
Toronto: Polyphony, 1988. Vol. 10. 170 p.
48 1901–1981: Gerus O. W. Les Ukrainiens au Canada. Les groups ethniques du Canada. 
Ottawa: Département d’histoire (University de Manitoba), Société historique du Canada, 
Direction du multiculturalisme du gouvernement du Canada par Keystone Printing & 
Lithographing Ltd., Saint John, N.B., 1985. 26 p. P. 17; 1991: Pawliczko A. L. Ukraine and 
Ukrainians through the World: A Demographic and Sociological Guide to the Homeland 
and Its Diaspora. Toronto, Buffalo, London: Published for the Shevchenko Scientific Society, 
Inc., by University of Toronto Press, 1994. 510 p. P. 328; 2001: Ethnic Origin for Population, 
for Canada, Provinces, Territories, Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 
2001 Census / Statistics Canada–Statistique Canada. URL: http://www12.statcan.gc.ca/
english/census01/products/standard/themes/Rp-eng.cfm? LANG=E&APATH=3&DETAIL
=1&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=62911&PRID=0&PTYPE=5
5430,53293,55440,55496,71090&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2001&THEME=4
4&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0; 2006: Ethnic 
origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories / Statistics Canada–Statistique 
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Продовження таблиці 5
Рік 

перепису
Чисельність 

у Канаді, осіб
Питома вага 
в Канаді,%

Чисельність 
в Онтаріо, осіб

Питома вага 
в Онтаріо,%

1931 225 113 2,17 24 426 0,71

1941 305 929 2,66 48 158 1,27

1951 395 043 2,82 93 595 2,04

1961 473 337 2,60 127 911 2,05

1971 580 660 2,69 159 880 2,08

1981 529 615 2,20 133 995 1,55

1991 1 054 300 3,77 275 435 2,73

2001 1 071 055 3,61 290 925 2,55

2006 1 209 085 3,88 336 355 2,77

2011 1 251 170 3,54 342 005 2,70

2016 1 359 655 3,95 376 440 2,84

Приблизно 27,7 % канадських українців живе в провінції Онтаріо, де 
вони в основному розселені в таких міських агломераціях, як Торонто 
(144 335, або 2,46 % загальної чисельності населення Торонто), Гамільтон 
(28 640, або 3,9 %), Оттава — Гатіно (28 150, або 2,16 %), Сент- Кетерінс — Ні-
агара (20 700, або 5,22 %), Тандер- Бей (16 085, або 13,54 %), Ошава (13 700, 
або 3,65 %), Кіченер — Кембридж — Ватерлоо (12 990, або 2,52 %) і Лондон 
(12 210, або 2,51 %). У Торонто проживає 10,61 % всіх українців Канади 49.

Українок у провінції — 51,72 % (194 715 осіб), українців — 48,28 % 
(181 725 осіб).

Canada. URL: http://www12.statcan.gc.ca/census- recensement/2006/dp-pd/hlt/97–562/
pages/page.cfm? Lang=E&Geo=PR&Code=01&Data=Count&Table=2&StartRec=1&Sort=
3&Display=All&CSDFilter=5000; 2011: Ethnic Origin, Single and Multiple Ethnic Origin 
Responses, 2011 National Household Survey: Data Tables / Statistics Canada–Statistique 
Canada. URL: http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm? TABI
D=2&LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=1118296&GK=0
&GRP=0&PID=105396&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=20
13&THEME=95&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0; 
2016: Ethnic origin by age and sex, Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight 
Tables, 2016 Census / Statistics Canada–Statistique Canada. URL: https://www12.statcan.
gc.ca/census- recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/index-eng.cfm.
49 Ethnic Origin, both sexes, age (total) Census metropolitan areas and census 
agglomerations, 2016 Census: Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables / 
Statistics Canada–Statistique Canada. URL: https://www12.statcan.gc.ca/census- 
recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/GeoSelect-eng.cfm? Lang=E&T=32.
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Що стосується мовної ситуації, то варто зазначити, що в Онтаріо 
станом на 2011 р. налічувалося 41 455 осіб, або 37,17 % усіх українців 
Канади, які вказали українську як рідну мову (23 180, або 55,9 % жінок 
і 18 275, або 44,1 % чоловіків). У найбільшому місті Канади — Торон-
то — налічувалося 25 540 осіб, або 22,9 % усіх канадських українців, 
які вказали українську мову як рідну.

Щодо рівня освіти серед українців старше 15 років, відзначимо, що 
станом на 2006 р. 0,91 % українців провінції мали фундаментальну 
наукову освіту (PhD і т. д.), 20,79 % — вищу освіту, 24,61 % — середньо- 
спеціальну, 11,98 % — початкову спеціальну, 17,02 % — середню (повну), 
24,69 % — незакінчену вищу 50.

Українські організації Канади в основному мають головні офіси 
або представництва в Онтаріо (Торонто і Оттаві), але в Онтаріо також 
є українські організації і місцевого рівня, наприклад, Український 
культурний центр Торонто, Музей Тараса Шевченка в Торонто та ін. 
Також в Онтаріо є українські греко- католицькі та православні церкви. 
Українська імміграція в Онтаріо, в порівнянні з багатьма іншими 
провінціями, залишається на стабільно високому рівні. Українська 
діаспора Онтаріо зростає і розвивається, що допомагає їй зберегти 
етнічну ідентичність, культуру й мову.

1.4. Українці Європейського Союзу

Сучасні українські іммігранти становлять значну частку в структурі 
імміграційних потоків у Європейському Союзі.

В історичній ретроспективі чітко визначити початок еміграційних 
процесів з українських етнічних територій неможливо, бо окремі 
випадки еміграції фіксуються з часів Середньовіччя. До 1870-х рр.
у Європі було мало українських іммігрантів, і вони в основному 
переїжджали для отримання освіти, з політичних мотивів або від-
правлялися у державних та церковних справах. Європейський Союз 
утворюють держави, що мають часом кардинально різний досвід 
взаємодії з українськими іммігрантами. Держави- члени ЄС можна 
умовно розділити на три основні групи з позиції історії формування 
української діаспори і характеру імміграційних потоків українців:

1. Країни, в структурі населення яких українські іммігранти при-
сутні протягом останніх 80–120 і більше років («старі» діаспори):

У Австрії (а точніше на її сучасній території) українці стали сели-
тися з 1772 р., з початку трудової міграції з інших частин імперії. Під 
50 Leshchyshen B. Ukrainian Credit Union’s Penetration of Ukrainian Population (2006 
Census) and Mother Tongue Population (2011 Census) in Canada. Toronto: Ukrainian 
Credit Unions in Canada, 2012. 14 p.



47

час Першої світової війни прибула велика кількість біженців (близько 
50 тис.), в основному селян, військовиків, представників інтелігенції. 
У 1921–1945 рр. у Австрії діяв Український вільний університет (нім. 
Ukrainische Freie Universität), який в 1945 р. переїхав до Мюнхена, де 
працює й донині. Після Другої світової у Австрії перебувало близько 
100 тис. українців, яких було депортовано до Радянського Союзу після 
звільнення Австрії радянськими військами. На даний момент будь-
якої статистики щодо кількості етнічних українців, які проживають 
у Австрії, немає. Однак, на думку експертів, у Австрії проживає при-
близно 6–12 тис. етнічних українців, які розселені переважно в містах 51.

Бельгія до Другої світової не мала значної української діаспо-
ри. Після неї кількість українців збільшилася до 6 тис. осіб. Сучасна 
українська діаспора Бельгії складається в основному з представників 
старшого покоління і незначної частини молоді, яка переїхала туди 
останнім часом. На даний момент налічується приблизно 4 тис. укра-
їнців, які проживають в основному в містах 52.

У Болгарії до Другої світової війни українці були в основному 
представниками церкви та дипломатичного корпусу. Історичні ре-
лігійні й політичні контакти були і залишаються значними. Після 
Першої світової там поселилася невелика кількість українців. Станом 
на середину 2000-х рр. в Болгарії проживало близько 5 тис. українців, 
з яких майже 2 тис. — громадяни Болгарії 53.

В Естонії українські іммігранти стали з’являтися в основному 
здебільшого після Другої світової війни. До війни в країні жило лише 
кілька сотень українців. У радянський період українців залучали на 
роботу в Естонії, в зв’язку з чим їхня чисельність значно збільшилася. 
У 1959 їх було 15,5 тис., в 1970 вже 28 тис., в 1979 ― 36 тис., в 1989 — 48 тис. 
Після розпаду СРСР чисельність українців упала до 29 тис. в 2000 р., 
до 27,5 тис. в 2010 р., і до 23,1 в 2017 р. Українці в основному розселені 
в містах і в етнічній структурі населення займають третє місце 54.

Італія пов’язана з українцями через християнство і церкви. Бага-
то церковних діячів Української греко- католицької церкви вивчали 
теологію в італійських семінаріях починаючи з XVI ст. Великі групи 
українських іммігрантів стали селитися в Італії після Першої світової 
51 Українці у Австрії / Посольство України в Республіці Австрія. URL: https://austria.
mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/131-ukrajinci-v-avstriji.
52 Українці Бельгії: Офіційна веб-сторінка. URL: http://ukrainians.be/uk/index/news.
53 Павленко В. В. Болгарія та українська еміграція. Енциклопедія історії України. 
Київ: Наук. думка, 2003. Т. 1. 688 с. URL: http://www.history.org.ua/index.
php?encyclop&termin=Bolhariia_ukrainska.
54 Українці в Естонії / Посольство України в Естонській Республіці. URL: https://estonia.
mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/108-ukrajinci-v-jestoniji.
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(близько 100 тис.) 55 і Другої світової воєн (більше 15 тис.). Український 
Католицький Університет був заснований в Італії в 1963 р. Істотне 
збільшення чисельності української діаспори спостерігається з початку 
1990-х рр., коли українці стали іммігрувати до Італії з економічних 
причин. За статистикою, сьогодні в Італії живе понад 200 тис. укра-
їнців (переважна більшість — громадяни України) 56.

Латвія — див. § 1.5.
У Литві не було більш-менш значної української діаспори до Другої 

світової війни, але мешкало кілька сотень українців починаючи з XIX ст.
Після війни багато українців СРСР було залучено на роботу в Литву, 
що призвело до значного збільшення їхньої чисельності. У 1959 р. 
в Литві проживало 17,5 тис. українців, в 1970 — 25 тис., в 1989 — вже 
45 тис. Після розпаду СРСР їхня чисельність впала до 22,5 тис. у 2001 р. 
та до 16,5 тис. в 2011 р. Переважна більшість українців у Литві — ли-
товські громадяни, мешкають вони в основному в містах 57.

У Німеччині до початку XX ст. була незначна кількість студентів і ди-
пломатичних працівників українського походження. Але на початку XX ст. 
Німеччина зазнала потужної хвилі української імміграції — приблизно 
340 тис. українців прибули з Австро- Угорщини в 1909–1913 рр. з еко-
номічних причин (це близько 60 % усіх сезонних робітників- іноземців 
у Німеччині). Під час і після Першої світової в Німеччині було близько 
300 тис. в’язнів українського походження в таборах, репатріація яких 
закінчилася тільки у 1923 р. (в Німеччині залишилося близько 15 тис. 
українців). У міжвоєнний період українці прибували з Польщі з еко-
номічних причин. Друга світова війна послужила причиною значного 
збільшення кількості українців, десятки тисяч з яких були в’язнями та-
борів. Більшість було повернуто в СРСР до 1951 р. Західна Німеччина 
стала одним з основних центрів українського культурного і наукового 
життя у Європі: було створено велику мережу інституцій, серед яких 
Український вільний університет (переїхав з Відня до Мюнхена в 1945), 
Український економічний інститут (переїхав з чехословацького міста 
Подєбради в Регенсбург у 1945), Українська вільна академія наук тощо. 
У 1970-х рр. українська діаспора Західної Німеччини встановила куль-
турні зв’язки з радянським урядом. Об’єднання Німеччини і розпад СРСР 
істотно змінили характер української імміграції. Якщо в 1990 р. в Західній 

55 Бабута М. Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры 
(конец XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Томск, 2008. 162 с. С. 64.
56 Українці в Італії / Посольство України в Італійській Республіці, в Республіці 
Мальта та в Республіці Сан- Марино (за сумісництвом). URL: https://italy.mfa.gov.
ua/spivrobitnictvo/179-ukrajinci-v-italiji.
57 Українці у Литві / Посольство України у Литовській Республіці. URL: https://lithuania.
mfa.gov.ua/spivrobitnictvo.
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Німеччині мешкало близько 20 тис. українців, а в Східній — кілька сотень, 
то у 2000 р. їхня чисельність в уже об’єднаній Німеччині збільшилася 
до 90 тис., а у 2005 — до 130 тис 58. За даними на 2016 р., в Німеччині 
проживало 272 тис. етнічних українців, що мають різні громадянства 59.

У Франції до початку XX ст. українців було небагато, і в основному 
це були церковні й дипломатичні діячі, люди мистецтва та літератури. 
Після Першої світової війни до Франції ринула хвиля української іммі-
грації, і уряд Української Народної Республіки в екзилі розташовувався 
в Парижі. Після Другої світової війни чисельність українців знову значно 
збільшилася, і Франція стала одним з центрів українського культурного 
життя Західного світу. Знаменита багатотомна «Енциклопедія украї-
нознавства» (англ. Encyclopaedia of Ukraine) була видана у Франції 
в 1952 р. Точних статистичних даних про кількість людей українського 
походження, що мешкають у Франції, немає, проте, за оцінками екс-
пертів, таких людей різного громадянства у Франції — близько 40 тис .60

Хорватія і Словенія вперше прийняли на своїх землях українських 
іммігрантів в 1745 р. Українці поселилися там з економічних причин. 
Економічна і трудова імміграція тривала і в XIX ст., але чисельність 
діаспори ніколи не була значною. Згідно зі статистикою, на сьогодніш-
ній день в Хорватії проживає близько 5 тис. українців (вкл. русинів) 61, 
в Словенії — близько 1 тис .62

Чехія до початку XX ст. не мала значного українського населення. 
До 1900-х рр. українці були в основному серед церковних і дипломатич-
них працівників, військовиків та сезонних робітників. З початку XX ст. 
українська діаспора стала консолідуватися, і після проголошення 
незалежності Чехословаччини в 1918 р. українська діаспора чеської 
частини країни налічувала близько 20 тис. осіб. Чехословаччина була 
одним з основних центрів українського культурного життя у Європі 
в міжвоєнний період 63. Після приходу до влади комуністів, відразу 

58 Косован Е. А. Украинская эмиграция в Германии (XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. 
ист. наук: 07.00.03. Москва, 2015. 297 с.
59 Bevölkerung mit Migrationshintergrund Ergebnisse des Mikrozensus Fachserie 1 
Reihe 2.2 2016 / Statistische Bundesamt. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft- Umwelt/Bevoelkerung/Migration- Integration/_inhalt.html.
60 Українці у Франції / Посольство України у Французькій Республіці. URL: 
https://france.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/4770-ukrajinci-u-franciji.
61 Українці в Хорватії / Посольство України в Республіці Хорватія. URL: https://croatia.
mfa.gov.ua/horvatska- ukrayiniana/pro-ukrayinsku- gromadu-v-respublici- horvatiya.
62 Українська громада в Словенії / Посольство України в Республіці Словенія. URL: 
https://slovenia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/4168-ukrajinsyka- gromada-v-sloveniji.
63 Бабута М. Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры (конец 
XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Томск, 2008. 162 с. С. 72–73.
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після Другої світової, українські організації в країні було заборонено, 
що призвело до еміграції українців до Західної Німеччини. В кінці 
1980-х рр. українців у Чехії налічувалося близько 15 тис. З початку 
1990-х рр. українська діаспора стала рости. На сьогоднішній день 
в Чехії проживає близько 130 тис. чеських громадян українського 
походження і володарів посвідки на постійне проживання, а також 
понад 100 тис. громадян України інших категорій 64.

Швеція з історичних причин почала приймати перших україн-
ських іммігрантів ще у XVIII ст. Більшість з них були робочі й вій-
ськовики, але також були церковні та дипломатичні діячі. Велика 
кількість українців прибула до Швеції під час і після Другої світової, 
більшість з них були колишні біженці, які емігрували з Фінляндії 
в результаті Радянсько- фінської війни 1940 р., втікачі з радянських 
таборів ГУЛАГ і колишні військовики 65. У ті часи українців у Швеції 
було близько 2 тис., і їхня кількість залишається приблизно такою 
самою і сьогодні 66.

Окремо варто сказати й про Велику Британію, яка з 2020 р. не 
є складовою Європейського Союзу, але входила до нього в 1973–2020 рр. 
Вона не мала великої кількості українських іммігрантів до Другої сві-
тової війни. Починаючи із XVII ст. імміграцію українського походження 
становили студенти вищих навчальних закладів (Оксфорд, Кембридж 
та ін.), дипломатичні та церковні працівники і невелика кількість ро-
бітників, зайнятих на фабриках. Наприкінці XIX ст. до Великої Британії 
прибула група українських робітників в кількості 500 осіб, але багато 
з них згодом виїхали в США. Після Першої світової війни Велика Бри-
танія прийняла у себе багатьох дипломатів, державних службовців, 
представників інтелігенції та членів їхніх сімей із колишньої Української 
Народної Республіки 1917–1921 рр .67 Після Другої світової деякі пред-
ставники української діаспори Франції, Німеччини, Австрії, Польщі, 
Югославії та інших країн переїхали до Великої Британії. Водночас Ве-
лика Британія використовувалася як транзитний пункт для еміграції 
в північноамериканські країни. На даний момент офіційної статистики 
про чисельність українського населення в Великій Британії немає, але, 
за даними експертів, у країні проживає близько 30 тис. осіб українського 

64 Українці в Чехії / Посольство України в Чеській Республіці. URL: https://czechia.
mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/361-ukrajinci-v-chehiji.
65 Бабута М. Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры 
(конец XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Томск, 2008. 162 с. С. 66.
66 Українці у Швеції / Посольство України в Королівстві Швеція. URL: https://sweden.
mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/ukrajinci-v-shveciji.
67 Бабута М. Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры (конец 
XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Томск, 2008. 162 с. С. 61–62.
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походження, які в основному живуть у містах. Їхня кількість істотно не 
змінилася з часів Другої світової війни 68.

2. Країни, в яких українські іммігранти стали з’являтися тільки 
після відновлення Україною незалежності в 1991 р. (значної кількості 
українських іммігрантів у структурі населення не було; «нові» діаспори):

Данія, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Португалія, Фінляндія не 
мали в структурі населення українських іммігрантів, за винятком не-
великої кількості біженців і військовиків після Другої світової (близько 
100–500 осіб на кожну країну) до здобуття Україною незалежності. 
На даний момент кілька тисяч українців проживає в Ірландії 69, Данії 70, 
Фінляндії 71, Нідерландах 72.

Південноєвропейські країни зіткнулися з величезними потоками 
української імміграції після 1991 р. У Греції проживає близько 20 тис. 
українців, переважна більшість — громадяни України 73. Українська діас-
пора Португалії одна з найбільших діаспор у країні. Українці входять 
у першу п’ятірку народів у структурі населення Португалії за чисель-
ністю і питомою вагою. У 2002–2004 рр. їх було понад 60 тис., але 
з 2004 р. стало приблизно 40 тис., і майже на такому самому рівні 
тримається і понині (дані тільки про громадян України) 74. Також у 1990-х 
рр. спостерігався масовий наплив нелегальних іммігрантів з України 
в Іспанію, але більшість легалізувалася в 2000–2001 рр., коли в кра-
їні проходила кампанія з легалізації нелегалів. На початку 2010-х рр. 
в Іспанії проживало близько 83 тис. українських іммігрантів 75. У всіх 
трьох країнах українці селяться в основному у великих містах.

68 Українці у Великій Британії / Посольство України у Сполученому Королівстві Великої 
Британії та Північної Ірландії. URL: http://uk.mfa.gov.ua/ua/ukraine-uk/ukrainians-in-uk.
69 Українці в Ірландії / Посольство України в Ірландії. URL: https://ireland.mfa.gov.
ua/posolstvo/115-ukrajinci-v-irlandiji.
70 Українці у Данії / Посольство України в Королівстві Данія. URL: https://denmark.
mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/ukrayinska- gromada-u-daniyi.
71 Українці у Фінляндії / Посольство України в Фінляндській Республіці та 
Республіці Ісландія (за  сумісництвом). URL: https://finland.mfa.gov.ua/
spivrobitnictvo/3265-ukrajinci-u-finlyandiji.
72 Українці в Нідерландах / Посольство України в Королівстві Нідерланди. URL: 
https://netherlands.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/ukrayina- niderlandi/143-ukrajinci-v-
niderlandah.
73 Українська громада Греції. URL: https://archive.is/20120804140202/www.mfa.gov.
ua/mfa/ua/publication/print/29641.htm#selection-43.0–43.25.
74 Українці у Португалії / Посольство України у Португальській Республіці. URL: 
https://portugal.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/240-ukrajinci-u-portugaliji/informaciya-
pro-ukrayinsku- gromadu-v-portugaliyi.
75 Темірова Ю. І. Українські іммігранти в Іспанії. Слов’янський вісник, 2012. № 14. 
С. 221–224.
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У таких країнах, як Кіпр, Люксембург і Мальта, українці в основ-
ному представлені студентами або інвесторами в нерухомість, і їхня 
кількість незначна (кілька десятків- сотень осіб).

3. Країни, на території яких українці проживають історично (спо-
конвічно українські етнічні землі), а також їхні столиці:

У Польщі українці живуть у Галичині і суміжних регіонах, великих 
містах (Варшава, Краків) та на півночі країни, де вони опинилися 
в результаті проведеної операції «Вісла», під час якої проходив по-
діл українського і польського населення: близько 500 тис. осіб було 
депортовано в СРСР, інші 150 тис. було переміщено на північ країни. 
В результаті асиміляційні процеси прискорилися, незважаючи на 
більш ранні спроби асимілювати українців 76. Згідно з Переписом 
населення 2011 р., серед польських громадян близько 26 тис. вказали 
тільки українську етнічну приналежність, ще 22 тис. вказали україн-
ське етнічне походження поряд із ще одним походженням 77. Точно 
сказати, скільки українців живе у Польщі, неможливо 78.

У Румунії українці проживають в основному на півночі країни 
(в деяких муніципалітетах вони утворюють більшість) і у великих 
містах. Багато українців асимільовані в культурному плані у зв’язку 
з державною політикою соціалістичної Румунії, але їхня чисельність 
істотно не змінюється з 1960-х рр. і протягом вже більш ніж пів сто-
ліття становить близько 60 тис. осіб. У Парламенті Румунії одне місце 
зарезервоване для української меншини 79.

У Словаччині українці компактно проживають у Закарпатті, по-
руч з колишнім чехословацьким регіоном Підкарпатська Русь, або 
Карпатська Україна (українська автономія в складі Чехословаччини 
в 1919–1945 рр., невизнана держава в 1939 р.), возз’єднаним з Укра-
їною в 1945 р. як Закарпатська область 80. Їхня чисельність також за 
останні пів століття істотно не змінилася і становить близько 40 тис. 
(разом з русинами) 81.
76 Бабута М. Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры (конец 
XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Томск, 2008. 162 с. С. 67–71.
77 Українці у Польщі / Посольство України в Республіці Польща. URL: https://poland.
mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/232-ukrajinci-u-polyshhi.
78 Скільки українців живе у Польщі? Нове дослідження. Наш вибір: газета для українців 
у Польщі. URL: https://naszwybir.pl/skilky- ukrayintsiv-zhyve-v-polshhi-nove-doslidzhennya/.
79 Українці в Румунії / Посольство України в Румунії. URL: https://romania.mfa.gov.ua/
spivrobitnictvo/204-kulyturno- gumanitarne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-rumunijeju.
80 Бабута М. Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры (конец 
XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Томск, 2008. 162 с. С. 72–73.
81 Українці у Словаччині / Посольство України в Словацькій Республіці. URL: 
https://slovakia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/kulyturno- gumanitarne-spivrobitnictvo-
ua-sk/210-ukrajinci-v-slovachchini.
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В Угорщині українці живуть у Закарпатті та в Будапешті. В се-
редині XIX ст. на території сучасної Угорщини проживало близько 
30 тис. українців. Після розпаду Австро- Угорщини асиміляційні про-
цеси посилилися, і на сьогодні в Угорщині налічується близько 9 тис. 
українців (разом з русинами) 82.

Як зазначає А. Л. Павличко, попри те, що асиміляційні проце-
си беруть верх і багато українців вступили в шлюб з представ-
никами інших етнічних груп, поміняли свої прізвища і перестали 
відрізнятися від місцевого населення 83, головною характеристи-
кою сучасної української діаспори залишається те, що україн-
ські організації і союзи, державні, приватні, громадські школи 
є в кожній країні Європейського Союзу. Вони проводять заходи, 
спрямовані на популяризацію України серед європейців, ви-
дають друковані матеріали, випускають теле- і радіопередачі. 
Українські православна та греко- католицька церкви відіграють 
значну роль у збереженні етнічної ідентичності, тому що па-
рафія — це не тільки центр віри і духовного життя, але також 
і центр культурного життя. Безумовно, кількість проведених 
заходів залежить від кількості активних учасників, але факт 
залишається фактом — українська діаспора добре організована 
і її діяльність спрямована на розвиток етнічної інфраструктури 
у Європейському Союзі.

Основною українською організацією у Європейському Союзі є 
Европейський Конґрес Українців, який об’єднує українські організа-
ції Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, 
Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Угорщини, Фран-
ції, Хорватії, Чехії, Швеції (держави- члени ЄС), Боснії і Герцеговини, 
Великої Британії, Сербії (поза ЄС) 84.

Багато країн — членів ЄС не збирають дані про етнічне походжен-
ня, а ті, що збирають, в основному надають статистику тільки щодо 
етнічних меншин, які мають значну складову в структурі населення, 
інші ж збирають інформацію тільки про місце народження. Отже, 
топ-10 країн — членів ЄС за чисельністю людей українського поход-
ження виглядає так (табл. 6):

82 Українці Угорщини / Посольство України в Угорщині. URL: https://hungary.mfa.
gov.ua/spivrobitnictvo/275-ukrajinci-v-ugorshhini.
83 Pawliczko A. L. Ukraine and Ukrainians through the World: A Demographic and 
Sociological Guide to the Homeland and Its Diaspora. Toronto, Buffalo, London: 
Published for the Shevchenko Scientific Society, Inc., by University of Toronto Press, 
1994. 510 p. P. 8.
84 Европейський Конґрес Українців. Світовий Конґрес Українців. URL: 
https://ukrainianworldcongress.org/index.php/id/338/lang/ua.
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Таблиця 6
Топ-10 країн Європейського Союзу за чисельністю і питомою 

вагою українців у структурі населення 85

№  Країна Чисельність, 
осіб

Питома 
вага,%

Рік Враховувалися

1 Німеччина ▲≈ 272 000 0,25 2016 наявне населення

2 Італія ▲239 424 0,36 2019 наявне населення

3 Польща ▲≈ 230 000 0,2 2018 громадяни Польщі 
+ володарі посвідки 
про постійне про-
живання

4 Чехія ▲131 709 0,7 2018 громадяни Чехії + 
володарі посвідки 
про постійне про-
живання

5 Іспанія ▲90 530 0,2 2015 наявне населення

6 Румунія ▼51 703 0,25 2011 громадяни Румунії

7 Латвія ▼43 069 2,2 2019 суб’єкти права Латвії

85 См.: Bevölkerung mit Migrationshintergrund Ergebnisse des Mikrozensus Fachserie 
1 Reihe 2.2 2016 / Statistische Bundesamt. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/
Gesellschaft- Umwelt/Bevoelkerung/Migration- Integration/_inhalt.html; Ucraini in 
Italia. Cittadini Stranieri. Tuttitalia. URL: https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini- 
stranieri/ucraina/; Скільки українців живе у Польщі? Нове дослідження. Наш 
вибір: газета для українців у Польщі. URL: https://naszwybir.pl/skilky- ukrayintsiv-
zhyve-v-polshhi-nove-doslidzhennya/; Cizinci podle typu pobytu, pohlaví a státního 
občanství k 31.12.2018 / Ředitelství služby cizinecké policie. URL: https://www.
czso.cz/documents/11292/27914491/1812_c01t11.pdf/ddfa8a3d-8875–4b38–8d3a-
e7245706b6f7?version=1.0; Cifras de Población a 1 de enero de 2016. Estadística de 
Migraciones 2015. Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes 2015. España. 
URL: https://www.ine.es/prensa/np980.pdf; Comunicat de presă privind rezultatele 
provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor–România 2011. URL: http://www.
recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_
RPL_2011.pdf; Population by ethnicity in 21 development centres at the beginning of the 
year 2019. Latvija / Centrālā statistikas pārvaldes datubāzes. URL: https://data.csb.gov.
lv/pxweb/en/iedz/iedz__iedzrakst/IRG080.px/table/tableViewLayout1/?rxid=cd00d9dc-
a4e4–4b85-a975-e8b416dee23e; Relatório de imigração, fronteiras e asilo 2018 / Serviço 
de estrangeiros e fronteiras. Portugal. URL: https://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa2018.pdf; 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 / Štatistický úrad Slovenskej Republiky. URL: 
http://datacube.statistics.sk/SODB/TM1WebLogin.aspx; Population by sex, ethnicity, 
nationality and county, 1 January 2017 / Statistics Estonia. URL: http://andmebaas.stat.
ee/Index.aspx?lang=en.
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Продовження таблиці 6
№ Країна Чисельність, 

осіб
Питома 
вага,%

Рік Враховувалися

8 Португалія ▼29 218 0,5 2018 громадяни України — 
володарі посвідки 
про постійне про-
живання

9 Словаччина ▲40 912 0,7 2011 громадяни Словач-
чини

10 Естонія ▼23 183 1,7 2017 суб’єкти права Ес-
тонії

Хоча «стара» діаспора високо інтегрована і досить сильно аси-
мільована, українська мова має офіційний статус (регіональна мова) 
в деяких регіонах країн ЄС: в Румунії — жудець Марамуреш (7 комун), 
жудець Сучава (3 комуни), жудець Тіміш (2 комуни), жудець Караш- 
Северін (2 комуни); в Словаччині (86 населених пунктів); в Польщі 
(9 сіл в Малопольському воєводстві); в Угорщині і Хорватії в деяких 
населених пунктах; в Чехії як мова національної меншини 86.

Як відзначають О. А. Малиновська та І. П. Майданік, описуючи 
основні характеристики трудової зайнятості українських іммігрантів 
в країнах ЄС, український міграційний потік у Грецію, Іспанію, Іта-
лію, Португалію характеризується високим рівнем фемінізації через 
специфічність зайнятості мігрантів і місцевого ринку праці. У 2013 р. 
українські іммігранти були зайняті в найрізноманітніших сферах: 60 % 
жінок у сфері домогосподарства (гувернантки, доглядальниці, покоївки, 
обслуга) і 12 % — в готелях і ресторанах; 64 % чоловіків було зайнято 
в сфері будівництва і 14 % — у промисловості. Тільки у 8 % українських 
іммігрантів був свій бізнес і тільки 3 % були роботодавцями. Середня 
зарплата українського іммігранта у ЄС становила на той момент 727,90 
євро на місяць (зарплата істотно різниться як по галузях: максимум 
у будівництві, мінімум в сільському господарстві, так і по країнах: мак-
симум у Франції і мінімум в Польщі). Українські іммігранти залишають 
приблизно 55 % від заробітку в країні прийому, витрачаючи гроші на 
проживання. Приблизно 77 % іммігрантів відправляють деяку частину 
заробітку додому, на допомогу родині й близьким 87.
86 Treaty No 148 — European Charter for Regional or Minority Languages. Reservations 
and Declarations / Council of Europe. URL: http://www.coe.int/en/web/conventions/
search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/declarations.
87 Малиновська О. А., Майданік І. П. Грошові перекази українських трудових мігрантів 
у країнах ЄС: чинники формування, канали, використання. Демографія та соціальна 
економіка, 2013. № 1(19). С. 120–131.
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Незважаючи на неоднозначне ставлення до мігрантів у євро-
пейських країнах, існує стабільне позитивне ставлення (стереотип) 
до українських іммігрантів як до бажаних працівників за наймом 
через їхню працьовитість, толерантність, ефективність, дисципліно-
ваність, освіченість, здатність швидко адаптуватися до незнайомого 
середовища, а також через високий культурний рівень в порівнянні 
з багатьма іншими групами етнічних іммігрантів 88.

Щодо кількості сучасних українських іммігрантів у країнах Євро-
пейського Союзу, слід відзначити таке. На початок 2018 р. громадяни 
України входили до першої п’ятірки за кількістю іноземного населення 
в наступних країнах — членах ЄС: Італія (5-те місце, 237 тис., або 4,6 % 
загальної чисельності іноземців), Чехія (1-ше, 114,2 тис., або 22,2 %), 
Португалія (3-тє, 32,5 тис., або 7,7 %), Угорщина (4-те, 10,5 тис., або 
6,5 %), Естонія (3-тє, 8,6 тис., або 4,4 %), Литва (2-ге, 6,2 тис., або 
22,7 %), Болгарія (4-те, 5,9 тис., або 6,9 %), Латвія (3-тє, 3,9 тис., або 
1,4 %). Значна кількість українських іммігрантів живе також у Німеч-
чині та Іспанії, але вони не входять в першу п’ятірку. Польща не надає 
докладних даних щодо цього питання.

Народжені в Україні серед іноземного та місцевого населення 
країн ЄС мають такі характеристики: Італія (4-те місце серед народ-
жених за кордоном, 240,9 тис. або 3,9 % усіх народжених за кордо-
ном), Чехія (1-ше, 107,5 тис., або 23 %), Угорщина (2-ге, 61,6 тис., або 
11,5 %), Латвія (3-тє, 32,5 тис., або 13,2 %), Румунія (4-те, 24,6 тис., або 
4,8 %), Естонія (2-ге, 23,2 тис., або 11,8 %), Литва (3-тє, 15,4 тис., або 
11,8 %), Словаччина (3-тє, 11,1 тис., або 5,8 %). Народжені в Україні 
також становлять значну частину населення Німеччини, Іспанії та 
Великої Британії, але вони не входять у першу п’ятірку. Польща не 
надає докладних даних щодо цього питання 89.

За останні роки українці перемістилися з четвертого на перше 
місце серед основних груп іноземних громадян, які отримали по-
свідку на проживання у ЄС вперше. За останні дев’ять років їхня 
кількість більше ніж потроїлася: 2011 — 125 тис., 2012 — 160 тис., 
2013 — 235 тис., 2014 — 303 тис., 2015 — 500 тис., 2016 — близько 
585 тис., 2017 — близько 660 тис., 2018 — 527 тис. (для порівняння, 
китайці, що займали друге місце у 2018 р., отримали трохи більше 
200 тис. дозволів на проживання). Основними країнами- членами, 
що видали дозвіл на проживання у ЄС українцям в 2018 р., є Поль-

88 Толстокорова А. Энигма, враг или амиго?: роль аттитюдного фактора 
в конструировании опыта зарубежного трудоустройства украинских трудовых 
мигрантов. Inter, 2015. № 9. С. 43–58.
89 Migration and Migrant population statistics / Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics- explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics.
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ща — 413 449 (78,5 % усіх виданих у ЄС дозволів на проживання для 
громадян України), Чехія — 26 979 та Угорщина — 21 793. Громадяни 
України у 2018 р. входили у першу трійку отримувачів посвідок на 
проживання в таких країнах, як Польща (1-ше), Чехія (1-ше), Сло-
ваччина (1-ше), Естонія (1-ше), Литва (1-ше), Латвія (1-ше), Угорщина 
(1-ше), Болгарія (3-тє), Данія (3-тє).

Розподіл дозволів на проживання з причин видачі у 2018 р. ви-
глядав так:

. Трудова зайнятість — 64,7 %: Польща видала 80,4 % всіх посвідок 
на проживання через трудову зайнятість для громадян України. За 
нею йдуть Угорщина — 6,1 %, Чехія — 5,2 %;

. Інші причини — 16,8 %: Польща видала 87,3 % усіх посвідок на 
проживання через «інші причин» для громадян України. За нею йдуть 
Італія — 3,7 %, Чехія — 2,1 %;

. Освіта — 11,9 %: Польща видала 87,8 % всіх посвідок на прожи-
вання через освіту для громадян України. За нею йдуть Словаччина — 
2,2 %, Німеччина — 2,1 %;

. Сімейні причини — 6,6 %: Польща видала 20,4 % усіх посвідок 
на проживання через сімейні причини для громадян України. За нею 
йдуть Чехія — 18 % і Німеччина — 14 % .90

Що стосується тих, хто шукає притулок, то тут громадяни України за-
ймали 21-ше місце серед усіх прохачів такого статусу в 2019 р. У 2014 р. 
прохачів статусу біженця серед громадян України в ЄС було близько 
15 тис., в 2015 — вже близько 20 тис., в 2016 цифра знову впала до по-
значки 15 тис. У 2018–2019 рр. їхня кількість не перевищувала 10 тис. 
осіб щорічно. У 2019 р. українці подавали заяви на отримання статусу 
біженця в таких країнах, як Італія (4-те, 1775), Польща (2-ге, 215), Чехія 
(2-ге, 215), Латвія (4-те, 10), Естонія (3-тє, 5), Словаччина (5-те, 5). Також 
значна кількість громадян України подавала заяви на отримання статусу 
біженця, але не увійшла до першої п’ятірки, в таких країнах, як Іспанія, 
Німеччина, Португалія, Греція, Франція і Швеція 91.

Як ми бачимо, українська діаспора і сучасні українські іммігран-
ти так само різні, як і країни — члени ЄС. У кожній країні українська 
діаспора має свій характер формації, а сучасні українські іммігран-
ти — свою специфіку. Проте інтеграційні процеси в країнах ЄС на-
бирають обертів, а кооперація між українськими організаціями та 
суспільствами, що приймають, стає глибшою.

90 Residence permits statistics on first permits issued during the year / Eurostat. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Residence_permits_-_
statistics_on_first_permits_issued_during_the_year.
91 Asylum statistics / Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/
index.php/Asylum_statistics.
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1.5. Українці Латвії

Українці в Латвії вважаються етнічною меншиною, займаючи чет-
верте місце в етнічній структурі населення країни. Історія утворення 
української діаспори в Латвії схожа на історії формування українських 
діаспор в інших країнах Балтії.

До початку XX ст. українці в Латвії — в основному військовики, фахівці 
різних областей знань або студенти. З початку 1900-х рр. робилися деякі 
спроби об’єднати українську спільноту. У 1901 р. в Ризі було створено 
український театр, а в 1911 р. — перше українське товариство «Громада». 
Його діяльність висвітлювалася газетою «Dzimtenes Vestnesis» на постій-
ній основі. Перша світова війна призвела до припинення української гро-
мадської діяльності в Балтійському регіоні. Багато українців приєдналися 
до Латиських стрільців або до 12-ї армії Російської імперії. У 1917 р. було 
утворено українську раду 12-ї армії. У 1917–1918 рр. в Ризі видавалася 
газета «Український голос». Більшість військовиків українського похо-
дження відбули з лав Латиських стрільців і 12-ї армії Російської імперії 
після заснування Української Народної Республіки в 1917 р.

У 1918 р. Латвія проголосила незалежність, було встановлено ди-
пломатичні відносини з Українською Народною Республікою, що під-
тримувалися до 1921 р. У 1921 р. Латвія визнала Українську Радянську 
Соціалістичну Республіку, що допомогло вирішити питання з біженцями 
та оптантами (тими, хто мав право вибирати громадянство). У міжвоєн-
ний період кількість українців зросла з 500 до приблизно 2 тис. осіб. Уже 
в ті часи українці мешкали в основному в містах. Більшість з них наро-
дилися поза Латвією, перебралися в Латвію через Першу світову війну, 
вступили в шлюб з латвійськими громадянами і вступили в громадянство 
Латвії. Багато з них були бізнесменами та державними службовцями. 
Вони були повністю інтегровані в латвійське суспільство і не зазнавали 
труднощів з латиською мовою. У 1930 р. 562 українці мешкало в Ризі, 
166 — в Даугавпілському районі, 112 — в Резекненському районі, 90 — 
у Лієпайському районі. У 1932 р. було утворено Латвійське українське 
товариство, в 1934 р. — українську бібліотеку, в 1935 р. — український 
хор. Але в 1940 р., з приходом радянської влади, всі громадські органі-
зації було ліквідовано. Багато активістів було арештовано і депортовано 
в радянські трудові табори. У 1943 р. нацистська Німеччина окупувала 
Латвію. В цей час спостерігалося збільшення чисельності українців. За 
даними Перепису населення 1943 р., проведеного нацистською Німеч-
чиною, в Латвії проживало 11,5 тис. українців. Було враховано трудових 
ув’язнених з України і військовополонених Червоної Армії. Частина 
українців під час війни приєдналася до Латиського легіону, частина — до 
армії нацистської Німеччини, але переважна частина стали партизанами 
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і солдатами Червоної Армії. Багато українців емігрувало в західні країни 
після закінчення Другої світової війни 92.

За радянських часів чисельність українців у Латвії значно збільши-
лася. Сьогодні їх умовно можна розділити на чотири основні групи:

1) відправлені на роботу в Латвію, прибули з Української РСР і ін-
ших радянських республік (молоді фахівці для розвитку виробництва);

2) військові пенсіонери колишньої Радянської Армії;
3) ті, що прибули на сезонні роботи за радянських часів і вирі-

шили залишитися;
4) депортовані з України до Сибіру в 1940–1950-х рр., повернулися 

назад у європейську частину і вирішили оселитися в Латвійській РСР 93.
У Латвійській РСР, як і у всіх інших радянських республіках, будь-

яких громадських українських організацій не існувало. Імміграційні 
процеси радянського часу істотно змінили етнічну композицію лат-
війського суспільства. Розглянемо роль і місце українців у структурі 
населення Латвії 94 (табл. 7).

Таблиця 7
Чисельність і питома вага українців у Латвії, переписи населення 

1897–2011 рр .95

Рік Чисельність, 
осіб

Пит. вага,% Рік Чисельність, осіб Пит. вага,%

1897 974 0,08 1970 53 641 2,3

1920 1 040 0,1 1979 66 703 2,7

1925 512 0,05 1989 92 101 3,5

92 Єкабсонс Е. Українці в Латвії з кінця XIX віку до 1945 року. Українці Латвії (люди 
згадують, документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 7–10.
93 Zavialov A. Adaptation of Contemporary Ukrainian Immigrants in the European Union 
and in Canada: Master Thesis. Riga: University of Latvia, 2016. 222 p. (incl. annexes). P. 75.
94 Давиденко Е., Строй В., Земель Є. Українці в Латвії. Деякі аспекти етнокультурного 
розвитку. Українці Латвії (люди згадують, документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 
260 с. С. 19–21.
95 1897–1920: Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji. Riga: Valsts statistiskā pārvalde, 1920. 392 
lpp. L. 168; 1925: Skujenieks M. Latvija. Zeme un iedzīvotāji. Riga: A. Gulbja apgādniecība, 1927. 721 
lpp. L. 256; 1935: Skujenieks M. Latvijas Statistikas atlass. Riga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938. 55 
lpp. + XVI lpp. + 63 lpp. ill. L. 13; 1959–1989: Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 
новых независимых государств. Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php; 
2000: Итоги переписи населения Латвии 2000. Demoscope Weekly. URL: http://demoscope.ru/
weekly/033/evro01.php.; 2011: Resident population on March 1, 2011 by ethnicity, sex and age group. 
Latvian Population and Housing Census 2011 / Centrālā statistikas pārvalde. URL: https://data1.
csb.gov.lv/pxweb/en/iedz/iedz__tautassk__taut__tsk2011/TSG11–06.px.
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Продовження таблиці 7
Рік Чисельність, 

осіб
Пит. вага,% Рік Чисельність, осіб Пит. вага,%

1935 1 844 0,1 2000 63 558 2,7

1959 29 440 1,4 2011 45 699 2,2

Після розпаду СРСР чисельність українського населення зменшу-
ється з різних причин, серед яких старіння населення, природний спад 
і еміграція. Як і в минулому, українська діаспора Латвії високоурбані-
зована. Українці мешкають в таких муніципалітетах країни (табл. 8).

Таблиця 8
Чисельність і питома вага українців у муніципалітетах Латвії, 

перепис населення 2011 р. і оцінка 2020 р .96

№  Муніципалітет Чисельність 
у 2011, осіб

Пит. 
вага,%

Чисельність 
у 2020, осіб

1 м. Рига 22 737 3,45 25 355

2 м. Лієпая 3 616 4,71 3 581

3 м. Даугавпілс 1 795 1,92 1 780

4 м. Вентспілс 1 693 4,37 1 703

5 м. Єлгава 1 424 2,39 1 529

6 м. Юрмала 1 176 2,31 1 534

7 Саласпілський край 712 3,18 740

8 Олайнський край 625 3,11 644

9 Бауський край 551 2,16 547

10 Єлгавський край 431 1,75 448

Станом на 2020 р. в Латвії мешкало 50 850 етнічних українців різно-
го громадянства, серед них 39 615 осіб — суб’єкти права Латвії 97 (18 108 
осіб, або 45,7 % — громадяни Латвії, 21 491 осіб, або 54,2 % — негрома-

96 Див.: 2011: Resident population in statistical regions, cities under state jurisdiction and 
counties by ethnicity; on 1 March 2011 / Centrālā statistikas pārvaldes datubāzes. URL: 
https://data1.csb.gov.lv/pxweb/en/iedz/iedz__tautassk__taut__tsk2011/TSG11–060.
px.; 2020: Iedzīvotāju skaits pašvaldībās pēc nacionālā sastāva, 2020 / Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde. URL: https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISPN_Pasvaldibas_
pec_TTB_2020.pdf.
97 Суб’єкти права Латвії: громадяни Латвії, негромадяни Латвії, особи без громадянства, 
захищені Латвією, біженці.
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дяни Латвії; 16 осіб — особи без громадянства), 11 235 осіб — громадяни 
інших держав 98. Дані показують, що більшість українців в Латвії — не-
громадяни Латвії. Це говорить про те, що українська меншина слабо 
інтегрована в латвійське суспільство 99. Серед інших великих етнічних 
меншин Латвії схожа ситуація спостерігається у білорусів. Серед малих 
етнічних меншин схожа ситуація спостерігається у представників таких 
народів: азербайджанці, карели, комі, лезгини, марійці, молдавани, 
мордва, осетини, румуни, татари, удмурти, узбеки. Для порівняння: 
найбільша етнічна меншина Латвії — росіяни — мають вищий ступінь 
інтегрованості. Серед росіян, що відносяться до суб’єктів права Латвії, 
70,7 % — громадяни Латвії і 29,2 % — негромадяни Латвії 100.

У 2011 р. українську мову використовували вдома 1664 суб’єкти пра-
ва Латвії 101. Серед етнічних українців (суб’єктів права Латвії) основною 
мовою спілкування вдома є російська — 34 976 (76,4 %). Другою мовою 
є латиська — 3645 (8 %). Українська мова розташувалася на третьому 
місці — 1436 (3,1 %). Також 95 латишів і 86 росіян розмовляли вдома 
українською 102. У 2000 р. 27 % українців вказали українську як рідну 
мову, 4 % — латиську, 68 % — російську. Близько 47 % етнічних українців 
вказали на володіння латиською, 96 % — російською 103.

Серед мешканців Латвії 32 563 осіб народилися в Україні (13,5 % на-
родженого за кордоном населення, або 1,7 % населення, що постійно 
проживає в країні 104). Багато з народжених в Україні — негромадяни Латвії 105.
98 Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības, 2020 / 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. URL: https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISVN_
Latvija_pec_TTB_VPD_2020.pdf.
99 Ржавін О. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. Українці Латвії (люди згадують, 
документи свідчать). Рига: Holda, 2006. 260 с. С. 127–130.
100 Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva un valstiskās piederības, 2020 
/ Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. URL: https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISVN_
Latvija_pec_TTB_VPD_2020.pdf.
101 Resident population in statistical regions, cities under state jurisdiction and counties by 
sex, language mostly spoken at home and age group, 2011, Latvija / Centrālā statistikas 
pārvaldes datubāzes. URL: https://data1.csb.gov.lv/pxweb/en/iedz/iedz__tautassk__
taut__tsk2011/TSG11–07.px.
102 Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti / Centrālā statistikas pārvalde. URL: 
https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas- temas/iedzivotaji/tautas- skaitisana/
meklet-tema/183-latvijas-2011-gada-tautas- skaitisanas.
103 Dati par valodu prasmi. Valsts valoda–Latviešu valoda. URL: http://www.vvk.lv/index.
php?sadala=129&id=363.
104 Usually resident population by country of birth; at the beginning of the year 2019. 
Latvija / Centrālā statistikas pārvalde. URL: http://data.csb.gov.lv/pxweb/en/iedz/
iedz__iedzrakst/IRG049.px/.
105 Migration and Migrant population statistics / Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics- explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics.
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Українські іммігранти переїжджають в Латвію і сьогодні, але не 
в таких масштабах, як раніше. Згідно зі статистикою, в 2014 р. в Латвії 
мешкало близько 2,4 тис. громадян України (0,8 % усього іноземного 
населення країни). У 2015 р. кількість громадян України зросла до 
4,9 тис., а в 2016 р. — до 6,4 тис. У 2020 р. цей показник дорівнював 
9,2 тис. осіб 106.

У 2018 р. громадяни України були першими серед іноземців за 
кількістю тих, хто отримав посвідку на проживання в Латвії вперше: 
було видано 2292 посвідок на проживання, що становить 32,1 % усіх 
виданих посвідок на проживання 107. Громадяни України були третіми 
серед заявників на біженство в Латвії в 2015 р.: 45 громадян України 
подали заявки; в 2019 вони перемістилися на четверте місце: кількість 
заявників — 10 осіб 108.

Українські організації виникли знову в незалежних балтійських 
державах, де й існували в міжвоєнний період незалежності. Сьогодні 
в Латвії існує досить велика кількість українських організацій (якщо 
порівнювати з іншими країнами). Перші дві («Дніпро» і «Український 
молодіжний клуб») було засновано ще в період Третьої Атмоди (ла-
тиського національного пробудження в 1987–1991 рр., частиною 
якого була «Співоча Революція»). Сьогодні в Латвії дві організації, 
що об’єднують місцеві українські громади: Конґрес українців Лат-
вії 109 та Асоціація українських організацій Латвії 110. У 1991 р. в Ризі 
було засновано Українську середню школу (фінансується органами 
влади) 111, в 2004 р. сформовано відділ української літератури в Лат-
війській національній бібліотеці, в 2011 р. було відкрито парафію 
Української греко- католицької церкви в Ризі 112. В українців Латвії є 
своя радіопрограма на каналі LR4 під назвою «На хвилях Дніпра» 113. 

106 Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās piederības, 2020 / Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde. URL: https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISVP_Latvija_pec_VPD_2020.pdf.
107 Residence permits statistics on first permits issued during the year / Eurostat. URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Residence_permits_-_
statistics_on_first_permits_issued_during_the_year.
108 Asylum statistics / Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/
index.php/Asylum_statistics.
109 Latvijas Ukraiņu kongress. URL: http://www.ukrkongress.lv/ua/.
110 Latvijas Ukraiņu biedrību apvienībа. URL: http://ukrlatvian.lv/.
111 Rīgas Ukraiņu vidusskola. URL: http://www.ukrschool.lv/.
112 Lieldienās ukraiņu grieķu- katoļu Baznīcas Rīgas draudzē pastāvīgu kalpojumu sācis 
priesteris Romāns Sapužaks. Katolis.lv. URL: http://katolis.lv/notikumu- kalendars/
browse/108/backPid/369/category/latvija/article/lieldienas- ukrainu-grieku- katolu-
baznicas- rigas-draudze- pastavigu-kalpojumu- sacis-priester.html.
113 Передачи национальных культурных обществ / Latvijas sabiedriskie mediji. URL: 
http://lr4.lsm.lv/lv/lr4/peredachi/peredachi- nacionalnih-kulturnih- obschestv/.
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Українська діаспора, незважаючи на природне зменшення, повільно 
розвивається, залучаючи нових іммігрантів до своєї діяльності.

1.6. Українці Росії

Загальна характеристика українців у Росії
Українці в Росії — третя за чисельністю етнічна група після росіян 

(77,71 %) і татар (3,72 %). У 2010 р. в Росії зафіксовано 1 927 988 укра-
їнців (1,35 %; переписи зазвичай фіксують тільки постійне населення, 
не враховуючи тимчасових іммігрантів), з них:

. чоловіків — 887 737 (46,05 %), жінок — 1 040 251 (53,95 %);

. міського населення — 1 475 951 (76,6 %, з них: чоловіків — 682 850, 
жінок — 793 101);

. сільського населення — 452 037 (23,4 %, з них: чоловіків — 204 887, 
жінок — 247 150).

У 2002 р. українців у Росії було 2 942 961 осіб (2,03 %), з них:
. чоловіків — 1 410 164 (47,92 %), жінок — 1 532 797 (52,02 %);
. міського населення — 2 251 198 (76,5 %, з них: чоловіків — 1 088 279, 

жінок — 1 162 919);
. сільського населення — 691 763 (23,5 %, з них: чоловіків — 321 885, 

жінок — 369 878).
З 1989 до 2010 р. чисельність українського населення Росії впала 

на 55,8 % (табл. 9).
Українська діаспора в Росії характеризується високим рівнем 

урбанізації 114.
Тут і далі аналізуються тільки дані Перепису населення 2010 р.

Таблиця 9
Чисельність, питома вага і статевий склад українського населення 

Росії, переписи населення 1926–2010 рр .115

Рік Чис-ть, 
осіб

Пит. 
вага,%

Жінки, 
осіб

Частка,% Чоловіки, 
осіб

Частка,%

1926 116 6 870 976 7,41 3 530 483 51,38 3 340 493 48,62

1939 3 205 061 3,07 1 441 578 44,98 1 763 483 55,02

1959 3 359 083 2,86 1 645 875 48,98 1 713 208 51,02

114 Завьялов А. В. Адаптация мигрантов в городской среде: новые условия жизни 
в старых города. Урбанистика. 2018. № 3. С. 1–11.
115 Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. 
Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php.
116 Без урахування Казахської АРСР, Кара- Киргизької АО і Кримської області.
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Продовження таблиці 9
Рік Чис-ть, 

осіб
Пит. 

вага,%
Жінки, 

осіб
Частка,% Чоловіки, 

осіб
Частка,%

1970 3 345 885 2,57 1 577 780 47,16 1 768 105 52,84

1979 3 657 647 2,66 1 770 032 48,39 1 887 615 51,61

1989 4 362 872 2,97 2 438 554 55,89 2 194 318 44,11

2002 2 942 961 2,03 1 532 797 52,08 1 410 164 47,92

2010 1 927 988 1,35 1 040 251 53,95 887 737 46,05

У 2010 р. в Росії було зафіксовано 2 942 018 уродженців України 
(2,06 % населення Росії; на 1 014 030 осіб більше, ніж самих українців), 
в 2002 – 3 559 975 (2,45 %, на 617 014 осіб більше, ніж самих укра-
їнців), в 1989 – 4 595 811 (3,13 %, на 232 939 осіб більше, ніж самих 
українців). Таким чином, спостерігаються прискорені останнім часом 
темпи асиміляції (кількість українців знижується значно швидше, ніж 
кількість уродженців України), так і збільшення частки уродженців 
України — росіян, що переселилися в Росію з України.

Українці живуть в Росії протягом століть. Їхня чисельність і пито-
ма вага на території сучасної Росії істотно відрізняється від регіону до 
регіону. Українці компактно проживають в прикордонних з Україною 
районах, а також у т. зв. клинах. Українці протягом тривалого часу 
(до революції 1917 р.) формували свої поселенські колонії («клини»), 
які пізніше стали місцями їхнього традиційного проживання. Однак 
слід зазначити, що сьогодні від них залишилися лише деякі сліди. Так, 
на Далекому Сході групи українських поселень утворювали «Зелений 
клин» (сучасні Амурська область, Приморський і Хабаровський краї, 
Єврейська АО), «Сірий клин» (сучасні Омська, Тюменська, Томська, 
Новосибірська області, Алтайський край, а також північні регіони 
Казахстану), «Жовтий клин» (регіони Поволжя, а саме: Оренбурзька, 
Саратовська, Волгоградська, Астраханська, Ульяновська, Пензенська 
області, Калмикія, Башкортостан, Татарстан, а також західні регіони 
Казахстану), «Малиновий клин» (Краснодарський і Ставропольський 
краї, Ростовська область, Адигея, Карачаєво- Черкесія, Кабардино- 
Балкарія). Важливою характеристикою процесів, що відбуваються 
в цих регіонах, є ще швидша асиміляція українського населення 
і втрата ним української мови (дод. 2, 3).

За даними Перепису населення 2010 р., найбільша кількість укра-
їнців проживало в м. Москві (154 тис.), Московській області (119 тис.), 
Ханти- Мансійському АО (91 тис.), Краснодарському краї (83 тис.), 
Ростовській області (77 тис.), м. Санкт- Петербурзі (64 тис.), Омській 
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області (51 тис.), Челябінській області (50 тис.). Тим часом, найбільша 
питома вага українців в етнічній структурі регіонів спостерігалася 
в Ямало- Ненецькому АО (9 %), Магаданській області (6,3 %), Ханти- 
Мансійському АО (6 %), Чукотському АО (5,7 %), Мурманській області 
(4,3 %), Комі (4 %), Камчатському краї (3,6 %), Калінінградській області 
(3,5 %), Єврейській АО (2,8 %), Омській області (2,6 %), Приморському 
краї (2,6 %), Оренбурзькій області (2,4 %), Сахалінській області (2,4 %), 
Ненецькому АО (2,3 %), Саха (Якутії) (2,2 %), Амурській області (2 %) 
(дод. 3).

Найбільша питома вага українців у структурі населення муніци-
палітетів (> 20 %) в 2010 р. спостерігалася в Ольховатському районі 
Воронезької області (32 %), Павлоградському (24,7 %) і Одеському 
(21,4 %) районах Омської області. Але в 1989 р. частка українського 
населення (> 25 %) у районах регіонів була такою: Ольховатський 
(75,9 %), Росошанський (65,1 %), Подгоренський (53,3 %) райони, 
Росошанська міськрада (34,3 %) Воронезької області, Ровенський 
район Бєлгородської області (74,6 %), Павлоградський (42,4 %), Пол-
тавський (31,2 %) і Одеський (29,3 %) райони Омської області, Ро-
дінський (29,6 %) і Бурлінський (25,1 %) райони Алтайського краю, 
Самійлівський район Саратовської області (27,6 %), Шмідтовський 
район Чукотського АО (25,5 %) 117. На сьогоднішній день в більшості 
цих районів частка українців впала нижче 20 %.

Володіння українською мовою
У 2010 р. в Росії українською мовою володіло 1 129 838 осіб (0,79 % 

населення Росії), з них українців — 669 246 (59,23 % загальної кілько-
сті тих, хто нею володіє, 34,71 % всіх українців Росії). Також володіло 
українською мовою росіян — 412 668 (36,5 % тих, хто володіє). Крім 
того, українська мова поширена серед білорусів, євреїв, молдаван, 
татар, вірмен і греків (більше 1 тис. тих, хто володіє) (дод. 2).

Українська мова належить до поширених у Росії мов і займала 
в 2010 р. 7-ме місце за кількістю тих, хто нею володіє (у 2002 р. — 5-те). 
При цьому варто зазначити, що в Росії немає жодної школи, де б 
українська мова була мовою навчання. Українська мова викладається 
як факультатив у менше ніж 20 школах на всю країну (за винятком 
анексованого Кримського півострова, де її викладання також істот-
но скорочується 118), а також в деяких університетах (Московський 

117 Найбільші етно-лінгвістичні групи в районах Росії, 1989 р. LifeJournal. URL: 
http://pollotenchegg.livejournal.com/95642.html.
118 Див. напр.: Один из трех. Все больше родителей отказываются от обучения 
детей на украинском и крымскотатарском языках. Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2015/03/19/reg-kfo/yazik.html; Ситуация с доступом к образованию 
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державний лінгвістичний університет, Московський державний уні-
верситет, Московський державний інститут міжнародних відносин 
(університет) Міністерства закордонних справ Російської Федерації, 
Тюменський, Волгоградський педагогічні держуніверситети). Здебіль-
шого українську мову вчать на курсах, що пропонуються українськими 
національно- культурними організаціями в регіонах 119.

У більшості регіонів країни є хоча б одна українська організація, 
але багато організацій мають труднощі з фінансуванням, адже зму-
шені існувати тільки на внески й пожертви, а будь-яка спонсорська 
допомога з боку бізнесу або фінансова підтримка з боку органів 
влади здійснюється рідко, у зв’язку з чим у багатьох організацій 
хронічною проблемою є елементарна відсутність приміщень для 
діяльності, тому частина організацій існує тільки «на папері» 120. 
Раніше існували дві організації, що об’єднували українські громади 
Росії: з 1998 до 2010 рр. існувала Федеральна національно- культурна 
автономія українців Росії, з 1994 до 2012 рр. — Об’єднання українців 
Росії — обидві ліквідовано за рішенням суду 121. Бібліотеку української 
літератури в Москві ліквідовано у 2018 році, вона проіснувала (з пе-
рервами) рівно 100 років, з 1918 р 122.

При Інституті Європи Російської академії наук діє Центр укра-
їнських досліджень 123. Також існує Російська асоціація україністів 124.

Найбільша кількість осіб, які володіють українською мовою, про-
живає в Москві — 106 033 осіб, Московській області — 82 386 осіб, 
Санкт- Петербурзі — 49 667 осіб.

на родном языке в Крыму / Крымская правозащитная группа. URL: http://crimeahrg.
org/situatsiya-s-dostupom-k-obrazovaniyu-na-rodnom- yazyike-v-kryimu/; Перепись 
населения в Крымском федеральном округе 2014 / Росстат. URL: http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/perepis_krim.html.
119 Сколько украинцев живет в России и почему там нет украинских школ. УНІАН 
Информационное агентство. URL: https://economics.unian.net/soc/215664-skolko- 
ukraintsev-jivet-v-rossii-i-pochemu-tam-net-ukrainskih- shkol.html.
120 Завьялов А. В. Украинцы Сибири и Дальнего Востока после распада СССР. Система 
ценностей современного общества: сб. материалов XII Междунар. науч.-практ. конф. /
под общ. ред. С. С. Чернова. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. С. 185–189.
121 В России ликвидировали Объединение украинцев. Сегодня. URL: http://www.
segodnya.ua/ukraine/v-roccii- likvidirovali-obedinenie- ukraintsev.html.
122 У Москві знищили Бібліотеку української літератури. Українська правда. URL: 
https://www.pravda.com.ua/news/2018/04/21/7178355/.
123 Центр украинских исследований. Отдел страновых исследований / Институт 
Европы РАН. URL: http://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel- stranovykh-
issledovanij/category/centr- ukrainskih-issledovanij-2.
124 Российская ассоциация украинистов / Российский государственный гуманитарный 
университет. URL: http://www.rsuh.ru/rau/.
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Найбільша частка осіб, які володіють українською мовою, відносно 
населення регіону спостерігається в: Ямало- Ненецькому АО — 5,72 % 
населення регіону володіє українською мовою, Чукотському АО — 
4,56 %, Магаданській області — 4,23 %, Ханти- Мансійському АО — 
3,70 %, Мурманській області — 3,52 %, Камчатському краї — 2,46 %.

Найбільша частка осіб, які володіють українською мовою, 
серед українського населення регіону спостерігається в: Респу-
бліці Дагестан — 59,10 % українців регіону володіє українською 
мовою, Владимирській області — 57,15 %, Мурманській області — 
49,47 %, Вологодській області — 49,04 %. У середньому 35–40 % 
українського населення регіонів Росії володіє українською мо-
вою. Найменша ж частка осіб, які володіють українською, серед 
українського населення регіону спостерігається в традиційних 
регіонах розселення українців (в регіонах, в яких український 
масив сформувався наприкінці XIX — на початку XX ст. або ра-
ніше — т. зв. клини): Омській області — 14,42 %, Оренбурзькій 
області — 15,86 %, Воронезькій області — 17,47 %, Алтайському 
краї — 17,54 %.

Найбільша частка росіян, які володіють українською мовою, серед 
загальної чисельності російського населення регіону спостерігається в: 
Чукотському АО — 3,29 % росіян володіє українською мовою, Ямало- 
Ненецькому АО — 2,43 %, Магаданській області — 1,97 % 125 (дод. 2).

У 2002 р. в Росії українською мовою володіло 1 815 210 осіб (1,25 % 
населення Росії), з них українців — 1 267 207 (69,8 % тих, хто володіє, 
43,1 % українців Росії). Крім того, володіло українською мовою росі-
ян — 483 615 (26,5 % тих, хто володіє) 126 (табл. 10).

Українська мова як рідна
У 2010 р. серед українців Росії українську мову як рідну вказали 

466 548 (24,2 %), російську — 1 455 577 (75,5 %), татарську — 592, мол-
давську — 505, циганську (ромську) — 225, румунську — 155, чуваську — 
151, білоруську — 141 (табл. 12).

Загалом у 2010 р. в Росії українську мову назвали рідною 499 466 
осіб (0,35 % населення Росії), серед них українців — 466 548 (93,4 %), 
росіян — 23 714 (4,75 %). Крім того, українська як рідна поширена 
серед молдаван, білорусів, євреїв, татар (понад 100 осіб вказали її 
як рідну) (табл. 10).

125 Всероссийская Перепись населения 2010 года / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.
126 Всероссийская Перепись населения 2002 года / Росстат. URL: http://www.
perepis2002.ru/index.html?id=11.
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Таблиця 10
Володіння українською мовою в Росії в розрізі етнічних груп 127

Населення найчисленніших національностей Корінні малочисельні 
народи Росії 128

Етнічна 
група

Кількість тих, хто 
володіє, осіб

Рідна, 
осіб

Етнічна 
група

К-ть, 
осіб

Рід., 
осіб

2010 129 2002 130 2010 2010 2010

Загалом 
в Росії

1 129 838 1 815 210 499 466 Ханти 25 –

Українці 669 246 1 267 207 466 548 Ненці 20 –

Росіяни 412 668 483 715 23 714 Абазини 12 1

Білоруси 7 540 14 412 309 Евенки 12 1

Євреї 5225 н/д 283 Мансі 9 –

Молдавани 3556 н/д 334 Евени 9 1

Татари 3446 4809 120 Камчадали 8 2

Вірмени 1773 2365 71 Чукчі 8 4

Греки 1125 н/д 74 Вепси 6 –

Німці 956 2066 85 Нівхи 6 2

Чуваші 730 1148 45 Селькупи 5 –

Башкири 630 726 79 Алеути 4 –

Азербай-
джанці

565 877 27 Бесерм’яни 4 –

Цигани 
(роми)

540 н/д 80 Ітельмени 4 –

Даргинці 465 67 6 Кумандинці 4 –

Грузини 387 н/д 24 Тоджинці 4 –

Мордва 359 739 8 Нагайбаки 3 –

127 Всероссийская Перепись населения 2010 года / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.
128 Перелік народів згідно з Постановою Уряду Російської Федерації № 255 «Про 
Єдиний перелік корінних малочисельних народів Російської Федерації» від 24.03.2000. 
Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/901757631.
129 2010: Найчисленнішими національностями вважалися етнічні групи, чия сумарна 
чисельність становила на той момент більше 60 тис. осіб.
130 2002: Найчисленнішими національностями вважалися етнічні групи, чия сумарна 
чисельність становила на той момент більше 400 тис. осіб.
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Продовження таблиці 10
Населення найчисленніших національностей Корінні малочисельні 

народи Росії

Етнічна 
група

Кількість тих, хто 
володіє, осіб

Рідна, 
осіб

Етнічна 
група

К-ть, 
осіб

Рід., 
осіб

Осетини 278 374 9 Нанайці 3 –

Узбеки 267 н/д 53 Коряки 2 –

Казахи 250 352 17 Саами 2 –

Комі 243 н/д 6 Тофалари 2 –

Удмурти 235 326 27 Ульчі 2 –

Марійці 222 349 11 Чуванці 2 –

Корейці 167 н/д 17 Юкагири 2 1

Лезгини 140 209 2 Долгани 1 –

Таджики 136 н/д 15 Іжорці 1 –

Чеченці 129 469 4 Кети 1 –

Аварці 112 237 5 Нганасани 1 –

Турки 90 н/д 6 Сету 1 –

Киргизи 77 н/д 28 Теленгіти 1 –

Карели 71 н/д – Телеути 1 –

Кабардинці 63 111 4 Удегейці 1 1

Буряти 60 72 2 Челканці 1 –

Інгуші 56 89 1 Чулимці 1 –

Якути 
(саха)

53 93 4 Шапсуги 1 –

Лакці 52 н/д 3 Шорці 1 –

Комі-
перм’яки

45 н/д 3 Ескімоси 1 –

Кумики 42 80 3
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Продовження таблиці 10
Населення найчисленніших національностей Корінні малочисельні 

народи Росії

Етнічна 
група

Кількість тих, хто 
володіє, осіб

Рідна, 
осіб

Етнічна 
група

К-ть, 
осіб

Рід., 
осіб

Табасарани 42

Н
ем

ає
 д

ан
их

–

Адигейці 41 2

Карачаївці 41 1

Калмики 38 2

Черкеси 24 –

Хакаси 20 1

Балкарці 19 1

Ногайці 14 4

Тувинці 13 –

Алтайці 12 –

Володіння мовами серед українців Росії
Щодо володіння мовами українським населенням Росії, то в 2010 р.

російською володіло 1 922 155 українців (99,70 % українців Росії),
українською — 669 246 українців (34,71 % українців Росії), англійською — 
96 428, німецькою — 35 895, польською — 10 992 (табл. 11).

Таблиця 11
Володіння мовами українським населенням Росії (> 500 осіб, 2010 р.) 131

Мова 2010 2002 Мова 2010 2002

Російська 1 922 155 2 935 845 Узбецька 1298 2320

Українська 669 246 1 267 207 Угорська 1010 н/д

Англійська 96 428 н/д Грузинська 986 1927

Німецька 35 895 70 929 Болгарська 949 н/д

Польська 10 992 18 164 Чеська 927 н/д

Французька 8124 н/д Вірменська 860 1413

Молдавська 5405 9399 Литовська 595 1044

Білоруська 4702 9510 Комі 581 954

131 Всероссийская Перепись населения 2010 года / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.
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Продовження таблиці 11
Мова 2010 2002 Мова 2010 2002

Татарська 2807 3688 Латинська 545 н/д

Іспанська 2306 н/д Башкирська 524 825

Казахська 2084 3547 Китайська 514 н/д

Румунська 1473 н/д Азербайджанська 511 954

Італійська 1326 н/д Чуваська 502 898

Таблиця 12
Розподіл українського населення Росії за рідною мовою 

(> 45 осіб, 2010) 132

Мова К-ть, осіб Мова К-ть, осіб

Російська 1 455 577 Англійська 83

Українська 466 548 Угорська 69

Татарська 592 Комі 59

Молдавська 505 Вірменська 55

Циганська 225 Польська 53

Румунська 155 Башкирська 52

Чуваська 151 Узбецька 52

Білоруська 141 Якутська 45

Проблеми української мови в Росії
Росію часто критикують через відсутність умов для вивчення 

української мови у освітніх організаціях. Позиція Міністерства за-
кордонних справ РФ полягає в тому, що в Росії, мовляв, немає запиту 
з боку українців на відкриття шкіл з українською мовою викладання 
через давні історичні зв’язки українців і росіян, певну схожість укра-
їнської та російської мов (хоча, як відомо, російська для української 
в плані лексики за спорідненістю тільки на четвертому місці після 
білоруської, польської та словацької), бо українська громада не 
може зібрати потрібну кількість підписів для відкриття такої школи — 
такі спроби були в Москві та Санкт- Петербурзі, але вони не мали 
успіху. Також, на думку МЗС РФ, українські національно- культурні 
громадські організації роблять достатньо для забезпечення мовних 
потреб українців, але, як вже було сказано вище, реальність така, 
що багато таких організацій було юридично ліквідовано останнім 

132 Там же.
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часом або ж вони існують лише на папері. Крім того, згідно з МЗС 
РФ, українці Росії та росіяни України перебувають у різній етно-
культурній реальності, тому порівнювати кількість шкіл некорек-
тно, бо російськомовна освіта в Україні має історичне підґрунтя, 
а українськомовна в Росії — ні 133,134 (насправді має: у 1920–1930-х 
рр. на території РРФСР існувало безліч шкіл з українською мовою 
викладання в місцях компактного проживання українців: на Кубані, 
в Поволжі, на Далекому Сході, у великих містах і селах в інших 
частинах РРФСР 135).

Проблеми, з якими стикається українська мова в Росії сьогодні, 
на нашу думку, можна поділити на такі групи:

. скорочення чисельності українців та їхня мовно- культурна аси-
міляція;

. нездорове соціальне середовище, сформоване російськими 
ЗМІ, по відношенню до української мови, формування її негативного 
образу і зневажливого ставлення до неї;

. недостатня підтримка українських національно- культурних гро-
мадських організацій з боку місцевих владних структур: у певних 
регіонах, наприклад, в Іркутській області чи в Башкортостані така 
підтримка є (у вигляді грантів, субсидій на проведення заходів, 
безкоштовні офіси), але її немає повсюдно, у всіх регіонах РФ;

. відсутність розуміння та досвіду в українських національно- 
культурних громадських організаціях у пошуках фінансування, 
реклами, і загалом — що потрібно робити;

133 Сколько украинцев живет в России и почему там нет украинских школ. УНІАН 
Информационное агентство. URL: https://economics.unian.net/soc/215664-skolko- 
ukraintsev-jivet-v-rossii-i-pochemu-tam-net-ukrainskih- shkol.html.
134 8 различий положения русских в Украине и украинцев в России. URL: http://www.
profi- forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008218059.html.
135 Див.: Дроздов К. С. Украинизация 1920-х-30-х гг. в РСФСР: объективная 
неизбежность или историческая случайность? Цивилизационно- культурные связи 
России и Украины: Вторая конференция Российской ассоциации украинистов: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. Москва, 1–3 декабря 2011 г.; Украинская 
история, культура и национальная мысль в наследии Тараса Шевченко: опыт 
переосмысления от XIX века до наших дней: Третья конференция Российской 
ассоциации украинистов: материалы науч.-практ. конф. Москва, 25 апреля 2014 г. / 
отв. ред. Г. М. Лесная. Москва: Изд-во «МГИМО–Университет», 2015. С. 70–84; 
Васильев И. Ю. Украинское национальное движение и украинизация на Кубани 
в 1917–1932 гг.: монография. Краснодар: Изд-во «Кубанькино», 2010. 164 с.; 
Дроздов К. С. Украинский язык и особенности его преподавания в школах РСФСР 
в период проведения политики украинизации в 1920–1930-е гг. Славянский альманах. 
№ 3–4. 2017. С. 294–314; Борисенок Е. Ю. Феномен советской украинизации. 1920-е ― 
1930-е годы: монография. Москва: Изд-во «Европа», 2006. 256 с.
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. відсутність відчутної фінансово- гуманітарної підтримки з боку 
України: підручники, книги, обладнання, навчальні матеріали; 
відсутність грантової підтримки, міжнародних тестів, які б під-
тверджували знання української мови, тощо;

. позиція багатьох пересічних українців Росії, яку автор сам 
неодноразово чув: «Немає сенсу вчити українську, бо в Росії жи-
вемо», «Я вчу своїх дітей української трішки», «Нікому українська 
тут не потрібна, і ми не плануємо переїжджати в Україну», «Нащо?» 
і ще багато подібних реплік, а також сприйняття української як 
«смішної» мови, тобто «несерйозної» не тільки багатьма росіянами, 
а й, на жаль, деякими українцями Росії;

. непослідовна державна політика в питанні збереження 
і розвитку етнокультурної, лінгвістичної різноманітності на-
родів Росії.

Бачимо дуже низький рівень етнічної свідомості, етногрупової 
солідарності, комплекс меншовартості, відсутність потреби в збере-
женні свого етнічного коріння. Що з цим робити — питання відкрите 136.

Рівень освіти українців Росії
У 2010 р. розподіл за рівнем освіти серед українців Росії виглядав 

так: фундаментальна наукова освіта — 11 603 (0,6 %), вища — 471 346 
(24,5 %), неповна вища — 49 333 (2,6 %), середня професійна — 647 557 
(33,6 %), професійно- технічна — 89 397 (4,6 %), середня (повна) за-
гальна — 308 718 (16 %), основна загальна — 171 788 (8,9 %), початкова 
загальна — 111 771 (5,8 %), не мають жодної освіти — 9132 (0,4 %, з них 
неписьменних — 3294).

Розподіл за віковими групами українців Росії
У 2010 р. розподіл за віком виглядав так: 0–17 років — 4,04 %, 18–

24 — 4,09 %, 25–29 — 3,88 %, 30–39 — 12,6 %, 40–49 — 19,42 %, 50–59 — 22,22 %, 
60–69 –15,79 %, старше 70 — 17,98 %. Середній вік українців у Росії — 51,9 
років, медіанний вік — 52,5 років (у 2002 р. медіанний вік — 45,9 років), що 
свідчить про вкрай високі темпи старіння діаспори (табл. 13).

136 Див.: Зав’ялов А. В. Становище та проблеми української мови в Росії у цифрах 
(за даними Переписів населення 2010, 2002 рр.). Актуальні проблеми сучасного 
економіко- гуманітарного дискурсу в Україні: ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. С. 33–36; Завьялов А. В. Роль украинского языка 
в конструировании этнической идентичности украинцев России. Социальная 
консолидация и социальное воспроизводство современного российского общества: 
ресурсы, проблемы и перспективы: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. / ФГБОУ 
ВО «ИГУ»; под общ. ред. В. А. Решетникова, О. А. Полюшкевич. Иркутск: Изд-во ИГУ, 
2019. С. 108–113.
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Таблиця 13
Розподіл українського населення Росії за віком і статтю, 2010 р.

Загалом, осіб Жінки, осіб Чоловіки, осіб

Вікові категорії 1 927 988 1 040 251 887 737

0–4
5–9

10–14
15–17
18–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70 і >

не вказали

13 946
17 599
25 300
21 111
17 802
60 978
74 727
101 514
141 221
168 350
205 984
223 058
205 291
182 553
121 867
346 669

18

6683
8508
12 182
10 358
8815

29 592
36 494
51 489
72 324
86 322

104 282
115 263
108 880
100 086
69 193
219 775

5

7263
9091
13 118
10 753
8987

31 386
38 233
50 025
68 897
82 028
101 702
107 795
96 411
82 467
52 674

126 894
13

молодше труд. віку
в труд. віці

старше труд. віку

63 257
1 104 744
759 969

30 456
511 856
497 934

32 801
592 888
262 035

середній вік
медіанний вік

51,9
52,5

53,4
54,0

50,1
51,0

Етнічно однорідні й змішані пари серед українців Росії
Перепис населення 2010 р. містить дані про етнічно однорідні та 

етнічно змішані пари за національною приналежністю. Так, за націо-
нальною приналежністю чоловіка (чоловік — українець) частка етнічно 
змішаних подружніх пар (коли дружина — неукраїнка) становить 
80,2 %: національна приналежність дружини й чоловіка збігається 
в 58 808 парах (коли обидва — українці), розрізняється — у 237 544 
парах (коли дружина — неукраїнка). За національною приналежністю 
дружини (дружина — українка) частка етнічно змішаних подруж-
ніх пар (коли чоловік — неукраїнець) становить 77,2 %: національна 
приналежність дружини і чоловіка збігається в 58 808 парах (коли 
обидва — українці), розрізняється — у 199 314 парах (коли чоловік — 
неукраїнець).

Коротка характеристика сучасної української імміграції 
в Росію

Станом на 2010 р., на території Росії постійно проживало 93 390 грома-
дян України. У 2002 р. — 230 558. Громадяни України зайняті в основному 
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в промисловості 137. Станом на січень 2014 р. в Росії перебував 1 559 921 
громадянин України. Станом на 1 січня 2015 р. ця цифра збільшилася до 
2 417 575 осіб, а на березень 2016 р. — до 2 501 784 осіб. Істотне збільшення 
(+55 %) кількості громадян України на території Росії пов’язано з конфлік-
том на сході України. Для реагування було розроблено і прийнято ряд 
нормативно- правових актів, що регулюють перебування громадян України 
за пільговим режимом 138. Станом на початок 2016 р. більше 1 млн 300 тис. 
вихідців з України (з них понад 1 млн 150 тис. з Донецької та Луганської 
областей) отримали певний статус на території Росії: 419 тис. осіб отримали 
притулок, 311 тис. осіб — дозвіл на тимчасове проживання, 496 тис. осіб — 
патент, 170 тис. осіб стали учасниками Державної програми зі сприяння 
добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за 
кордоном (63 % загальної кількості за 2015 р.) 139.

Станом на 2020 р. високі темпи імміграції в Росію з України збе-
рігаються. Розглянемо основні показники української імміграції до 
Росії у 2018–2019 рр.:

Таблиця 14
Окремі показники української імміграції до Російської Федерації 

у 2018–2019 рр .140

Параметри
2018 2019

Кількість, осіб % усіх 
іноземців

Кількість, 
осіб

% усіх 
іноземців

поставлено на мі-
граційний облік

1 млн 761 тис. 9,9 1 млн 
642 тис.

8,4

знято з міграцій-
ного обліку

1 млн 180 тис. 8,9 1 млн 
309 тис.

7,9

перебувають по 
роботі

460 тис. 9,1 436 тис. 8,0

137 Данилова З. А. Международные трудовые мигранты Байкальского региона: 
социально- экономические аспекты адаптации. Вестник СПбГУ. 2011. С. 440–445.
138 Мамонтова Э. А. Проблема вынужденной миграции в России на современном 
этапе. Грамота, № 8(58), часть 3. 2015. С. 132–135.
139 Более 400 тысяч беженцев с Украины готовы стать частью общества в РФ. РИА 
Новости, 02.01.2016. URL: http://ria.ru/society/20160102/1353300098.html.
140 Див.: 2018: Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской 
Федерации за январь- декабрь 2018 года с распределением по странам и регионам 
/ Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/
Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/15851053/; 2019: Отдельные показатели 
миграционной ситуации в Российской Федерации за январь- декабрь 2019 года 
с распределением по странам и регионам / Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://мвд.рф /Deljatelnost/statistics/migracionnaya/
item/19365693/.
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Продовження таблиці 14

Параметри
2018 2019

Кількість, осіб % усіх 
іноземців

Кількість, 
осіб

% усіх 
іноземців

перебувають з при-
ватних причин

524 тис. 19,7 550 тис. 21,8

проживає за доз-
волом на тимча-
сове проживання

160 тис. 31,2 115 тис. 27,3

прийнято рішення 
про видачу дозво-
лу на тимчасове 
проживання

77 тис. 28,4 54 тис. 22,0

проживає за по-
свідкою про по-
стійне проживання

170 тис. 27 156 тис. 24,9

прийнято рішен-
ня про видачу по-
свідки про постій-
не проживання

77 тис. 28,4 53 тис. 29,0

набули громадян-
ства Російської 
Федерації

83 тис. 30,9 299 тис. 60,1

Істотне збільшення набувачів російського громадянства в 2019 р. 
пов’язане з видачею російських паспортів мешканцям Донецької і Лу-
ганської областей України за пільговим режимом (за даними на бере-
зень 2020 р., близько 225 тис. громадян України отримали російські 
паспорти) 141.

У 2014–2019 рр. 278,5 тис. громадян України стали учасниками 
Державної програми зі сприяння добровільному переселенню в РФ 
співвітчизників, що проживають за кордоном (30,3 % загальної кіль-
кості переселенців за 2014–2019 рр.) 142.

141 Рассадник новых граждан. Новая газета. URL: https://novayagazeta.ru/articles/20
20/04/08/84790-rassadnik- novyh-grazhdan.
142 Мониторинг реализации государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на территориях вселения субъектов Российской 
Федерации в IV квартале 2019 года / Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/
compatriots/monitoring/2019.
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Таким чином, якщо підсумувати постійне українське населення 
Росії і тимчасових іммігрантів, то можна дійти до висновку про те, 
що на території Російської Федерації загалом (постійно і тимчасово) 
перебуває близько 4 млн українців (майже 2 млн за даними Перепису 
2010 р. + трохи більше 2 млн іммігрантів).

1.7. Українці Іркутської області

Сибір, з деякими застереженнями, можна вважати особливим 
прикладом української еміграції. Українську імміграцію в Сибір за-
звичай не ділять на хвилі, тому що проміжки переривання невеликі 
і до 1990 р. вона відносно стабільна. Відзначимо також, що еміграція 
в Сибір не завжди була справою добровільною. Часто за допомогою 
адміністративного ресурсу сюди переселяли людей для її освоєння, 
утворюючи, таким чином, унікальну сибірську мозаїку народів.

Іркутська область — регіон багатонаціональний. Так склалося 
історично. Тут спільно живуть представники різних національнос-
тей: росіяни, буряти, білоруси, німці, татари. Органічно в цю сере-
ду вписалися й українці. Протягом ось уже чотирьох з половиною 
століть вони спільно з іншими народами освоюють цей край. Часто 
Іркутську область через своє географічне розташування називають 
Прибайкаллям — тобто біля озера Байкал.

Історія формування української діаспори в Східному Сибіру 
(зокрема в Прибайкаллі)

Відомості про українців до кінця XIX ст., тобто до початку масової 
селянської колонізації Сибіру,   досить недокладні, однак можна кон-
статувати, що вони відіграли важливу роль в економічному, адміні-
стративному та культурному житті Прибайкалля, та й взагалі Сибіру.

Серед російських промисловців і «служивих людей», які у XVII–
XVIII ст. освоювали Сибір, зокрема й Прибайкалля, а потім Далекий 
Схід і Аляску, були українці. Але міграція в XVII–XIX ст. мала переважно 
примусовий характер (заслання). Перші українці в Східному Сибіру 
з’явилися в 1642 р. Тоді на річку Лену були заслані козаки Слобідської 
України з сім’ями, всього 188 осіб, які прибули на місце тільки в 1646 р.
Ці заслання тривали й далі (1646, 1649 рр.): це були українські 
державно- політичні діячі, налаштовані опозиційно до московсько-
го уряду, або ті, кого московський уряд підозрював у «хиткості» та 
«зраді». В кінці 1650-х рр. було заслано прихильників гетьмана Івана 
Виговського, в 1660 р. противників московського ставленика гетьмана 
Івана Брюховецького. У 1670-х був засланий український гетьман 
Дем’ян Многогрішний з усіма своїми родичами та їхніми родинами, 
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сам він відбував ув’язнення в Іркутській тюрмі, з якої був звільне-
ний тільки в 1688 р. і пострижений у ченці. У 1680-х був засланий 
гетьман Іван Самойлович з сином Яковом і племінником Михайлом. 
Після Полтавської битви 1709 р. в Прибайкаллі опинилося чимало 
прихильників гетьмана Івана Мазепи. Після ліквідації Гетьманщини 
(української автономії в складі Росії в 1654–1764 рр.) в Прибайкалля 
було заслано частину української старшини, приблизно в той же 
час було засуджено на каторгу учасників Коліївщини (селянсько- 
козацького повстання в Західній і Центральній Україні в 1768 р. проти 
кріпосницького та національного гніту, найвищий підйом руху гай-
дамаків, супроводжувався масовою різаниною єврейського і поль-
ського населення на Поділлі та на Волині, придушений польськими 
та російськими військами) на чолі з Максимом Залізняком (якого, 
проте, не заслали) 143.

На початку XIX ст. в Сибір засилали за рішенням суду або в ад-
міністративному порядку. Серед засланців — українські декабристи, 
члени Північного і Південного товариства Об’єднаних Слов’ян, рево-
люційні народники, соціал- демократи, учасники селянських повстань, 
яких було заслано або на каторгу, або на т. зв. вільне поселення, 
а також деякі громадські та культурні діячі, яких за «сепаратизм» за 
наказом російської влади примусово перевели на службу в Сибір. 
У козацьке військо Сибіру (зокрема й Прибайкалля) було включено 
чимало українців 144.

Українці відіграли чималу роль в економічному, адміністративно-
му і культурному житті Прибайкалля, та й взагалі Сибіру. Українцям, 
що переселилися до Сибіру (як правило, не засланим, а надісланим 
у «царських справах»), вдавалося пробитися у вищі ешелони влади. 
Їх можна знайти навіть в адміністрації Сибіру. Наприклад, генерал- 
губернатор Східного Сибіру Микола Сулима родом з українського 
дворянства. Також українці брали участь у будівництві, розвитку та 
управлінні фабриками й заводами.

Особливе місце українці посідали в церковному житті Сибіру. 
Митрополитами тобольськими і сибірськими були Філофей Лещин-
ський, Іван Максимович, Антоній Стаховський, Арсеній Мацієвич, 
Павло Конюскевич. Перший правлячий єпископ Східного Сибіру,   
єпископ Іркутський та Нерчинський Інокентій Кульчицький, родом 

143 Енциклопедія українознавства. В 10 т. / гол. ред. В. М. Кубийович. Т. 7, репринт 
видання 1973 року видавництва «Молоде життя», Париж, Нью- Йорк; Львів, 1998. 
4016 с. (Т. 7, С. 2408–2800). С. 2748–2763.
144 Завьялов А. В. Украинцы Иркутской области как составляющая многонационального 
сибирского сообщества. Magister Dixit: научно- педагогический журнал Восточной 
Сибири. Иркутск, 2011. № 4. С. 2.
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з Чернігівської губернії, навчався в Київській духовній академії. Та-
кож уродженцями України були Інокентій Нерунович і Софроній 
Кристалевський. Вони в основному оточували себе духовенством 
українського походження 145.

Чимало українців займалося дослідженням Сибіру і Далекого 
Сходу в XVIII–XIX ст. Наприклад, Григорій Новицький, родом з укра-
їнської знаті, автор першої етнографічної монографії російською 
мовою «Краткое описание о народе остяцком».

Масовий добровільний виїзд українських селян почався з кін-
ця 1860-х рр. Скасування кріпацтва і проблема малоземелля й 
безземелля селян в Україні, Білорусі й Європейській частині Росії 
спричинила значне збільшення імміграції за Урал, насамперед на 
південь Сибіру і на Далекий Схід, де земля якраз підходить для зем-
леробства. Еміграція з України стала особливо масштабною після 
побудови Транссибірської магістралі. Саме тоді в Східному Сибіру 
з’явилися характерні назви поселень: Київка, Чернігівка, Полтава, 
Калинине тощо. Царський уряд всіляко заохочував добровільну 
колонізацію Сибіру зниженими податками й можливістю «урвати 
шматочок побільше». За результатами Всеросійського перепису 
населення 1897 р., в ході якого вперше враховувався розподіл насе-
лення за рідною мовою, в Іркутській губернії мешкало 2177 українців 
(усього в азійській частині Російської імперії біля 225 тис.) 146. З 1906 
до 1917 рр. в Росії проходила Столипінська реформа, під час якої 
спостерігався найбільший приплив українців у Прибайкалля та 
у Сибір в дореволюційний час147.

У 1900-х рр. в клубі Товариства Прикажчиків Іркутська іноді ви-
ступала трупа українських артистів, вони ставили такі вистави: «Дай 
серцю волю — заведе у неволю», «Катерина» та ін. У 1912 р. в Іркутську 
був зареєстрований Український літературно- музично-драматичний 
гурток «Громада» в складі дев’яти осіб (дод. 5), його відкриття відбу-
лося на Перших громадських зборах драмою «Хмара» 148. Українські 
артисти також з успіхом виступали в іркутському театрі Гіллера під 

145 Енциклопедія українознавства. В 10 т. / гол. ред. В. М. Кубийович. Т. 7, репринт 
видання 1973 року видавництва «Молоде життя», Париж, Нью- Йорк; Львів, 1998. 
4016 с. (Т. 7, С. 2408–2800). С. 2748–2763.
146 Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. 
Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php.
147 Енциклопедія українознавства. В 10 т. / гол. ред. В. М. Кубийович. Т. 7, репринт 
видання 1973 року видавництва «Молоде життя», Париж; Нью- Йорк; Львів, 1998. 
4016 с. (Т. 7, С. 2408–2800). С. 2748–2763.
148 Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. 
изд-во, 1994. 560 с. С. 17.
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керівництвом К. Л. Кармелюка- Каменського з такими виставами: 
«Назар Стодоля», «Маруся Богуславка», «Тарас Бульба», «Запорожець 
за Дунаєм», «Сорочинський ярмарок», «Вій» та ін. 149

Господарство і побут українців у Сибіру,   їхні відносини з іншими 
народами до революції 1917 р.

Національний склад населення Сибіру і Далекого Сходу дуже 
різноманітний. Він формувався під впливом багатьох факторів, серед 
яких особливо слід виділити походи московських військ, добровільне 
входження багатьох народів і їхніх територій до складу Росії, пере-
селення з Європейської частини країни, заслання і Столипінську 
реформу 150.

Звичайно, міграція передбачає високий рівень міжетнічної взає-
модії, саме тому в подібних умовах етнічність виступала і як фактор 
диференціації від інших національних груп переселенців, бажання 
зберегти свій національний колорит і культуру, і як фактор консолі-
дації всередині спільноти й з іншими народами, що населяють цю 
територію.

У важких сибірських умовах представникам багатьох народів до-
водилося знаходити між собою спільну мову. Формувалися поліетнічні 
та моноетнічні поселення, в яких кожен будинок був маленьким острів-
цем культури якогось народу, а їхні мешканці їздили на загальний 
ярмарок, купуючи, продаючи і обмінюючись товарами, підтримуючи 
хороші відносини. Якщо прибувала ціла група переселенців з яко-
гось одного регіону або населеного пункту, то поселення називали 
так само, як воно називалося на батьківщині. З’являлися характерні 
назви поселень: Київка, Чернігівка, Полтава, Калинине, Бессарабка 
(українські), Рибне, Михайлове, Кораблине, Смоленщина, Рязанка, 
Царицине (російські), Гомелька, Мінське, Берестейщина, Полоцьке 
(білоруські) й безліч інших.

Національний колорит найвиразніше простежувався в характері 
будівель переселенців. Наприклад, більшість українських поселень — 
це хати, мазані глиною й криті соломою або дереном, нерідко та 
частина, що звернена до внутрішнього двору — коричневого, а зовніш-
ня — білого кольору. Більшість російських поселень — це дерев’яні хати 
з дерев’яним дахом і цегляною пічною трубою, великим внутрішнім 
двором, за яким часто був город.

149 Шиверских А. А. Культурно- просветительская деятельность украинцев в Иркутской 
области (XX–начало XXI вв.). Молодой ученый. 2015. № 23 (103). С. 824–826.
150 Руденко Л. Г. и др. Миграция украинцев в Сибирь и Дальний Восток в системе 
российско- украинских миграционных связей. Иркутск; Киев: Изд-во Ин-та географии 
им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2007. 103 с. С. 19–28.
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Якщо поселення мало змішаний українсько- російський націо-
нальний склад, то мешканці, як правило, селилися у дві вулиці. Від-
носини підтримувалися рівні, добрі; якщо й траплялися конфлікти, то 
головним чином через землю і платежі, але в деяких селищах українці 
відзначали у росіян пристрасть до лихослів’я: «Шибко лаються та на 
сходах кричать», — говорили вони.

Безумовно, це призводило до асиміляції, появи змішаних культур-
них типів у господарюванні й змішань у мові: в російській з’явилося 
безліч українізмів (чоботи, сорочка, буряк, гомонок), а в українській — 
русизмів — так з’являвся особливий сибірський говір.

Господарські традиції сибіряків- старожилів повною мірою відпо-
відали природним умовам суворого регіону, тому прийоми обробітку 
землі й способи ведення господарства переселенці з Європейської 
Росії повністю запозичили у сибіряків. Свідомо дотримуючись їх 
у всьому, вказували: «Вся справа у нас, як у сибіряків».

Переселенців з Європейської Росії, Білорусі, а особливо з України 
вирізняло те, що вони прагнули розширити посіви гречки, соняшнику, 
проса та здебільшого робили невдалі спроби розводити фруктові сади. 
Прагнення вирощувати кукурудзу, квасолю також було марним: все 
мерзло через ранні заморозки і перепади температур. Для багатьох 
переселенців відсутність садів збільшувала незадоволення Сибіром 
і тугу за батьківщиною.

Однак у сибірських умовах прекрасно почувалися інші культури, 
вирощувані також у європейській частині країни: ріпа, редька, бруква, 
зернові культури. Звичайно, не все виходило відразу: багато вимер-
зало через неприйнятні в сибірських умовах технології обробітку 
землі, проте з часом це змінилося.

Близьке сусідство призводило до взаємопроникнення в області 
господарювання: росіяни переймали в українців технології вирощу-
вання теплих культур, які не  так-то просто було виростити в холод-
ному Сибіру,   а українці у росіян — технології вирощування типових 
російських культур. Внаслідок цього типові російські і типові укра-
їнські сільськогосподарські культури стали загальносибірськими 151.

За даними Всеросійського перепису населення 1897 р., в Си-
біру і на Далекому Сході росіяни становили близько 4,5 млн осіб, 
українці — близько 250 тис. осіб. Українці компактно проживали 
в Амурській і Приморській областях (Зелений клин), Тобольській 

151 Завьялов А. В. Взаимодействие украинского и русского народов на территории 
Сибири и Дальнего Востока в дореволюционный период. Мировое культурно- 
языковое и политическое пространство: взгляд через столетия: сб. материалов 
II Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. В. Тихонова. Москва: 
РГСУ, 2010. Том 1. С. 54–57.
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і Томській губерніях (Сірий Клин), там вони становили значну частину 
населення 152. Клином українці називали земельний наділ, колонізовані 
землі, заселені ними території.

Наприклад, у Приамур’ї багато населених пунктів були україн-
ськими. Ось що пише Іван Ілліч- Світич, описуючи далекосхідний 
Уссурійськ в 1905 р.: «Це велике малоросійське село. Головна і най-
старіша вулиця — Микольська. Вздовж всієї вулиці, по обидва боки, 
витягнулися білі мазанки, місцями і тепер ще криті соломою. В кінці 
міста, при злитті Раківки з Супутинкою, як часто і на корінній Україні, 
влаштовано „ставок“, біля якого мальовничо притулився „млинок“, так 
що виходила б цілком та картина, в якій „старий дід“ в одній пісні 
бентежить „молоду дівчину“ — „і ставок, і млинок, і вишневенький 
садок“, якби цей останній був у наявності. І дійсно, серед полтавців, 
чернігівців, київських, волинських та інших українців переселенці 
з великоросійських губерній зовсім губляться, будучи як би вкра-
пленням в основний малоросійський елемент. Базар в торговий 
день, наприклад, у Микольську- Уссурійському вельми нагадує якесь 
містечко в Україні; та ж маса круторогих волів ліниво пережову-
вали жуйку біля возів, наповнених мішками борошна, крупи, сала, 
свинячих туш тощо; той же український одяг на людях. Всюди чути 
веселий, багатолюдний, жвавий малоросійський говір, і в літню спеку 
можна подумати, що знаходишся десь у Миргороді, Решетилівці або 
Сорочинцях часів Гоголя» 153.

Одним з основних відмінних моментів повсякденного життя укра-
їнських переселенців від росіян у Сибіру є те, що українців вирізняла 
підвищена релігійність. У Сибіру переважна більшість населених 
пунктів не мала своїх церков, що ще більше посилювало скарги на 
Сибір, тому що церква традиційно була осередком життя населеного 
пункту, відігравала провідну роль у духовному житті селян в Україні. 
Українці були особливо наполегливі в прагненні побудувати церковну 
будівлю. Так, мешканці суто українського села Ново- Рождественка 
Томської губернії неодноразово особисто просили чиновника із се-
лянських справ і Фонд допоміжних підприємств Сибірської залізниці 
про будівництво в їхньому селі храму. У відповідь на клопотання 
почалося будівництво, а в 1897 р. було відкрито парафію і освячено 
церкву- школу в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці.

152 Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. 
Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php.
153 Мамай А. За Сибирью, где солнце всходит, или Почему не состоялась в Зеленом 
клине вторая Украина / А. Мамай. ZN.UA. URL: https://zn.ua/SOCIETY/za_sibiryu,_
gde_solntse_vshodit,_ili_pochemu_ne_sostoyalas_v_zelenom_kline_vtoraya_ukraina.
html.
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У російського населення Сибіру великий пласт становили старо-
обрядці (противники никоніанської реформи 1650–1660-х рр.). З 1735 р. 
прихильників древлєправослав’я засилали до Східного Сибіру і Забай-
калля, де вони засновували свої населені пункти. Їх вирізняла тради-
ційність староросійської культури: в одязі, побуті, будівництві будинків, 
церков, веденні господарства. Також різниця полягала і в церковних 
обрядах: вони, на відміну від новообрядців, використовували двоперсне 
хресне знамення, богослужіння відбувалося за Єрусалимським стату-
том, зберігалися початкові й вихідні поклони, підтримувався ритуал 
соборної молитви, хресний хід відбувався за Сонцем тощо 154.

Сибір увібрав усе різноманіття російської та української культур, 
кожен народ привніс у загальносибірську скарбничку народів вели-
чезний внесок, взявши участь у формуванні сучасного вигляду Сибіру. 
З’явилося безліч моно- і поліетнічних поселень з характерними назвами, 
вдосконалені типи господарювання та будівництва будинків. Пересе-
ленці навчилися вирощувати традиційні для своїх народів сільсько-
господарські культури. Сибір увібрав у себе всю релігійну унікальність, 
що, безсумнівно, залишило відбиток у культурі народів Сибіру 155.

Радянський період в історії українців Іркутської області
Революція в Росії викликала жваву політичну активність майже 

всього населення Сибіру. Прибайкалля в цілому не стало винятком, 
однак якоїсь знакової соціально- політичної активності українського 
населення в регіоні не спостерігалося, на відміну від регіонів Захід-
ного Сибіру (Омськ, Томськ, Новосибірськ тощо) і Далекого Сходу 
(Владивосток, Благовєщенськ, Уссурійськ тощо), де створювалися 
окружні ради, військові батальйони, органи місцевого самоврядування 
тощо. В Іркутську в той час існував тільки український батальйон 
ім. отамана М. Залізняка 156.

Населення Прибайкалля не зазнало великих втрат під час грома-
дянської війни, революції і голоду 1921–1922 рр., в той же час майже 
зовсім зупинився приплив іммігрантів з інших частин колишньої 

154 Zavialov A. Co-operation of Ukrainians and Russians in Siberia and Far East Before the 
Revolution of 1917. Canada– Ukraine Parliamentary Program Newsletter. Toronto: Basilian 
Press, 2012. No. 2. PP. 67–68.
155 Завьялов А. В. Взаимодействие украинского и русского народов на территории 
Сибири и Дальнего Востока в дореволюционный период. Мировое культурно- 
языковое и политическое пространство: взгляд через столетия: сб. материалов 
II Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. В. Тихонова. Москва: 
РГСУ, 2010. Том 1. С. 54–57.
156 Украинцы. Историческая энциклопедия Сибири. Иркипедия. URL: http://irkipedia.
ru/content/ukraincy_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009.
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Російської імперії. Однак ближче до 1930-х рр. чисельність українців 
знову почала зростати. Тут ми вже бачимо як добровільних пересе-
ленців, так і репресованих.

У цей же період проводилася політика «коренізації»: почали 
масово відкриватися школи з викладанням мовами народів СРСР. 
У Прибайкаллі також було відкрито кілька шкіл з викладанням укра-
їнської мови та літератури 157. Однак починаючи з середини 1930-х 
«коренізацію» було згорнуто, їй на зміну прийшло зросійщення. Як 
наслідок, більшість шкіл з викладанням мовами народів СРСР було 
закрито або перепрофільовано 158.

З початком Другої світової війни з Української РСР за Урал було 
евакуйовано величезну кількість заводів і фабрик разом з персоналом. 
Частина з них була розміщена в Прибайкаллі. Також в Іркутській об-
ласті було безліч спецпереселенців із Західної України, звинувачених 
у пособництві Українській Повстанській Армії (УПА) і відправлених 
на примусові роботи, а також ув’язнених у системі концентраційних 
таборів ГУЛАГ. Як пише Т. В. Ґуршоєва, контингенти із Західної України 
становили третину усіх спецпоселенців в Іркутській області (близько 
100 тис. осіб), серед них: осадники, біженці (обидві категорії поча-
ли виселяти з 1940 р.), куркулі (цю категорію, на відміну від інших, 
виселяли тільки в Іркутську область), єговісти, оунівці (останні три 
категорії виселяли в 1944–1952 рр.). Умови утримання в спецпоселен-
нях були, м’яко кажучи, практично нестерпними (не вистачало житла, 
їжі, смертність значно перевищувала народжуваність, робочі умови 
часто були дуже важкими). До середини 1960-х рр. усіх їх було звіль-
нено, переважна більшість повернулася на історичну батьківщину 159.

У 1942–1944 рр. в Іркутську працював евакуйований через війну 
колектив Київського театру опери і балету імені Т. Г. Шевченка. За цей 
час театр відвідало понад 230 тис. іркутян. Колектив театру активно 
брав участь у громадському житті міста: організовував вистави для 
частин гарнізону, проводив широку шефську роботу в госпіталях, 
виступав з виставами на заводах, проводив фестивалі української 
музики, широко популяризовував творчість українських композиторів 

157 Национальные школы. Историческая энциклопедия Сибири. Иркипедия. URL: 
http://irkipedia.ru/content/nacionalnye_shkoly_istoricheskaya_enciklopediya_
sibiri_2009.
158 Завьялов А. В. Эволюция украинской диаспоры Прибайкалья: от царской России 
до наших дней. Культура и взрыв: социальные смыслы в трансформирующемся 
обществе: II Всерос. науч. интернет-конф. / под общ. ред. О. А. Кармадонова, 
О. А. Полюшкевич. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. С. 140–148.
159 Гуршоева Т. В. Спецпоселенцы из Западной Украины в Иркутской области: 1940–
1960-е годы: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Иркутск, 2006. 235 с.
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постановками симфонічних концертів. Це сприяло поширенню укра-
їнської культури в регіоні. Згодом, у травні 1944 р., після визволення 
України, театр повернувся до Києва 160.

З початку 1950-х рр. почався інтенсивний міграційний обмін 
Іркутської області з Україною. Тоді безліч студентів, робітників, буді-
вельників Байкало- Амурської магістралі, каскадів гідроелектростанцій 
та інших будівництв- гігантів приїжджали в Іркутську область. Українці 
переселялися також і на цілинні землі, потім радянська влада орга-
нізовувала їх на роботу або добровільне переселення («радянська 
система розподілу») 161.

Динаміка чисельності українського населення в Іркутській області 
(1897 — початок 2000-х)

Точних даних про чисельність українського населення аж до пер-
шого Всеросійського перепису населення 1897 р. немає. Розглянемо 
динаміку і причини переселення українців в Прибайкалля з 1897 р. 
(табл. 15).

Таблиця 15
Чисельність, питома вага і статевий склад українського населення 

Іркутської області, переписи населення 1897–2010 рр .162

Рік Чис-ть, 
осіб

Пит. 
вага,%

Жінки, 
осіб

Частка,% Чоловіки, 
осіб

Частка,%

1897 2177 163 0,42 608 27,93 1 569 72,07

1926 16 333 164 2,20 7291 44,64 9 032 55,36

1939 47 110 3,61 18 285 38,81 28 825 61,19

1959 97 184 4,92 43 543 44,80 53 641 55,20

1970 84 356 3,65 38 885 46,10 45 471 53,90

160 Государственный архив новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО). Работа 
в Иркутске Киевского ордена Ленина Академического театра оперы и балета 
им. Т. Г. Шевченко. Ф. 127. Оп. 14. Д. 60. Протоколы заседаний бюро и обкома ВКП 
(б). Л. 11–12.
161 Завьялов А. В. Украинцы Прибайкалья: история и современность. Паритет. 
Молодежный общественно- научный журнал. Иркутск: Оперативная типография 
«На Чехова», 2010. № 1 (13). С. 36–40.
162 Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств. 
Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php.
163 Враховувалися дані з рідної мови в Іркутській губернії.
164 Дані по Іркутському, Кіренському і Тулунскому округах Сибірського краю 
(перераховані округи охоплювали ≈ 90 % території сучасної Іркутської області).
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Продовження таблиці 15
Рік Чис-ть, 

осіб
Пит. 

вага,%
Жінки, 

осіб
Частка,% Чоловіки, 

осіб
Частка,%

1979 90 767 3,55 42 159 46,48 48 608 53,52

1989 97 405 3,45 46 070 47,30 51 335 52,70

2002 53 631 2,08 27 324 50,95 26 307 49,05

2010 30 827 1,27 16 491 53,50 14 336 46,50

За даними перепису 1897 р., в Іркутській губернії мешкало 2177 
малоросів, а за даними переписом 1926 р. в Іркутському, Кіренському 
і Тулунському округах Сибірського краю мешкало вже 16 333 україн-
ців. Збільшенню чисельності українського населення посприяли такі 
причини: Столипінська реформа, малоземелля в Україні, податкова 
і земельна привабливість Прибайкалля в той період.

У період з 1926 до 1939 рр. відзначено різке збільшення чисельно-
сті українців в Іркутській області майже до 50 тис. осіб. Це пов’язано, 
перш за все, з міграцією з України (як добровільною, так і примусовою), 
малоземеллям, більшою можливістю працевлаштування. У 1939 р. 
було зафіксовано 47 110 українців, з них в м. Іркутську — 9416.

У період з 1939 до 1959 українське населення Прибайкалля зросло 
більш ніж удвічі — майже до 100 тис. Цьому посприяла Друга світо-
ва війна: перевезення заводів і фабрик з України до Сибіру,   втеча 
населення, масові заслання і депортації із Західної України, потреби 
держави у швидшому освоєнні Прибайкалля (будівництва- гіганти).

У 1959–1989 рр. спостерігається «хвильова» динаміка чисельно-
сті українців у Прибайкаллі: спочатку зменшення, потім поступове 
збільшення. Так, в період з 1959 до 1970 р. відзначено зниження чи-
сельності українців. Пов’язано це з тим, що господарська діяльність 
країни поверталася до норми, деякі заводи і фабрики було переведено 
назад в Україну, населення стало вертатися на свої споконвічні землі. 
Причинами подальшого збільшення є освоєння ресурсної бази Сибіру 
в 1970–1980-х рр. і всесоюзні ударні будівництва.

Починаючи з 1990 р. прибайкальський український масив на-
буває зовсім інших форм, спостерігається різке зниження кількості 
українців (в області з 1989 і донині — більш ніж утричі). Найголовніша 
причина — це розпад СРСР. Багато людей виїхало з насиджених місць 
на історичну батьківщину. Також причинами послужили безробіття, 
розвал господарського комплексу, сімейні обставини 165. Крім того,

165 Руденко Л. Г. и др. Миграция украинцев в Сибирь и Дальний Восток в системе 
российско- украинских миграционных связей. Иркутск, Киев: Изд-во Ин-та географии 
им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2007. 103 с. С. 29–43.
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чисельність українців знижується через різке падіння темпів нової ім-
міграції (за 20 років в Іркутській області натуралізувалося всього лише 
близько 2 тис. українців) і збільшення темпів «старіння» діаспори. 
Чималу роль зіграло і питання самоідентифікації: частина українців 
перестали сприймати себе українцями хоча б через те, що «в Росії 
живемо» 166. За переписом 2002 р. українців налічувалося 53 631 осіб 
в області 167, серед них 9689 осіб в м. Іркутську. За даними Перепису 
населення 2010 р., в області проживає 30 827 українців 168. Також 
пострадянський період характеризується поступовою «фемінізацією 
української діаспори», що є закономірним процесом: частка жінок 
поступово збільшується.

З 1991 до 2000 р. в основному приїжджали сибірські «репатріанти» 
з України (військовики з сім’ями, що поверталися в Сибір, росіяни, 
які опинилися через різні причини в Україні, українці, які бажали воз-
з’єднатися зі своїми сім’ями в Сибіру та ін.; темпи повернення істотно 
сповільнилися в 1995 р.), а кількість трудових мігрантів була незначною. 
Але, починаючи з 2000 р., спостерігається невелике збільшення укра-
їнської трудової міграції, а кількість «репатріантів» різко знижується.

Будь-які громадські об’єднання за етнічною ознакою за радянських 
часів не створювалися, у зв’язку з чим не було передумов і можливості 
для розвитку етнічної групової солідарності. Пострадянський час ха-
рактеризується масовою появою національно- культурних громадських 
організацій, зокрема й українських, які в основному організовуються 
більш ранніми переселенцями. До 2000 р. в Сибіру налічувалося вже 
понад тридцять українських організацій (в Іркутській області — дві).

Українці в структурі населення Іркутської області 
(за даними останніх переписів населення) 169

Українці в Іркутській області — третя за чисельністю етнічна група 
після росіян (91,4 %) і бурятів (3,3 %): у 2010 р. — 30 827 осіб (1,27 %), 
з них міського населення — 25 498 (82,7 % — високий рівень урбанізації), 
сільського — 5329. Українок в області — 16 491 (53,49 %), українців — 
14 336 (46,51 %).

166 Завьялов А. В. Украинцы Иркутской области как составляющая многонационального 
сибирского сообщества. Magister Dixit: научно- педагогический журнал Восточной 
Сибири. Иркутск, 2011. № 4. С. 2.
167 Всероссийская Перепись населения 2002 года / Росстат. URL: http://www.
perepis2002.ru/index.html?id=11.
168 Всероссийская Перепись населения 2010 года / Росстат. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.
169 Завьялов А. В. Социальная адаптация украинских иммигрантов: монография. 
Иркутск: Изд-во ИГУ, 2017. 179 c. С. 86–89.
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Найбільша питома вага українців у муніципалітетах Іркутської об-
ласті (2010): в Усть- Ілімському районі — 3,3 %, м. Усть- Ілімську — 2,9 %, 
Казачинсько- Ленському районі — 2,7 %, Бодайбинському, Мамсько- 
Чуйському, Чунському районах — по 2,2 %, Нижньоілімському і Усть- 
Кутському районах — по 2,1 %, м. Братську — 1,9 %.

Найбільша чисельність українців у муніципалітетах Іркутської 
області (2010): в м. Іркутську — 5824 (з них в Ленінському внутришньо-
міському окрузі — 1147, Правобережному — 1257, Октябрському — 1507, 
Свердловському — 1913), потім йдуть м. Братськ — 4651, Ангарське 
МУ — 2734, м. Усть- Ілімськ — 2476, Тайшетський район — 1172, Ниж-
ньоілімський район — 1134, Усть- Кутський район — 1125.

Таблиця 16
Розселення українців у муніципалітетах Іркутської області, 2010 р.

Муніципалітет осіб Муніципалітет осіб
м. Іркутськ 5824 Черемховський район 356
м. Братськ 4651 м. Зима 254
Ангарське МУ 2734 м. Тулун 241
м. Усть- Ілімськ 2476 Боханський район 238
Тайшетський район 1172 Зимінський район 201
Нижньоілімський район 1134 Аларський район 192
Усть- Кутський район 1125 м. Свирськ 188
Іркутський район 855 Кіренський район 181
Братський район 838 Куйтунський район 175

м. Усольє- Сибірське 813 Ехіріт- Булагатський район 143
Чунський район 801 Качугський район 129
Нижньоудинський район 776 Мамсько- Чуйський район 121
Шелеховський район 637 Тулунський район 120

Усть- Ілімський район 621 Усть- Удинський район 100
Усольський район 555 Осинський район 95
м. Черемхово 525 Нукутський район 73
Бодайбинський район 500 Балаганський район 56
Казачинсько- Ленський район 490 Катангський район 50
Заларинський район 479 Жигаловський район 45

м. Саянськ 401 Ольхонський район 41
Слюдянський район 390 Баяндаєвський район 31
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У 2010 р. в Іркутській області було зафіксовано 43 301 уродже-
нець України (на 12 474 осіб більше, ніж самих українців), в 2002 р. — 
58 041 уродженець України (на 4410 осіб більше, ніж самих укра-
їнців), в 1989 — 97 651 (на 246 осіб більше, ніж самих українців). 
Таким чином, спостерігаються швидкі темпи асиміляції, тому що 
кількість українців знижується значно швидше, ніж число уро-
дженців України.

У 2010 р. в Іркутській області українською мовою володіло 18 095 
осіб (0,75 % населення Іркутської області), з них українців — 11 415 
(63 % тих, хто нею володіє, 37 % усіх українців області), росіян — 6071 
(33,5 % тих, хто нею володіє), білорусів — 125, татар — 19, бурятів — 17. 
99,9 % українців області володіє російською мовою.

У 2010 р. серед українців Іркутської області українську мову 
як рідну вказали 7270 осіб (23,5 %), російську — 23 489 (76,2 %), та-
тарську — 5.

Всього ж в Іркутській області українську мову назвали рідною 
7736 осіб (0,32 % населення області), серед них українців — 7270 
(94 %), росіян — 376, білорусів — 7.

У 2010 р. розподіл за рівнем освіти серед українців Іркутської 
області виглядав так: фундаментальна наукова освіта — 140 (0,46 %), 
вища — 5874 (19,3 %), неповна вища — 578 (1,9 %), середня професійна — 
10 270 (33,77 %), професійно- технічна — 1182 (3,88 %), середня (повна) 
загальна — 5312 (17,46 %), основна загальна — 3815 (12,6 %), початкова 
загальна — 2923 (9,61 %), не мають ніякої освіти — 313 (1,02 %; з них 
неписьменних — 121).

У 2010 р. розподіл за віком виглядав так: 0–17 років — 1,88 %, 
18–24 — 4,46 %, 25–29 — 1,93 %, 30–39 — 9,26 %, 40–49 — 17,35 %, 
50– 59 — 24,66 %, 60–69 — 20,33 %, старше 70 — 22,32 %. Середній вік 
українців в області — 56,2 років, медіанний — 57,1 років (у 2002 р.
медіанний вік — 49,5 років), що говорить про вкрай високі темпи 
старіння діаспори (табл. 17).

Таблиця 17
Розподіл українського населення Іркутської області за віком 

і статтю, 2010 р.
Загалом, осіб Жінки, осіб Чоловіки, осіб

Вікові категорії 30 827 16 491 14 336

0–4
5–9

10–14

82
140
197

34
62
94

48
78
103
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Продовження таблиці 17
Загалом, осіб Жінки, осіб Чоловіки, осіб

Вікові категорії 30 827 16 491 14 336

15–17
18–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70 і >

не вказали

161
175
513
597
1101
1756
2286
3068
3785
3818
3512
2757
6883

1

76
89

230
303
558
855
1166
1575
1916
1827
1816
1578
4281

1

85
86

283
294
543
871
1115
1493
1869
1991
1696
1179
2602

–

молодше труд. віку
у труд. віці

старше труд. віку

475
15 372
14 979

213
6775
9502

262
8597
5477

середній вік
медіанний вік

56,2
57,1

57,6
58,5

54,6
55,8

Станом на 2010 р. на території Іркутської області постійно мешкало 
523 громадянина України (з них у м. Іркутську — 143). У 2002 р. — 1776.

Сучасний етнокультурний стан українців в Іркутській області
Наприкінці 1980-х рр. українці Прибайкалля почали відчува-

ти потребу в спілкуванні рідною мовою. Вони стали збиратися 
сім’ями, компаніями, готувати національні страви, співати знайо-
мі з дитинства пісні. Однак відчуття відірваності від батьківщини 
посилилося з розпадом СРСР. У цей період Росією прокотилася 
хвиля національно- культурного відродження, це було відзначено 
об’єднанням громадян за етнічною ознакою. Не стали винятком 
і українці Іркутська.

Перший крок з організації українського товариства в м. Іркут-
ську було зроблено працівником Музичного театру ім. Загурського 
Миколою Срібняком. Він зібрав багатьох людей, які бажали зберегти 
свою культуру й мову, звичаї і традиції, знати і вивчати своє корін-
ня, в неформальний клуб. Першим серйозним заходом стали «Дні 
слов’янської писемності» в 1991 р. На виставку було привезено книги 
з України національною мовою.
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У 1992 р. був зареєстрований Іркутський національний центр укра-
їнців «Клекіт», головою якого і став Микола Срібняк. Основними цілями 
Центру стали збереження і розвиток національної мови, української куль-
тури та традицій, сприяння зміцненню та розвитку міжетнічних відносин.

Створення такої організації на території Іркутської області привело 
до встановлення численних контактів як з історичною батьківщи-
ною, так і з українськими діаспорами світу. Її члени беруть участь 
у всесвітніх національних з’їздах і конкурсах, присвячених як укра-
їнській культурі, так і міжкультурній взаємодії. В результаті обміну 
досвідом, організаційних контактів, спільних проєктів з українцями 
з інших міст і країн виникли ідеї створення українського ансамблю 
та української школи.

Культурний центр «Клекіт» довгий час розташовувався в стінах 
бібліотеки № 13 м. Іркутська. Місто Київ подарувало Українському 
центру книги, з яких було сформовано першу бібліотеку української 
літератури, яка постійно поповнюється і діє понині (правда, вже не 
в стінах бібліотеки № 13). Крім того, оформлялися виставки народно- 
прикладної творчості, влаштовувалися свята. Члени Центру тісно вза-
ємодіяли з працівниками бібліотеки, вони допомагали один одному 
у веденні літопису, проведенні свят, участі у міських заходах тощо.

На початку 1990-х рр. в м. Іркутську деякий час виходила газета 
«Сибірський українець» (дод. 6).

У 1995 р. при культурному центрі створено хор «Слов’яни», що 
виконує пісні українською та російською мовами, на чолі зі Степаном 
Ілляшенком. Хор потім отримав звання «народного».

У 1996 р. у зв’язку з від’їздом Миколи Срібняка в Україну, де 
він був призначений на посаду архієрея Сумського і Охтирського 
Української Православної церкви Київського Патріархату, головою 
Центру став заслужений артист Росії, головний диригент Музичного 
театру Микола Сильвестров. У 1997 р. було проведено Дні української 
культури в Іркутській області. Діяльність Центру в ці роки мала ве-
личезний вплив на культурне життя регіону.

У 2000 р. з ініціативи народного художника Росії, заслуженого 
діяча мистецтв, почесного громадянина м. Іркутська Віталія Рогаля 
(ім’ям якого названий Будинок В. С. Рогаля, що розташовується на вул. 
Халтуріна, 3 в Іркутську) «Клекіт» був перейменований у «Дніпро», 
а його головою було обрано працівника обласної адміністрації Георгія 
Шаховцова. У 2001 р. після його раптової кончини головою став заслу-
жений артист Росії Єрофій Васильєв, заступником — Максим Коник 170.
170 Zavialov A. Ukrainians of Irkutsk: A Part of Multiethnic Siberian Society. Nasha Doroha. 
Toronto: Ukrainian Catholic Women’s League of Canada by PrintWest Communications. 
2013. No. 1(48). P. 41–43.
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У 2007 р. Український культурний центр «Дніпро» відсвяткував 
своє п’ятнадцятиріччя. У Музичному театрі було влаштовано кон-
церт української культури, в якому брали участь як члени Центру, 
так і гості з українських організацій області та представники інших 
національно- культурних центрів 171.

З 2008 до 2014 р. при Центрі постійно діяв клас української 
мови вихідного дня. Його діяльність було спрямовано на вивчення 
української мови та українознавства 172. У середньому на навчальний 
рік набиралося 4–6 учнів різних вікових груп і національностей, 
а в 2013 р. на постійній основі ходили 10 осіб, 4 з яких отримали 
сертифікати про володіння українською мовою (до того ж спочатку 
курси відвідувало 56 осіб) 173. У 2011 і 2013 рр. проєкти з розвитку 
українського класу отримували фінансову підтримку від органів 
влади міста та області 174.

У 2009 р. студентами Музичного коледжу Іркутська було постав-
лено   оперу Семена Гулака- Артемовського «Запорожець за Дунаєм». 
Співаків Українського центру запросили вести уроки українського 
співу та вимови. Завдяки плідній праці студентів і членів Центру цю 
оперу було поставлено   в театрі, де вона мала великий успіх серед 
глядачів.

На початку 2011 р. голова Центру Єрофій Васильєв зустрівся 
з мером м. Іркутська Віктором Кондрашовим, де доповів йому про 
основні проблеми центру. За сприяння мера Український центр 
отримав приміщення в 25 м2, тому що в 2008 р. у зв’язку з ремон-

171 Зав’ялов А. В. Українці Іркутська як частка багатоетнічного сибірського суспільства. 
Шевченко — символ духовной связи украинского и казахского народов: сб. материалов 
выступлений, докладов и сообщений участ. третьих междунар. Шевченковских чтений, 
посвящённых 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко / под общей редакцией 
П. В. Токаря. Астана: ЕНУ имени Л. Н. Гумилева, 2014. С. 165–171.
172 Завьялов А. В. Технологии работы с молодежью в Иркутском Украинском 
культурном центре «Днипро». Социальные технологии работы с молодежью 
в современном российском обществе: материалы городской студенч. науч.-практ. 
конф. Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 2009. С. 17–19.
173 Зав’ялов А. В. «Кажете, на українську в Росії нема попиту? Мушу Вас розчарувати!» 
Перший урок на суботніх курсах української мови в Іркутську відвідало 56 осіб. 
Кобза — Українці Росії. URL: http://kobza.com.ua/klekit- irkutsk/4714-kazhete-na-
ukrainsku-v-rosii- nemaie-popytu- mushu-vas-rozcharuvaty.html.
174 Завьялов А. В. Социокультурные проекты национально- культурных организаций 
Иркутской области. Социокультурная динамика Иркутской области в XX — начале 
XXI в.: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / под общ. 
ред. А. В. Аргучинцева, И. А. Журавлевой. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2017. С. 28–32; 
Завьялов А. В. Воскресный класс украинской культуры: проект. MyShared. URL: 
http://www.myshared.ru/slide/113907/.
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том приміщення бібліотеки № 13 Український центр виїхав з неї. 
Потім в 2012 р. було засновано Муніципальну казенну установу 
«ГОРОД», яка стала цілеспрямовано займатися питаннями, серед 
інших, і надання приміщень національно- культурним центрам 
у м. Іркутську на базі своїх ресурсних центрів, одне з яких отримав 
Український центр.

У 2012 р. головою Центру стала Наталія Вітт. У тому ж році 
Центр відсвяткував своє двадцятиріччя. В Іркутській Філармонії 
провели грандіозний концерт, в якому, крім членів Центру, взяли 
участь солісти філармонії та гості з інших національно- культурних 
організацій. А в 2014 р. в тій же Філармонії пройшов великий 
концерт, присвячений 200-річчю від дня народження видатного 
українського поета і письменника Тараса Шевченка, в якому 
взяли участь українські колективи Іркутська, Братська, Усть- 
Ілімська, сел Батама і Тихоновка. У 2016 році Український куль-
турний центр «Дніпро» м. Іркутська було юридично ліквідовано 
Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 17 
по Іркутській області, але сам центр продовжує свою діяльність 
вже як офіційно незареєстрована організація. В 2018 р. так само 
урочисто колективом центру було відзначено двадцятип’ятиріччя 
центру.

Щорічно іркутські українці беруть участь у загальноміському 
культурному житті, це свята Івана Купала і Трійці, День міста, місь-
кий карнавал, фестиваль «Иркутск — город многонациональный», 
дитячий фестиваль «Байкальская радуга», щорічний фестиваль 
національних культур, міжнаціональні інтелектуальні ігри, спортивні 
змагання. Також центр щорічно проводить свої свята, серед яких 
Різдво, Великдень, Шевченківські дні, День української писемності 
та мови тощо.

Крім культурно- просвітницької діяльності, товариство взаємодіє 
з альтернативними національно- культурними центрами. Члени то-
вариства долучаються до культури і традицій інших народів регіону, 
що сприяє розвитку гармонійних міжетнічних відносин. Проводять 
спільні свята, ігри та конкурси.

Об’єднання українців- іркутян існує завдяки їхньому взаємному 
інтересу до збереження рідної мови, культури, народних традицій, 
історичних зв’язків з далекою батьківщиною. Більшість зустрічей 
українців, національних свят для дорослих і дітей проходять в офісі 
Ресурсного центру, де оформлено яскравий з національною атри-
бутикою «шматочок» України. Вишиті рушники, картини, предмети 
українського побуту, різні книги і ілюстрований матеріал, фотоаль-
боми та дайджести про життя Центру привертають увагу не тільки 
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українців, створюють атмосферу дружнього спілкування на острівці 
далекої батьківщини 175.

Також в Іркутській області існують інші українські організації, 
а саме: Усть- Ілімська міська громадська організація «Український 
культурний центр «Черемшина» (керівник Микола Грищук), який 
також було ліквідовано податковою у 2015 році, але й він продовжує 
діяльність, також ансамбль української пісні «Моя рідня» (м. Усть- 
Ілімськ), ансамбль української пісні «РаДея» (м. Шелехов), фольклор-
ний ансамбль «Берегиня» (Качугський район), ансамбль бандуристів 
«Барвінок» (с. Карозей) тощо.

Своєрідним «серцем» української культури Прибайкалля по праву 
вважається с. Батама, засноване наприкінці XIX ст. переселенцями 
з України. У селі діє п’ять українських культурних колективів: народ-
ний хор української пісні «Калина», народна українська фольклорна 
група «Берегиня», народний вокальний ансамбль «Любисток», ди-
тячий фольклорний ансамбль «Зіронька», вокальна група «Мрія». 
Перший творчий колектив було засновано ще у 1930-ті рр .176

Іркутські українці зайняті в найрізноманітніших сферах діяльності: 
від політики до культури, від охорони здоров’я до науки. Вони, на-
рівні з іншими народами, активно беруть участь у суспільному житті, 
розвитку громадянських інститутів і соціальної сфери.

Незважаючи на те що українці залишаються третім за чисель-
ністю народом Прибайкалля, їхня кількість поступово і повсюдно 
скорочується. На це вплинуло безліч причин: і розпад Радянського 
Союзу, і економічний спад, і асиміляція. Однак українці залишаються 
важливою складовою культурного життя Прибайкалля.

Сьогоднішні українці Прибайкалля — в основному нащадки 
переселенців і засланців, репресованих, а також тих, хто прибув 
сюди за розподілом. Українці як етнічна група абсолютно нічим 
не відрізняються від представників інших етнічних груп: вони за-
робляють, багатіють, бідніють, купують, продають, заводять сім’ї, 
роблять кар’єру тощо.

Вони знайшли своє місце на сибірській землі, внесли крапельку 
себе в багатонаціональний край, не забуваючи свого коріння, укра-
їнської мови та пісень, таким чином зробивши цей край багатшим. 
Українці працюють на благо свого регіону і одночасно створюють 
позитивний імідж України в очах його мешканців.

175 Украинский культурный центр «Днипро». Прибайкалье. Иркутская область: города 
и районы. URL: http://pribaikal.ru/ukrainian- dnipro.html.
176 Миненок Е. В. Украинское село Батама в Восточной Сибири и его «метрополия»: 
опыт сравнительной характеристики песенных репертуаров. Традиционная культура. 
2012. № 2. С. 76–83.



Таблиця 18
Деякі соціально- демографічні характеристики українців 

Канади, Латвії та Росії
Канада Онтаріо Латвія Росія Іркутська 

область

Чисельн ість 
(осіб) і питома 
вага (%) укра-

їнців

2016: ▲
1 359 655 
(3,95 %)

2016: ▲
376 440 
(2,84 %)

2011: ▼
45 699 
(2,2 %)

2010: ▼
1 927 988 

(1,4 %) 

2010: ▼
30 827 
(1,3 %)

1981: ▼
529 615 
(2,2 %)

1981: ▼
133 995 
(1,6 %)

1989: ▲
92 101 
(3,5 %)

1989: ▲
4 632 872 

(3 %)

1989: ▲
97 405 
(3,5 %)

Українці, що 
вказали укра-
їнську як рід-
ну мову (осіб) 
і  їхня частка 
(%) в структу-
рі українсько-
го населення 

території

2011: ▼
111 530 
(8,9 %)

2011: ▼
41 455 

(12,1 %)

2000: ▼
≈12 700 
(27 %)

2010: ▼
466 548 
(24,2 %)

2010: ▼
7 270 

(23,5 %)

Примітка: у табл. 18 наведено деякі соціально- демографічні характеристики українців 
Канади, Латвії та Росії на основі викладених у цьому розділі даних.



96

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ 
ІММІГРАНТІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

2.1. Методологія дослідження

Українські діаспори в Канаді, Європейському Союзі та Росії відно-
сяться до одних з найбільших українських діаспор у світі. Порівнюючи 
українські діаспори провінції Онтаріо, Латвії і Іркутської області як 
складові частини більших політичних одиниць, слід зазначити, що 
характер розвитку цих трьох діаспор одного народу вкрай суперечли-
вий: з одного боку, чисельність українців в Онтаріо (як і у Канаді 
в цілому) неухильно збільшується, з іншого боку, чисельність укра-
їнців в Іркутській області (як і в Росії в цілому) і в Латвії (зворотна 
тенденція в ЄС) неухильно зменшується. Тим часом, українські діаспо-
ри є одними з найстаріших як у своїх державах, так і серед інших 
українських діаспор.

У Канаді, Європейському Союзі та Росії нами було проведено 
дослідження серед українців провінції Онтаріо, Латвії та Іркутської 
області. Ми обрали дані політичні одиниці з таких причин:

. характер української міграції до 1917 р. в них відносно схожий 
(ядро діаспор було сформовано в один час у всіх трьох одиницях);

. станом на 1990 р. кількість українців, що проживають в них, 
приблизно однакова (за даними Перепису населення Канади 1981 р.
в Онтаріо близько 134 тис. осіб, за даними Перепису населення СРСР 
1989 р. в Іркутській області — 97,5 тис. осіб, в Латвії — 92 тис. осіб). 
Однак подальша динаміка міграційних процесів кардинально відріз-
няється одна від одної: в Онтаріо чисельність українців збільшується, 
в той час як у Латвії та Іркутській області — зменшується.

У нашому дослідженні процеси адаптації мігрантів розглядаються 
з боку різних дисциплін (міждисциплінарність), оскільки життя лю-
дини досить складно розглядати з боку якоїсь однієї дисципліни. Ми 
розглядаємо їх з точки зору соціології, історії, соціальної філософії, 
соціальної антропології, міграціології.

Дослідження ґрунтується на якісних інтерпретативних методиках 
збору і обробки інформації, отриманої в ході комплексного польового 
дослідження. Основним методом є напівструктуроване (напівформа-
лізоване) інтерв’ю, метою якого є всебічний аналіз причин міграції 
та шляхів облаштування. Цей якісний метод наукового дослідження 
є, на нашу думку, найбільш підходящим для визначення якісних ха-
рактеристик української імміграції до Канади (Онтаріо), Європей-
ського Союзу (Латвії), Росії (Іркутської області), бо під час бесіди 
збиралася інформація про процеси еміграції (підготовка, прибуття 
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та облаштування на новому місці), проблеми адаптації, прийняття 
рішень, створення соціальних мереж. Інтерв’ю збиралися методом 
«снігової кулі» (типовий метод для невеликих специфічних груп — ми 
просили респондентів порекомендувати для інтерв’ю одного або 
більше знайомих з тієї ж групи). Також ми використовували методи 
включеного і невключеного спостереження: вивчалася українська ді-
аспора в цілому, а також організаційні структури з метою коректного 
інтерпретування отриманих результатів. Дослідження не містить імен 
респондентів відповідно до угоди про нерозголошення.

Дослідження проводилося у 2012–2018 рр. У дослідженні взяло 
участь 55 осіб: 20 — в Онтаріо, 20 — в Латвії та 15 — в Іркутській області. 
Анкету з відкритими запитаннями для інтерв’ю було підготовлено   
заздалегідь (дод. 4). Вона складається з 14 базових запитань, відповіді 
на запитання в подальшому було згруповано. Опитаний міг вибрати 
мову інтерв’ю: українську, англійську або російську. Інтерв’ю прохо-
дило особисто, телефоном, скайпом або е-мейлом (за бажанням 
інтерв’юйованого). Під час бесіди вівся скоропис, ставилися й інші 
навідні / уточнювальні запитання. Інтерв’ю стали базою первинних 
даних, які потім було проаналізовано.

Крім того, ми використовували вторинні дані, необхідні для скла-
дання уявлення про характер міграційних процесів, що відбуваються 
у світі, про дослідження, що проводяться на цю тему вітчизняними 
і зарубіжними вченими, про українську імміграцію і її сьогоднішній 
стан.

Сучасні українські іммігранти — це іммігранти з України будь-якого 
етнічного походження, які на сьогодні мають будь-який паспорт, емі-
грували починаючи з 1989 р., коли процес еміграції був дозволений 
владою. Основними критеріями у відборі опитуваних були:

1) законна еміграція з України починаючи з 1989 р. (проте двоє 
респондентів емігрували з Польщі: обидва українського походження — 
вони були включені й проаналізовані з іншими інтерв’ю для більш 
глибинного розуміння трансформаційних процесів, що відбувалися 
тоді);

2) статус резидента (громадянство Канади, Латвії чи Росії, посвідка 
на проживання в Канаді, Латвії чи Росії, негромадяни Латвії). Ми об-
межилися резидентами, бо ця група іммігрантів стабільна і пов’язує 
своє майбутнє з новою країною (на відміну від робочих мігрантів).

У своєму дослідженні ми розглядаємо нових іммігрантів з різних 
сторін: які причини еміграції, який характер мають труднощі, з якими 
вони стикаються, яким чином облаштовуються, як заводять соціальні 
контакти і зв’язки, хто їм допомагає в облаштуванні і як вони далі 
поводяться.
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Безумовно, накопичений респондентами міграційний досвід 
унікальний, і історії минулого, якими поділилися українські іммігран-
ти, зараз ними сприймаються через призму сьогодення. Як пише 
І. М. Савельєва: «Уявлення про минуле на рівні буденної свідомості 
тісно пов’язані з уявленнями про сьогодення і майбутнє» 177. А оскільки 
зараз минуле сприймається суб’єктивно (щось запам’яталося, щось 
випало з пам’яті), то нам слід зрозуміти, що залишилося в пам’яті 
іммігрантів, які віхи та етапи процесу еміграції і адаптації на новому 
місці вони запам’ятали, з якими труднощами стикалися, чи загострю-
ються вони на якихось особливо важких моментах свого життя, або 
розповідають про них з позиції «пережили, і добре, далі будемо жити 
ще краще». Так ми зможемо виявити основні аспекти сприйняття 
минулого через сьогоднішній день: як людина ставиться до того, що 
було? Як іммігрант характеризує процес адаптації загалом? Як він 
бачить своє сьогодення і майбутнє? Як переплітається індивідуальне 
минуле і групове? У подальшому аналізі інтерв’ю і зроблених нами 
висновках ми отримаємо відповіді на ці запитання.

На наш погляд, ми цілком можемо довіряти суб’єктивним спога-
дам, навіть попри те, що минуле (спогади) формується сьогоденням. 
Минуле в житті людини виконує важливу функцію — а саме функцію 
досвіду. Через призму досвіду ми приймаємо подальші рішення, 
обходимо «гострі» кути і намагаємося не наступати на «ті самі граб-
лі двічі». Пережитий нами досвід, безумовно, набуває емоційного 
забарвлення, гіпертрофується (постійно про нього пам’ятаємо) або 
мінімізується (згадуємо рідко або майже не згадуємо) під впливом 
подій, що відбуваються сьогодні. Відповідно, минуле є каталізатором 
сьогодення, виконуючи в житті людини і суспільства функцію збері-
гання. Минуле впливає на адаптацію та інтеграцію мігрантів в новому 
суспільстві, адже, прибувши на нове місце, людина не забуває того, 
що з нею було раніше, і, вивчаючи норми й правила поведінки нового 
суспільства, все одно в якихось моментах життя керується «мудрістю 
свого минулого життя» 178.

Ми розглядаємо адаптацію українських іммігрантів з позиції 
трьох стратегій адаптації: індивідуальної, соціальної та інституційної.

Індивідуальна стратегія адаптації проявляється в ухваленні рішен-
ня про еміграцію під впливом різних факторів, процесі еміграції, при-
бутті та облаштуванні на новому місці. Вона полягає в самостійному 
пошуку житла і роботи, вивченні мови. В процесі облаштування на 
новій землі виробляється соціальна стратегія адаптації (вона тісно 
177 Савельева И. М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: типы 
и механизмы формирования. Москва: ГУ ВШЭ, 2004. 56 с. С. 3–6.
178 Там же. С. 17–18.
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переплітається з індивідуальною в тому випадку, якщо людина емігрує 
не сама, а з групою чи родиною) — активніше розвиваються соціаль-
ні зв’язки, людина вже не почувається самотньою, а кооперується 
з групою людей (однодумців) з метою якнайшвидшого сприятливого 
облаштування (як правило, формується серед своєї етнічної групи). 
Інституційна стратегія адаптації виражається в створенні спільноти- 
діаспори, яка допомагає у вирішенні будь-яких питань як «старим» 
іммігрантам, так і «новим», а також у взаємодії з органами влади. 
Особливо її роль підвищується в процесі формування дієвої етнічної 
інфраструктури 179.

2.2. Адаптація сучасних українських іммігрантів в провінції Онтаріо 
(Канада)

У нашому дослідженні в провінції Онтаріо взяли участь 20 осіб, 
серед них:

. 10 жінок і 10 чоловіків;

. 3 у віковій категорії 19–29 
років, 6 — 30–39 років, 4 — 40–49 
років, 5 — 50–59 років, 2 — 60–66 
років (рис. 1);

. 13 респондентів з Оттави, 
5 — з Торонто, 2 — з Гатіно, але 
працюють в Оттаві;

. 18 інтерв’ю було проведено 
українською мовою, 1 — англій-
ською, 1 — російською;

. 17 респондентів народи-
лися в Україні (7 у Львівській 
області, 4 в Тернопільській об-
ласті, 2 в місті Києві, 2 в Закар-
патській області, 1 в Луганській 
області, 1 в Херсонській облас-
ті), 2 на українських етнічних 
землях Польщі, 1 в трудовому 
таборі в нацистській Німеччині;

. 18 респондентів емігрували з України (7 з Львівської області, 
4 з Тернопільської області, 2 з міста Києва, 1 з Донецької області, 
179 Див.: Завьялов А. В. Стратегии адаптации украинских иммигрантов в Канаде 
и в России (1991–2012 гг.). Социально- гуманитарные знания. 2015. № 2. С. 334–339; 
Завьялов А. В. Адаптация украинских иммигрантов в Канаде и в России в конце 
XIX ― начале XXI веков. Социология. 2013. № 4. С. 163–175.
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1 із Закарпатської області, 1 з Івано- Франківської області, 1 з Луган-
ської області, 1 з Хмельницької області, 2 з Польщі;

. 4 респондентів емігрували у віці 12–18 років (із сім’єю або як 
студенти), 6 — 19—29 років, 7 — 30—39 років, 3 — 40—45 років (рис. 2);

. 15 є громадянами Канади, 5 — громадянами України (на момент 
інтерв’ю).

Економічна причина є основною в еміграції з України в Канаду: 
9 з 20 респондентів відзначили її як єдину, 3 відзначили економічну 
і сімейну причини, 2 — економічну, сімейну, соціальну і політичну, 
4 — тільки сімейну, 2 — особисті причини.

З  розпадом СРСР і  подальшим поступовим розвалом 
господарсько- економічного комплексу багато українців (як і чимало 
громадян інших постсоціалістичних і пострадянських країн) зіткну-
лися з дуже серйозними труднощами: невиплата зарплат, пенсій, 
соціальної допомоги, безробіття, девальвація національної валюти, 
знецінення фінансових накопичень і, як наслідок, соціальна напруга. 
На той момент держава виявилася неспроможною впоратися з по-
кладеними на неї функціями щодо забезпечення гідного рівня життя 
громадян. Хоча через двадцять років багато що змінилося (стабільно 
виплачуються зарплати, рівень безробіття низький, національна ва-
люта зміцнюється) і рівень еміграції дещо знизився, проте напруження 
не зменшується. Логічно, що людям хочеться хорошого життя просто 
зараз, і якщо вони не можуть поліпшити свій добробут в Україні, то 
вибирають місця, куди можна емігрувати, адже рівень життя в Україні, 
як і раніше, невисокий в порівнянні з країнами Північної Америки та 
переважною більшістю країн Європи.

Четверту хвилю можна умовно розділити на два тимчасових від-
різки («підхвилі»): до 2000 р. (14 респондентів: 4 емігрували в 1989 
(2 з Української РСР і 2 із соціалістичної Польщі), 10 — після 1991 р.), 
і після 2000 (6 респондентів). Цей поділ багато в чому умовний, але 
у двох цих «підхвиль» є одна відмінність — це характер підготовки 
і рівень підготовленості до еміграції.

Іммігранти 1991–2000 рр. (перша «підхвиля» четвертої хвилі 
української імміграції до Канади) характеризуються невисоким рів-
нем підготовленості до еміграції: дехто збирав на квиток в один 
кінець і летів у Канаду з 20–50 доларами в кишені, і їх абсолютно 
не турбувало, що і де вони будуть шукати. Така міграційна поведінка 
не була правилом, але такі історії трапляються серед емігрантів того 
часу. В них були невеликі фінансові накопичення, і вони майже не 
знали мови. Іммігранти третьої хвилі й нащадки іммігрантів ранніх 
хвиль надавали посильну допомогу, що також було відзначено рес-
пондентами. Багато громадських організацій (наприклад, Суспільна 
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служба українців Канади) мають філії в основних «нових» точках 
скупчення українських іммігрантів і надають допомогу в пошуках 
місця роботи, підборі дешевого житла, влаштуванні дітей в школи й 
інших питаннях. Деякі респонденти відзначили особливу роль укра-
їнських громадських організацій Канади в облаштуванні на новій 
землі. Багато респондентів також користувалися курсами англійської 
або французької мови для іммігрантів. Це допомогло їм зав’язати 
соціальні контакти не тільки у своєму етнічному середовищі, а й 
сприяло активній міжетнічній взаємодії (що надзвичайно важливо 
для мультикультурного суспільства Канади), оскільки люди пов’язані 
схожими проблемами й пошуками.

Аналізуючи інтерв’ю іммігрантів першої «підхвилі», можна відзна-
чити, що, по суті, люди бігли від економічної розрухи у своїй країні 
(«Жахливий безлад. Вранці прокидаєшся, і не знаєш, що днем   буде») 
і хотіли знайти щось нове і стабільне. Були й інші причини, як, наприк-
лад, неможливість влаштувати дитину в гарну школу або неможли-
вість домовитися з органами влади. Респонденти розповідають про 
найрізноманітніші шляхи еміграції: 9 респондентів отримали візи 
і приїхали, 2 отримали запрошення на постійне місце проживання 
(1 від родичів, 1 від роботодавця), 3 приїхали провідати родичів по 
візі й вирішили залишитися на постійне місце проживання.

Що ж до іммігрантів другої «підхвилі» (після 2000 р.), то харак-
терною їхньою рисою є попередня підготовка до еміграції. Вони за-
здалегідь вчили англійську або французьку мову (хоча б ази), зби-
рали гроші, заводили знайомства / використовували напрацьовану 
соціальну базу серед емігрантів і української діаспори. Вони хотіли, 
приїхавши до Канади, не залишитися «на вулиці» (емігранти 1990-х 
до еміграції про це не думали). Безумовно, вони також користуються 
допомогою українських громадських організацій, але вже значно 
менше, оскільки більшість з них володіє мовою, для них вже було 
простіше отримати дозвіл на роботу, тому що вони відповідали ви-
могам і мали кваліфікацію (тут, правда, теж є бар’єри, і спочатку вони 
переважно перенавчалися).

Основною причиною для еміграції другої «підхвилі» була та сама — 
економічна. Однак тут уже опитані також відзначають неможливість 
самореалізації й втілення своїх задумів у життя в Україні (тиск, «пре-
синг» владних структур, рекет, захоплення, корупція, банкрутства 
тощо, особливо в бізнесі) і освіту. Що ж стосується шляхів еміграції, 
то у всіх випадках це стандартна подача документів на візу і легальна 
імміграція.

Усі опитані відзначили, що в Україні вони мали заробіток «се-
редній або нижче середнього». Працювали в найрізноманітніших 
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сферах: вчителями, продавцями, лікарями, робітниками заводів 
і фабрик, журналістами, перекладачами, інженерами тощо. У Канаді 
вони змогли краще працевлаштуватися, стали більше заробляти 
і дозволили собі те, чого не могли дозволити в Україні: побудувати 
будинок, подорожувати, «їсти яблука взимку».

Відмінною рисою четвертої хвилі українських іммігрантів у Ка-
наді від попередніх є те, що тепер українці емігрують з усіх регіонів 
України, хоч і не в рівній пропорції. У минулому основний масив 
української імміграції припадав на західноукраїнські етнічні зем-
лі. Серед сучасних іммігрантів з України вихідці із Західної України 
превалюють не так явно, оскільки чималу частину складають вихідці 
з інших українських етнічних територій. Це впливає на лінгвістичну 
складову української діаспори: раніше вона була в мовному плані 
гомогенною (україномовною або білінгвальною з другою мовою 
англійською / французькою), а тепер у ній чимало російськомовних.

Усі іммігранти відзначають, що в фінансовому плані на новій 
землі з діаспори їм майже ніхто не допомагав (переважна більшість 
опитаних навіть не просили про таку допомогу; фінансово допомагали 
в основному родичі, або ж вони брали позики в кредитних спілках). 
Основна допомога діаспори полягає в питаннях працевлаштування 
для охочих, тих, хто цього потребує, і пошуках житла. Багато іммі-
грантів відзначають, що «ніколи не було проблемою, в разі тяжкої 
ситуації, попроситися до когось на нічліг». Рівень довіри всередині 
діаспори, на наш погляд, досить високий. Крім того, важливу роль 
відіграють міжособистісні відносини. Іммігранти третьої хвилі, а та-
кож іммігранти четвертої хвилі, що вже адаптувалися, як вони самі 
кажуть, допомагають новачкам, намагаючись вибудувати доброзич-
ливі відносини, адже коли вони емігрували з Європи або Південної 
Америки в Канаду, їм ніхто ніякої допомоги не надавав, і вони б не 
хотіли, щоб нові іммігранти мали такий самий досвід 180.

Семеро з двадцяти респондентів переїхали до Канади поодинці. 
Решта ж їхали цілими сім’ями або групами з декількох людей. Пояс-
нюють вони це можливістю спорідненої взаємовиручки і дружнього 
сприяння. Також групою напрацьовується більше соціальних зв’язків, 
що тільки полегшує їхнє існування на перших порах.

Вісімнадцять з двадцяти респондентів відзначили, що для того, 
щоб повністю облаштуватися на новій землі, їм знадобилося 4–6 
років (одному — менше трьох років, одному — більше десяти років): 
180 Завьялов А. В. Эмпатия в среде украинских иммигрантов в Канаде. Культура 
и взрыв: социальные смыслы в трансформирующемся обществе: материалы V Всерос. 
науч. интернет-конф. / под общ. ред. О. А. Кармадонова, О. А. Полюшкевич. Иркутск: 
Изд-во ИГУ, 2013. С. 95–100.
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за цей час вони отримали громадянство, знайшли гідну, на їхню дум-
ку, роботу і отримують «нормальні гроші». Вони вже досить добре 
закріпилися за цей час і почуваються стабільно та впевнено в зав-
трашньому дні.

Усі респонденти відзначають, що вони не стикалися з випадками 
явної етнічної дискримінації або дискримінації за ознакою громадян-
ства. Однак двоє стикалися з дискримінацією відносно іммігрантів: 
«Якщо ти іммігрант і погано розмовляєш англійською, то до тебе 
ставляться зі зневагою. Вони намагаються цього не показувати, проте 
це у них не завжди виходить добре». Один респондент зазначив, що 
українці в Канаді відносяться до «невидимих меншин» (англ. “invisible 
minorities”) і якісь форми етнічної дискримінації до них застосовувати 
досить складно (будь-які форми дискримінації заборонено, і за це 
передбачено досить суворе покарання).

Тринадцять з двадцяти респондентів мають дітей (у вісьмох — 
одна дитина, у трьох — двоє, у одного — троє і у одного — четверо). 
Майже всі діти народжені вже в Канаді (тільки троє народжені в Укра-
їні). Батьки своїх дітей відразу ж прилаштовують в англомовні або 
французькомовні освітні установи (дитячі садки, школи), і потім 
діти поступають вже в канадські університети з відповідною мовою 
викладання. Всі діти розмовляють українською мовою, тому що вона 
є мовою домашнього спілкування, і всі вміють вільно розмовляти 
англійською або французькою (іноді батьки розмовляють українською 
між собою, а з дитиною англійською або французькою). Двоє рес-
пондентів відзначили, що їхні діти відвідують також українські школи 
вихідного дня. Діти українських іммігрантів проходять ті самі стадії 
соціалізації, що й діти канадців, і нічим, крім етнічності та якихось сла-
бо помітних особливостей сприйняття соціальної реальності, від них 
не відрізняються. Діти не мають тих самих інтеграційних труднощів, 
які мають батьки, адже вони практично всі інтегровані з народження. 
Тим часом двоє респондентів вказали, що їхні діти зіткнулися з проб-
лемою булінгу (цькування): «Діти в Канаді дуже злі», — зазначила 
одна з респонденток. Один опитаний зазначив, що, на його думку, 
канадська освітня система гірша за українську: «Ми вирішили віддати 
свою дитину в школу з французькою мовою викладання, бо вдома 
ми розмовляємо українською, англійська навколо нас, а французька 
корисна. У будь-якому разі вона в школі нічому не навчиться, тому 
що вчителі там не вчать. Але вона буде знати мову». Варто відзначити, 
що така думка дуже слабо поширена, і батьки переважно задоволені 
освітою, яку діти отримують в Канаді.

Тринадцять з двадцяти опитаних повністю задоволені своїм новим 
життям в Канаді і не шкодують про еміграцію, адже на новій землі 
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отримали те, чого прагнули (можливо, в дещо інших формах, не зов-
сім те, що було задумано, проте їх це влаштовує). Вони часто їздять 
в Україну в гості до родичів і друзів, допомагають фінансово, а деякі 
навіть схиляють (і часто — цілком успішно) емігрувати до Канади. Шес-
теро респондентів вагалися з відповіддю, чи задоволені вони своїм 
життям в Канаді, тому що стикаються з соціальними бар’єрами, які 
деяким з них здаються непереборними. Один респондент нещасний 
і вказав, що не почувається в Канаді, як вдома.

Міграція — це завжди також і зміна ідентичностей. З прийняттям 
канадського громадянства змінюється і громадянська ідентичність. 
Сімнадцять із двадцяти респондентів (майже всі громадяни Канади 
і всі громадяни України) відзначили, що відчувають себе невід’єм-
ною частиною канадського соціуму з усіма наслідками, правами 
і обов’язками, що випливають звідси. Одна з опитаних сказала: 
«Моя країна поставила мене в такі умови, що я змушена була емі-
грувати — немає роботи. Нещодавно переді мною стояв вибір: який 
паспорт вибрати? Я вибрала кращий паспорт. І, звичайно, вибір був 
не на користь українського» (згідно із законами України, підставою 
для припинення перебування у громадянстві України є отримання 
іншого громадянства, але вихід з громадянства не здійснюється ав-
томатично 181). Нові іммігранти, отримуючи канадське громадянство, 
змінюють свою громадянську ідентичність на канадську, при цьому 
продовжують вважати себе етнічними українцями, називаючи себе 
«канадцями українського походження» (англ. “Canadians of Ukrainian 
origin” 182). Незважаючи на той факт, що двоє респондентів мають 
канадські паспорти, вони почуваються не канадцями, а українцями, 
кажучи, що українці, які живуть в Канаді, це не українці, а канадці 
(суперечливість ідентичностей). Одна людина дуже шкодує про те, 
що обставини «змусили» її змінити громадянство. Вона зазначає, 
що в Україні не могла влаштуватися матеріально, в Канаді не може 
влаштуватися морально. А про повернення в Україну каже, що «для 
мене це вже буде як нова міграція» 183.

181 Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III (із змінами) / 
Верховна Рада України: Офіційний веб-портал. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2235–14.
182 Luciuk L. Canada’s Ukrainians: Negotiating an Identity. Toronto: Published in association 
with the Ukrainian Canadian Centennial Committee by University of Toronto Press, 1991. 
510 p. P. 154–172.
183 Завьялов А. В. Личностная и социальная самоидентификация украинских 
мигрантов в Канаде. Трансгрессия социокультурного пространства: Всерос. науч. 
интернет-конф.: материалы / ФГБОУ ВПО «ИГУ»; под общ. ред. О. А. Эдельштейн, 
О. А. Полюшкевич. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. С. 26–36.
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Щодо стратегій адаптації четвертої хвилі українських іммігрантів, то 
з позиції індивідуальної стратегії адаптації їх, як уже було відзначено вище, 
умовно можна розділити на дві групи: іммігрантів 1990-х та іммігрантів 
2000-х. Іммігранти 1990-х, приймаючи майже спонтанне рішення про 
еміграцію через економічні обставини і свою непідготовленість до життя 
в новому для них соціальному середовищі, стикалися значно більше 
з проблемами облаштування, ніж іммігранти 2000-х. Іммігрантам 1990-х 
доводилося майже з азів вивчати мову, а деяким з них в буквальному 
сенсі — часом залишатися без місця ночівлі і мінімальних засобів прожи-
вання. Іммігранти 2000-х виявилися більш підготовленими до труднощів 
іммігрантського життя: вони заздалегідь вчили мову, накопичували 
фінанси, і це їм служило своєрідною підмогою у пошуку житла й роботи. 
Соціальна стратегія адаптації українських іммігрантів четвертої хвилі 
полягає в тому, що більшість з них емігрувала групами / сім’ями, що й 
допомагало їм у подальшому швидше адаптуватися. Мовні курси для 
іммігрантів також відігравали важливу роль, тому що допомагали завести 
нові контакти з іммігрантами з інших країн, що мають ті самі проблеми, 
надії та мрії. Інституційна стратегія проявилася в допомозі діаспори як 
соціального інституту в питаннях житла й роботи, але не фінансів. Дер-
жавні інститути та установи Канади також лояльні до іммігрантів, що 
істотно спрощує адаптацію. Взагалі ж, усі три стратегії адаптації тісно 
переплітаються між собою, і залежно від обставин у людини спрацьовує 
той чи інший тип адаптації. Людина свідомо (чи несвідомо) вибирає для 
себе, як їй вчинити в певній ситуації — покладатися на себе, на допомогу 
групи чи звернутися за допомогою до діаспори або інших соціальних 
інститутів держави.

Іммігранти перших трьох хвиль не прагнули і не прагнуть «загу-
битися» в канадському суспільстві: вони селилися селищами, селами, 
районами в містах, створюючи відповідну для себе етнічну інфраструк-
туру (дитячі садки, школи, гуртки за інтересами, громадські та релігійні 
організації, передачі на радіо і телебаченні — і все це до цього дня існує 
та діє, змінюючись з часом). Їхня етнолінгвістична групова солідарність 
допомогла їм не тільки самим залишитися українцями на «новій землі», 
а й відтворити самих себе (їхні діти також вважають себе канадськими 
українцями). Групова солідарність справила величезний вплив на інте-
грацію, тому що вона допомогла встановити необхідні зв’язки і вибу-
дувати соціальний мікросоціум 184. За часів перших трьох хвиль кожен 
виживав, як міг, і групова солідарність грала на той момент величезну 
роль, адже «тільки свій зрозуміє й допоможе», від інших чекати допомоги 
184 Czuboka M. Ukrainian Canadian, Eh? The Ukrainians of Canada and Elsewhere as 
Perceived by Themselves and Others. Winnipeg: Communigraphics / Printers Aid Group, 
1983. 255 p. P. 45–53.
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не доводилося. Завой овуючи все нові висоти, українська громада стала 
і залишається донині однією з найвпливовіших у Канаді (попри те, що 
вона тепер займає за чисельністю лише десяте місце, а не третє-четверте, 
як раніше). Наприклад, у 1990–1995 рр. генерал- губернатором Канади 
був українець за походженням Роман Іванович Гнатишин (Рамон Джон 
Гнатишин, англ. Ramon John Hnatyshyn). Сьогодні українці представлені 
на всіх рівнях влади (як правило, це нащадки іммігрантів перших трьох 
хвиль). Розвинена українська інфраструктура Канади, соціальні зв’язки, 
установи як для допомоги іммігрантам, так і комерційні заклади (фінан-
сові союзи тощо) є складовою канадських реалій. Збудований мікросо-
ціум, звісно, теж зазнає змін, пристосовуючись до нових умов, стаючи 
гнучкішим. Іммігранти останньої хвилі трохи менш активні, оскільки роль 
групової солідарності падає під впливом глобалізації: вони вже знають 
мову і хочуть скоріше влитися в нове середовище, адже вони здатні самі 
всього досягти, отримавши громадянство (нехай і не без труднощів), та 
все ж користуються створеною раніше етноінфраструктурою, хоч уже 
й не так активно, як раніше. Прагнення і бажання залишитися, жити 
і працювати в Канаді превалює.

2.3. Адаптація сучасних українських іммігрантів у Латвії 
(Європейський Союз)

У нашому дослідженні в Латвії взяли участь 20 осіб, серед них:
. 14 жінок і 6 чоловіків;
. 6 у віковій категорії 19–29 

років, 7 — 30–39, 4 — 40–49, 
3 — 50–57 (рис. 3);

. 18 респондентів з Риги, 
1 з Лієпаї, 1 з Яунолайне;

. 17 інтерв’ю було проведе-
но українською мовою, 3 росій-
ською;

. усі 20 респондентів наро-
дилися в Україні: 3 в Дніпро-
петровській області, 3 в місті 
Києві, 3 в Полтавській області, 
2 у Львівській області, 2 в Черні-
вецькій області, 1 у Волинській 
області, 1 в Донецькій області, 
1 в Закарпатській області, 1 в Івано- 
Франківській області, 1 в Сум-
ській області, 1 в Херсонській 
області, 1 в Чернігівській області;
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. 19 респондентів емігрували з України: 3 з Дніпропетровської 
області, 3 з міста Києва, 3 з Полтавської області, 2 з Чернівецької 
області, 1 з Донецької області, 1 із Закарпатської області, 1 з Івано- 
Франківської області, 1 з Львівської області, 1 з Сумської області, 
1 з Тернопільської області, 1 з Херсонської області, 1 з Чернігівської 
області, 1 з Росії (міста Москви);

. 1 респондент емігрував у віці 18 років, 8 — 19–29, 9 — 30–39, 
2 — 40–42 (рис. 4);

. 3 є громадянами Латвії, 8 є громадянами України — власниками 
посвідок про постійне проживання в Латвії, 9 є громадянами Укра-
їни — власниками посвідок про тимчасове проживання (на момент 
інтерв’ю).

Двома основними причинами імміграції в Латвію з України є еконо-
мічна — 8 опитаних відзначили її (5 знайшли більш оплачувану роботу 
в Латвії, 3 — запрошені працювати в латвійські компанії) і сімейна — 
8 респондентів (7 вступили в шлюб з громадянами Латвії та 1 возз’єднався 
з сім’єю, що іммігрувала раніше). Троє іммігрували із соціальних причин 
(в основному освіта) і 1 з політичних (військовий конфлікт в Донбасі). 
Багато українців відзначають, що в Україні складно знайти високоопла-
чувану роботу (в Україні вони отримували значно менше за таку саму 
роботу, яку виконують в Латвії), менше можливостей для самореалізації 
та отримання соціальних благ через погану економічну ситуацію останніх 
25 років (деякі відзначали, що вони не бачать жодного прогресу).

Відносно доходу респонденти відзначили, що в основному вони 
отримували доходи середнього або нижче середнього рівня в Україні 
(тільки 4 відзначили, що мали добре оплачувану роботу). Опитувані 
працювали інженерами, вчителями, викладачами, акторами, бухгал-
терами, програмістами, лікарями, медсестрами тощо. Багато з них 
знайшли краще оплачувану роботу в Латвії в тих самих або близьких 
сферах діяльності, але 2 не працюють з особистих причин (діти).

Опитаних можна розділити на дві нерівні групи: ті, що іммігрували 
в Латвію на початку 1990-х (3), і ті, що іммігрували після 2004 (17). 
Інтерв’ю з іммігрантами періоду з середини 1990-х до 2004 немає 
через те, що імміграція українців до Латвії була вкрай незначною. 
Іммігранти початку 1990-х переїжджали в Латвію за сімейними обста-
винами (1) або їхали на роботу за старими радянськими контрактами 
(2). Імміграція українців до Латвії стала рости після 2004 р., відразу як 
Латвія вступила у Європейський Союз. Багато респондентів відзначи-
ли важливість того факту, що Латвія стала членом ЄС, тому що вона 
є «кращим шляхом до Європейського Союзу». З тих пір імміграція 
українців повільно, але постійно зростає. Також потрібно відзначити, 
що імміграція в Латвію не ділиться на «підхвилі».



108

Українські іммігранти характеризуються фінансовою підготов-
леністю до імміграції: вони збирають гроші, продають нерухомість 
в Україні. Жоден респондент не іммігрував спонтанно. Всі вони 
розуміли, що будь-якої фінансової підтримки в Латвії отримати не 
вдасться, тому що в багатьох там не було ні друзів, ні родичів. Деякі 
респонденти наголосили на важливості того, що багато людей в Латвії 
можуть розмовляти російською, і це істотно спрощує процес комуні-
кації з місцевими мешканцями, але рівень життя і якість соціальних 
послуг не на такому високому рівні, як у Західній Європі або Північ-
ній Америці (але вищий, ніж в Україні), тому краще бути готовими. 
Деякі українські іммігранти, які переїхали до Латвії раніше, надають 
допомогу «новачкам» своїми порадами і соціальними зв’язками.

Опитані відзначили, що основний спосіб іммігрувати в Латвію — 
це отримати запрошення. Всі отримували запрошення залежно від 
мети (працевлаштування, возз’єднання сім’ї, освіта) заздалегідь. Вони 
подавали документи на візу і іммігрували легально, одночасно з цим 
готуючи необхідні документи для отримання посвідки на проживання.

Щодо володіння латиською мовою, то 19 з 20 іммігрантів відзначи-
ли, що вони відвідували курси латиської, організовані Ризькою Думою, 
Біржею праці (переважно на безкоштовній основі), або брали платні 
курси в мовних школах. Половина респондентів зазначила достатній 
для комунікації з місцевими мешканцями рівень володіння латись-
кою мовою, і практично всі мають документальне підтвердження 
(apliecība) про володіння нею із зазначенням категорії. Респонденти 
вказали, що курси допомогли їм завести нові соціальні контакти як 
з місцевими мешканцями, так і з недавніми іммігрантами, тому що 
вони також популярні серед місцевих мешканців. Крім того, вони 
почуваються впевненіше, бо володіють російською мовою, яка також 
поширена в Латвії, і вони можуть зрозуміти й бути зрозумілими 
в складній ситуації.

Українці емігрують з усіх регіонів України, будь-якої регіональної 
домінанти немає. Українська діаспора протягом усієї своєї історії 
існування в Латвії є тримовною (українська — латиська — російська), 
і ця властивість зберігається, тому що нові іммігранти зацікавлені 
у вивченні державної мови.

Всі опитані сказали, що вони не отримували будь-якої фінан-
сової підтримки від української діаспори. Багато іммігрантів навіть 
не просили про таку допомогу в членів діаспори. Більш того, поло-
вина респондентів взагалі ніколи не контактувала з українськими 
національно- культурними організаціями Латвії, а ті, хто підтримує 
з ними зв’язки, відзначили корисну роль діаспори в питанні вибудо-
вування «соціальних мостів» (налагодження контактів, нарощування 
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мережі соціальних зв’язків). На нашу думку, зроблену на підставі 
проведеного включеного спостереження, рівень довіри всередині 
діаспори досить низький, тому що серед активних учасників діаспори 
спостерігається надмірно високий рівень політичної роз’єднаності, 
і це є головною перешкодою на шляху розвитку діаспори. В цілому, 
вплив діаспори на нових іммігрантів незначний.

Половина опитаних переїхала в Латвію поодинці, інша половина — 
з сім’єю або друзями. З тих, хто іммігрував поодинці, 3 переїхали до 
подружжя. Ті, хто іммігрував з сім’єю або друзями, пояснюють це тим, 
що адаптуватися на новій землі простіше за підтримки один одного. 
Більш того, групова адаптація розширює межі соціальних контактів, 
бо соціальні контакти одного з членів групи стають контактами всієї 
групи.

Спостерігаються відмінності в тривалості облаштування в Лат-
вії: 10 респондентів сказали, що їм знадобилося менше 5 років на 
облаштування (4 — 2 роки, 5 — 3 роки, 1 — близько 5 років), трьом 
знадобилося більше 5 років (1 — 6 років, 2 — більше 10 років). Процес 
облаштування в Латвії все ще триває для 7 респондентів, навіть попри 
те, що вони отримали громадянство або посвідку на проживання, 
а також мають добре оплачувану роботу (двоє не працюють, тому що 
їх фінансово підтримує подружжя). Ті, для кого процес облаштування 
триває, зазначають, що вони мають деякі труднощі в усвідомленні 
себе частиною нового соціуму, але всі налаштовані позитивно в пи-
танні свого майбутнього в Латвії.

У питанні дискримінації за ознаками етнічності або громадян-
ства 4 іммігранти відзначили, що вони стикалися з дискримінацією 
на побутовому рівні (ксенофобією) в громадських установах (ме-
дичних установах, на пошті тощо), 8 сказали, що з дискримінацією 
не стикалися, але відчувають соціальну напруженість («місцеві не 
доброзичливі», «мені б хотілося, щоб місцеві спілкувалися краще») 
і деякі труднощі в спілкуванні з місцевими мешканцями через мову 
або громадянство (як з латиської, так і з російської громад). У той же 
час 8 осіб взагалі не відчувають будь-якої дискримінації або проблем 
в спілкуванні з місцевими.

У 13 респондентів є діти (у сімох — одна дитина, у п’ятьох — двоє, 
у одного — четверо). У сімох опитаних діти народилися в Україні, 
у п’ятьох — в Латвії, у одного одна дитина народилася в Україні, інша — 
в Латвії. Всі опитані сказали, що їхні діти так само соціалізовані, як 
і діти місцевих мешканців: вони спілкуються між собою, вчать латись-
ку мову, і їхня соціалізація протікає точно так само, як і соціалізація 
місцевих дітей. Діти двох респондентів мали незначні адаптаційні 
проблеми (неуспішність, проблеми в спілкуванні з однолітками), але 
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вони їх успішно подолали. Батьки вважають за краще віддавати своїх 
дітей в освітні установи з латиською мовою навчання — діти сімох 
респондентів відвідують їх. У той же час діти двох респондентів від-
відують Українську середню школу в Ризі (в якій частина предметів 
вивчається українською мовою, решта — латиською), а діти трьох 
опитаних відвідують освітні установи з російською мовою навчан-
ня. Крім того, діти двох респондентів відвідують освітні установи за 
кордоном (Польща, Україна) (у одного респондента 1 дитина ходить 
в школу з російською мовою навчання, інша навчається в Україні). 
Таким чином, діти повністю інтегровані в латвійське суспільство, 
тому що вони знають латиську мову і включені в місцеву культуру й 
соціальні відносини. Більш того, діти допомагають своїм іммігрантам- 
батькам адаптуватися швидше: вони їх вчать латиської і пояснюють, 
як поводитися в суспільстві, ґрунтуючись на своєму досвіді.

Щасливими в Латвії почуваються 14 респондентів: 11 не шкодують 
про еміграцію, тому що прижилися і адаптувалися на новому місці, 
знайшли себе в новому суспільстві. Більш того, відчуття безпеки 
в Латвії вище, також відзначаються широкі можливості в подорожах 
за кордон без віз і прикордонного контролю. Часто відвідують Укра-
їну 17 опитаних, де у них живуть родичі та друзі, деякі допомагають 
їм фінансово. П’ятеро ще не визначилися, чи задоволені вони своїм 
новим життям з різних причин: ностальгія, соціальні бар’єри, від-
носна закритість суспільства («Недостатньо соціальних контактів», 
«Латвія ще недостатньо європейська»). Один опитаний нещасний 
і не почувається в Латвії, як вдома («Вони для мене чужі»), але при 
цьому налаштований позитивно. Четверо шкодують про еміграцію 
навіть попри той факт, що знайшли свою нішу в новій країні, але 
в силу обставин вони також налаштовані позитивно.

Новий юридичний статус у новій країні зазвичай веде до повіль-
ної зміни ідентичності: в новому суспільстві люди схильні змінювати 
свою громадянську ідентичність і називати нову країну «домом». Але 
незважаючи на те, що багато українських іммігрантів почуваються 
в Латвії «вдома», у них там є родичі, друзі, інші міцні соціальні зв’язки, 
більшість з них не ідентифікує себе з Латвією безпосередньо, тобто 
вони не кажуть «я — латвієць», якщо запитати у них про їхню грома-
дянську ідентичність (тільки двоє респондентів вважають себе латвій-
цями, і то тільки один з них — громадянин Латвії, інший — громадянин 
України, для якого «інтеграція йде повним ходом і цілком успішно»). 
Українцями себе вважають 17 респондентів: «Я українець, що живе 
в Латвії». Один респондент вважає себе «громадянином світу». Діти 
тих, хто ідентифікує себе з Латвією, кажучи «я — латвієць», теж від-
чувають себе латвійцями, а діти «українців, які живуть в Латвії», теж 
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вважають себе «українцями, що живуть в Латвії». Таким чином, діти 
тяжіють до самоідентифікації батьків. Можна зробити висновок, що 
українські іммігранти інтегруються в латвійське суспільство досить 
повільно: «Соціальне середовище не сприяє інтеграції».

Щодо стратегій адаптації сучасних українських іммігрантів в Латвії, 
можна дійти висновку, що переважна більшість українських іммігран-
тів в Латвії приділяє особливу увагу індивідуальній стратегії адаптації. 
Вони збирають гроші, продають нерухомість, готуються до еміграції. 
По прибуттю більшість відразу починає шукати роботу і житло. З од-
ного боку, в Латвії їм легше в плані схожості соціальної реальності 
з Україною (схожа соціальна поведінка, соціальна взаємодія, мож-
ливість спілкуватися російською мовою), тобто вони знають, як вони 
можуть діяти в певних ситуаціях з позиції «я — іммігрант». Це робить 
їх незалежнішими. Вони також користуються соціальною стратегією 
адаптації: заводять знайомства і створюють своє соціальне оточення 
швидше за групи іммігрантів з непострадянських країн, сприймаються 
доброзичливіше (незважаючи на випадки побутової дискримінації), 
тому що норми поведінки в обох країнах мають більше подібностей, 
ніж відмінностей, і латвійське суспільство знайоме з українськими ім-
мігрантами вже досить тривалий час. Інституційна стратегія адаптації 
недостатньо розвинена: відносини держави і діаспори як інститутів 
обмежуються короткочасними контактами, діаспора не має значної 
ваги в суспільстві (на відміну від багатьох інших країн, де є українська 
діаспора) і рівень групової солідарності українців низький.

Українські іммігранти мешкають в Латвії вже більше століття. 
Хоча вони живуть в основному в містах, процеси асиміляції швидко 
не проходять. Вони завжди знаходили свою нішу в Латвії: висококва-
ліфіковані професіонали і робочі в період Російської імперії, бізнес-
мени і держслужбовці в незалежній Латвії, робітники і фахівці різних 
областей в радянський період і нові іммігранти, зайняті у всіх сферах, 
крім держуправління, в пострадянській Латвії. Українці створюють 
свою етнічну інфраструктуру в Латвії (організації, школи, церква), 
яка допомагає їм зберігати свою етнічну ідентичність, залишаючись 
українцями і передаючи свою ідентичність дітям. Українські іммігран-
ти вчать латиську мову і інтегруються в нове соціальне середовище, 
тому що бажання залишитися, жити і працювати в Латвії превалює.

2.4. Адаптація сучасних українських іммігрантів 
в Іркутській області (Росія)

У нашому дослідженні в Іркутській області взяли участь 15 осіб, 
серед них:
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. 6 жінок і 9 чоловіків;

. 4 у віковій категорії 22–29 
років, 3 — 30–39, 7 — 40–49, 
1 — 50 (рис. 5);

. усі 15 респондентів з Ір-
кутська;

. 7 інтерв’ю було проведено 
українською мовою, 8 росій-
ською;

. усі 15 респондентів наро-
дилися в Україні: 2 у Львівській 
області, 2 в Полтавській області, 
2 в Сумській області, 1 у Волин-
ській області, 1 в Донецькій об-
ласті, 1 в Дніпропетровській об-
ласті, 1 в Закарпатській області, 
1 в Івано- Франківській області, 
1 в місті Києві, 1 в Луганській 
області, 1 в Одеській області, 
1 в Харківській області;

. усі 15 респондентів емігрували з України: 2 з Дніпропетровської 
області, 2 з Львівської області, 2 з Полтавської області, 2 з Сумської 
області, 1 з Волинської області, 1 з Донецької області, 1 із Закарпатської 
області, 1 з Івано- Франківської області, 1 з міста Києва, 1 з Одеської 
області, 1 з Харківської області;

. 13 респондентів емігрували у віці 19–29 років, 2 — 30–36 (рис. 6);

. 9 є громадянами Росії, 6 є громадянами України — власниками 
посвідки про постійне проживання в Росії.

Економічна і сімейна причини є основними в еміграції з України 
в Іркутську область: 7 респондентів відзначили економічну причину 
(4 знайшли роботу в Іркутській області, 3 було запропоновано пра-
цювати за контрактом в російських компаніях; багато іммігрантів 
відзначають неможливість самореалізації в Україні, неможливість 
знайти хороший заробіток зі спеціальності / профільної професії), 
6 — сімейну (4 вступили в шлюб з громадянами Росії, 2 возз’єдналися 
з родичами, які іммігрували раніше), 1 — соціальну, 1 — особисту.

Нову еміграцію можна розділити на два етапи: до 2000 р. і після. 
Серед наших респондентів до 2000 р. іммігрувало 8 осіб, після — 
7 осіб. Розподіл на підгрупи багато в чому умовний, але у двох цих 
«підгруп» є одна риса, що відрізняє їх одну від одної, — це характер 
еміграції. До 2000 р. в основному приїжджали сибірські «репатріанти» 
з України (військовики з сім’ями, які поверталися в Сибір, росіяни, які 
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опинилися з різних причин в Україні, українці, які бажали возз’єдна-
тися зі своїми сім’ями в Сибіру, та ін.), а кількість трудових мігрантів 
була незначною. Також цей час характеризується масовою появою 
українських громадських організацій (організовувалися ранішими 
українськими переселенцями), яких до 2000 р. вже в Сибіру налічу-
валося понад тридцять (в Іркутській області — дві). Але починаючи 
з 2000 р. спостерігається невелике збільшення української трудової 
міграції, а кількість «репатріантів» різко знижується.

Усі респонденти відзначили, що в Іркутській області їхній заробіток 
більший, ніж був в Україні, і їх навіть не зупиняє суворий сибірський 
клімат. В Україні вони мали середній або нижче середнього рівень 
доходу, працювали вчителями, лікарями, працівниками банків, були 
зайняті в сільськогосподарській сфері, сантехніками, мали невеликий 
бізнес. В Іркутській області, за їхніми словами, вони змогли облаш-
туватися краще і стали заробляти більше, хоч і відзначили той факт, 
що хотіли б мати платню більшу. Що ж стосується шляхів еміграції, 
то всі іммігранти легальні (або згодом легалізовані), оскільки між 
Росією і Україною діє безвізовий режим. Практично всі без трудно-
щів отримують дозвіл на роботу, багато хто відзначає прихильність 
владних структур до громадян України, чого не спостерігається по 
відношенню до, наприклад, громадян Узбекистану 185.

Нові іммігранти поступово осідають, адаптуються. Важливо відзна-
чити, що спонтанно майже ніхто не емігрував. Переважна більшість 
певним чином готувалася до еміграції (продавали житло або перед 
еміграцією, або через деякий час, накопичували певний капітал для 
життя на перших порах тощо) через усвідомлення того, що соціальні 
реалії України і Росії схожі й ніхто нікому нічим особливо допомогти 
не зможе, в більшості випадків спочатку доводилося розраховувати 
тільки на себе (і близьких родичів тим, у кого вони в Іркутській області 
є). Вони влаштовуються на роботу, знаходять житло, обзаводяться 
сім’ями, деякі вливаються в українське суспільне життя регіону. Схожі 
з Росією соціальні реалії згладжують процеси адаптації.

Українська діаспора Іркутської області двомовна в рівній мірі, 
будь-яких проблем з російською мовою не спостерігається. Ніхто 
з українських іммігрантів не відчуває жодних труднощів з використан-
ням російської мови, мовна складова у взаємодії представників двох 

185 Див.: Космарский А. Почему одни мигранты считают себя лучше других. 
Неудачный опыт работы в России никак не влияет на притягательность этой 
страны в ближнем зарубежье. Фергана. URL: https://fergana.news/articles/114418/; 
Завьялов А. В. Социальная адаптация мигрантов в контексте социологического 
анализа общественного мнения (на примере Иркутской области): дис. … канд. 
социол. наук: 22.00.04. Хабаровск, 2018. 169 с.
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держав сама собою відпадає. Що стосується регіональної складової, 
то, як і раніше, українці іммігрують з усіх регіонів України у відносно 
рівній пропорції, будь-яких надмірних «перекосів» на користь певного 
регіону не спостерігається (як не спостерігалося і раніше).

Всі іммігранти відзначили, що на новій землі їм ніхто (крім їхніх 
знайомих / родичів / друзів) не допомагав, зокрема й діаспора. Допо-
мога діаспори полягала тільки в юридичних консультаціях, перекладі 
документів і розширенні мережі соціальних контактів (і то — дуже 
рідко). Не всі іммігранти звертаються в діаспору по допомогу, все 
воліють робити самі. Багато хто взагалі не знає про існування укра-
їнських організацій в регіоні. У фінансовому плані їм також ніхто не 
допомагав, і всі вони вирішували свої проблеми самостійно. Взагалі 
зв’язок діаспори і нових іммігрантів дуже слабкий (якщо не сказати, 
що практично відсутній). На наш погляд, рівень довіри в діаспорі — 
середній, тому що деяка взаємодопомога і взаємовиручка є, однак 
величезну роль грають міжособистісні відносини, які моментально 
руйнуються у разі вирішення фінансових питань (іммігранти не мо-
жуть просити про будь-яку фінансову допомогу, тому що це просто 
не прийнято). На відміну від канадської та латвійської українських 
діаспор, в українській діаспорі Іркутської області політичні та релігійні 
розбіжності не грають значної ролі — про політику і релігію просто не 
говорять, тому що вважають це особистою справою кожного. Укра-
їнців Іркутської області насамперед турбують питання збереження 
української культури та мови. При цьому слід зазначити, що сучасні 
українські іммігранти Іркутської області взагалі дуже рідко заводять 
контакти з українськими національно- культурними організаціями 
регіону. В. О. Васильєва взагалі відзначає, що українські іммігранти 
в Росії поводяться найбільш роз’єднано в порівнянні з іншими гру-
пами іммігрантів (білорусами, молдаванами, громадянами країн 
Середньої Азії та Закавказзя) 186.

Тільки п’ятеро з п’ятнадцяти переїхали в Іркутську область по-
одинці. Решта ж їхали сім’ями або групами з декількох людей. Пояс-
нюють вони це можливістю спорідненої взаємовиручки і дружнього 
сприяння. Також групою напрацьовується більше соціальних зв’язків, 
що тільки полегшує їхнє існування на перших порах — є на кого по-
кластися у важкій ситуації.

Тринадцять іммігрантів з п’ятнадцяти відзначили, що для того, 
щоб облаштуватися в Іркутській області, їм знадобилося 5–6 років. 
Двом знадобилося три роки. За цей час вони отримали громадянство, 

186 Васильева В. О. Адаптация мигрантов из зарубежных стран в городах Российской 
Федерации: дис. … канд. социол. наук: 22.00.04. Санкт- Петербург, 2007. 183 с.
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знайшли гідну, на їхню думку, роботу. Вони вже добре закріпилися 
і знайшли почуття стабільності та впевненості.

Абсолютно всі відзначили, що з ознаками явної дискримінації 
в Іркутській області ніхто не зіткнувся (двоє респондентів відзначили, 
що стикалися з побутовою неприязню, одна респондентка навіть 
зазначила, що вона однолітків під час навчання в університеті за це 
«била»). Проблем з російською мовою ні в кого немає, труднощів 
в отриманні дозволу на роботу і подальшому отриманні громадян-
ства не виникало. Однак двоє відзначили, що перед тим, як приїхати 
в Іркутську область, вони намагалися облаштуватися в європейських 
регіонах Росії, де ця дискримінація існує. Як зазначає одна з рес-
понденток: «…в Бєлгородській області було складно ужитися. Навіть 
у школі моїм дітям занижували оцінки, знаючи, звідки ми переїхали. 
При отриманні російського паспорта у мого брата все складало-
ся далеко не дуже просто. Шукали масу причин, далеко не завжди 
з’ясовних і адекватних, аби не видавати документ. У європейській 
частині Росії з дискримінацією все в повному порядку! Якщо ти не 
Іванов або не Петров, ну або хоча б не щось віддалено нагадуюче 
російське прізвище, то можна сказати, що ти й не людина зовсім. 
З дискримінацією ми стикалися всюди, аж до лікарні. Мої діти після 
переїзду до Бєлгородської області пів року не могли відвідувати школу, 
тому що їм нібито не проставили щеплення, які проставляють іммі-
грантам і біженцям з інших країн. Після Бєлгородщини ми вирішили 
спробувати переїхати до Іркутська. І мене дуже приємно здивувало, 
що в Сибіру ми ні з якими формами дискримінації не зіткнулися і спо-
кійно отримали російські паспорти». Двоє респондентів відзначили, 
що люди часом дивуються, що вони з іншої країни.

Одинадцять респондентів з п’ятнадцяти мають дітей (у трьох — 
одна дитина, у шістьох — двоє дітей, у двох — троє). Майже всі діти 
народжені вже в Росії (1 народжений в Україні, 1 в Монголії під час 
поїздки, 2 в Казахстані). Батьки без проблем віддають їх у росій-
ські дитячі садки та школи, і потім вони вступають до вищих або 
середньо- спеціальних навчальних закладів. По суті, діти українських 
іммігрантів проходять всі ті самі стадії соціалізації, що й діти росіян, 
і нічим особливим від них не відрізняються. Більшість респондентів 
зазначили, що вдома вони розмовляють російською і їхні діти не 
володіють українською мовою. Небагато тих, хто вдома розмовляє 
виключно українською, і навіть вчить своїх дітей української мови 
в домашніх умовах (характерно для іммігрантів після 2000 р., а також 
для вихідців із західних та центральних регіонів України). Діти укра-
їнських іммігрантів не мають будь-яких проблем, з якими стикалися 
їхні батьки, адже вони вже повністю інтегровані в російський соціум.
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Тринадцять з п’ятнадцяти опитаних повністю задоволені своїм 
новим життям в Іркутській області і не шкодують про еміграцію, 
адже на новій землі отримали те, чого прагнули (можливо, в дещо 
інших формах, не зовсім те, що було задумано, проте їх це цілком 
влаштовує). Один респондент періодично відчуває ностальгію за 
батьківщиною, в той же час інша респондентка зазначила, що їй 
жаліти нема про що, адже в Іркутську вона почувається вільніше 
і незалежніше. Двоє не визначилися, чи задоволені, але в цілому 
оцінюють своє перебування в Росії як задовільне. Практично всі опи-
тані періодично їздять в Україну в гості до родичів і друзів, а також 
приймають гостей з України у себе.

З прийняттям російського громадянства змінюється і громадян-
ська ідентичність. Всі респонденти відзначили, що вони відчувають 
себе невід’ємною частиною російського суспільства, проте при цьому 
вони продовжують вважати себе етнічними українцями, просто тепер 
уже мешкають в Росії (українці, які живуть в Росії). Дана відповідь 
характерна в рівній мірі і для громадян Росії, і для громадян України. 
Тим часом у них, на відміну від канадських і латвійських українців, 
не відбувається передача ідентичності дітям. Практично всі діти, за 
рідкісним винятком, вважають себе росіянами, навіть якщо володіють 
українською мовою і вона для них рідна. Таким чином, майже у всіх 
українських батьків виростають російські діти (з російською етніч-
ною свідомістю), вони не асоціюють себе з Україною, крім як через 
батьків і мову 187. Цю ж особливість відзначає у своїх дослідженнях 
М. М. Бабута, кажучи про те, що діти українців, як часто і самі укра-
їнці Росії, не сприймають російське етнічне оточення як іноетнічне 
(тобто культурна дистанція дуже коротка, на відміну від, наприклад, 
українців країн Середньої Азії, де етнічне оточення — неслов’янське) 188. 
Будь-яких конфліктів між дітьми і батьками на цю тему не виникає.

Що стосується стратегій адаптації, то більшість українських іммі-
грантів Іркутської області на особливе місце ставлять індивідуальну 
стратегію адаптації: перед еміграцією вони готуються, збирають гроші, 
продають нерухомість, по приїзду відразу ж займаються пошуками 
роботи й житла. З одного боку, їм легше в плані того, що соціальні 
реалії України і Росії схожі, і вони переважно знають, яким чином 
можуть діяти в тій чи іншій ситуації, і діють самостійно. Але, з іншого 

187 Завьялов А. В. Этническая идентичность украинских иммигрантов и их потомков 
в Иркутской области. Этнокультурная идентичность народов Сибири и сопредельных 
территорий: междунар. науч. конф. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии 
и этнографии Сибир. отд. Рос. акад. наук (Новосибирск), 2019. С. 354–357.
188 Бабута М. Н. Формирование и современное состояние украинской диаспоры (конец 
XIX — начало XXI вв.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07. Томск, 2008. 162 с. С. 61–62.
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боку, їм складніше зберегти свою мову і елементи культури в повсяк-
денному побуті в Росії. Вони також легко обирають і соціальну стра-
тегію адаптації, заводити будь-які знайомства і зв’язки для них не 
є чимось складним, адже і поведінкові норми в обох країнах схожі. 
Напрацювання соціальних зв’язків групою іммігрантів в Росії відбу-
вається швидше. Що ж стосується інституційної стратегії адаптації, 
то вона, після свого відродження в 1990-ті рр. у вигляді громадських 
організацій та взаємодії органів влади з ними, тільки розвивається. 
На допомогу діаспори розраховувати не доводиться, оскільки досвід 
групової солідарності у сибірських українців майже відсутній. Усі 
три стратегії адаптації тісно переплетені між собою і залежно від 
наявних установок і настрою ставка робиться на ту чи іншу стратегію 
(в основному, звісно, на індивідуальну).

В історичний ретроспективі індивідуальна стратегія адаптації 
властива багато в чому примусовим переселенцям XVIII–XX ст. Після 
відбування свого строку ув’язнення у них не завжди була можливість 
повернутися на рідні землі (як правило, це було заборонено), і їм 
доводилося шукати нові шляхи виживання. Після відбування свого 
строку ув’язнення дореволюційні переселенці селилися в найближ-
чому населеному пункті, шукали роботу і житло самостійно. Що 
стосується засланців, в’язнів таборів, репресованих 1930–1940-х рр., 
то вони також самостійно займалися пошуками роботи й житла. 
Однак серед них була розвинена і соціальна стратегія адаптації — 
вони знали своїх і могли групуватися, крім своїх сімей, і з колишніми 
ув’язненими. Щодо добровільних переселенців 1950–1980-х рр., то 
слід відзначити, що на той момент соціальні реалії України і Сибіру 
принципово не відрізнялися, і їм було нескладно адаптуватися як 
в індивідуальному плані, так і в соціальному. Інституційна ж страте-
гія адаптації властива переселенцям кінця XIX — початку ХХ ст., коли 
вони, переїжджаючи цілими селами і селищами, відтворювали той 
самий уклад життя, який у них був на батьківщині. За радянських 
часів інституційна стратегія адаптації в розглянутому нами аспекті 
діаспори була відсутня, цю роль взяла на себе держава, тісно пере-
плітаючи між собою всі три стратегії адаптації. Відроджується вона 
(в розглянутому нами аспекті) лише після розпаду СРСР, коли знову 
стали створюватися громадські організації за етнічною ознакою, які 
й об’єднують людей.

Іммігранти кінця XIX — початку ХХ ст. не прагнули «загубити-
ся» в сибірському суспільстві, адже вони селилися цілими селами 
і селищами. Однак зі встановленням радянської влади почалося 
конструювання особливого типу «радянської людини». І оскільки 
людям вже було «все одно», хто до якої етнічної групи належить, не 
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було й особливого прагнення у відтворенні етнічної ідентичності 
на «чужорідному» ґрунті: більшість дітей українських іммігрантів /
переселенців вже відчувають себе росіянами, етнолінгвістична гру-
пова солідарність майже відсутня. Однак, незважаючи на те, що 
нові українські іммігранти знають російську мову і хочуть скоріше 
влитися в нове середовище, залишитися, жити і працювати в Росії, 
вони прагнуть зберегти свою мову й елементи культури, хоч і менше, 
ніж, наприклад, канадські українці, тому що ідентичність далі (діти) 
майже не відтворюється.

2.5. Порівняльний аналіз соціальної адаптації сучасних україн-
ських іммігрантів провінції Онтаріо, Латвії та Іркутської області

Порівнюючи представників онтарійської (канадської), латвій-
ської (європейської) та іркутської (російської) українських діаспор, 
досліджуючи схожості та відмінності, ми дійшли до таких висновків.

Відмінності в характері адаптації канадських, латвійських та іркут-
ських українців видно з самого початку масових процесів української 
еміграції. Канадські українці XIX — початку XX ст. селилися окремо 
від своїх сусідів — представників інших етнічних груп. Вони створю-
вали закриті громади з усією необхідною для них інфраструктурою, 
взаємодія із зовнішнім світом в основному відбувалася тільки в разі 
роботи або ж у взаємодії з державними органами. Відмінною особ-
ливістю латвійських українців було те, що вони включалися в життя 
місцевої громади відразу, що допомагало їм добитися високих по-
зицій в суспільстві (державні управлінці, військовики, купці та ін.). 
Для іркутських українців етнічність виступала не тільки як фактор 
диференціації від інших етнічних груп переселенців, а й як фактор 
консолідації як всередині громади, так і з іншими народами, що на-
селяють цю територію. Багато поселень в Сибіру вже в ті часи мали 
змішаний етнічний склад, люди, наприклад, селилися в кілька різних 
вулиць, що характеризували приналежність до їхньої етнічної групи. 
Соціальний простір у Канаді для українців був незнайомим, чого не 
скажеш про Латвію і Іркутську область — будучи частинами Російської 
імперії, вони мали в деякій мірі схожу мовну, релігійну та культурну 
структуру з Україною (основні маркери — в певній мірі російська мова, 
православ’я, життєвий уклад). Українці Канади селилися переважно 
в сільській місцевості, як і українці Іркутської області. Українці Латвії 
селилися переважно в містах.

Закритий характер української громади Канади, і Онтаріо зокрема, 
призвів до створення дуже міцної діаспори: протягом усього XX ст. і до 
цього дня створюються й існують різні громадські українські організа-
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ції, школи, дитячі садки, фінансові установи тощо. Іммігранти остан-
ньої хвилі покинули Україну переважно через економічні і фінансові 
труднощі, і в Канаді розвивається інститут підтримки іммігрантів. 
Соціальний груповий досвід, пережитий українською діаспорою 
Канади (закритий соціум кінця XIX — початку ХХ ст., інтернування 
початку XX ст., післявоєнний досвід, мовна відособленість і етнічна 
диференціація протягом усього часу існування діаспори) змушує їх 
задуматися про ті труднощі, з якими можуть зіткнутися нові іммі-
гранти пострадянського часу. Як наслідок, створюються установи 
для допомоги іммігрантам, що існують і донині.

У Латвії ж відсутність закритості громади призвела до поступо-
вого розмивання етнічності і повільної асиміляції. Багато дітей, які 
народжені в українських сім’ях в Латвії за радянських часів, вва-
жають себе не українцями, а росіянами або латишами. Однак діти, 
народжені в сім’ях іммігрантів останнього часу, вже вважають себе 
українцями, тому інтеграційні процеси значно сповільнилися. Ство-
рення громадських організацій за етнічною ознакою в радянські часи 
було неможливим, тому будь-яких умов і можливостей для розвитку 
групової солідарності за етнічною ознакою просто не було. До Дру-
гої світової війни в Латвії існували українські громадські організації, 
і період після відновлення незалежності Латвії також ознаменувався 
створенням громадських організацій за етнічною ознакою.

Що ж стосується Сибіру,   і Іркутської області зокрема, то відсутність 
закритості громади (крім XIX — початку ХХ ст., коли закриті громади 
подекуди існували) призвела до розмивання етнічних меж і швидкої 
асиміляції дітей іммігрантів. Діти, народжені в сім’ях українських пе-
реселенців в Сибіру,   не часто асоціюють себе з українцями. Будь-які 
громадські об’єднання за етнічною ознакою за радянських часів не 
створювалися. У дореволюційний час в Іркутську існував український 
гурток «Громада», а вже після розпаду СРСР в Іркутській області 
було офіційно зареєстровано дві громадські українських організації 
(в Іркутську і Усть- Ілімську), обидві наразі юридично ліквідовано, 
хоча фактично вони існують і продовжують свою діяльність. У Росії, 
і в Іркутській області зокрема, взагалі відсутня будь-яка допомога 
українським іммігрантам з боку української діаспори через те, що 
і самі організації часто не мають спонсорів і будь-якого додаткового 
фінансування, крім як зі своєї кишені, щоб хоча б якось триматися на 
плаву. Це також створює благодатний ґрунт для асиміляції українців.

Щодо лінгвістичної складової української діаспори, то варто від-
значити, що перші хвилі української імміграції в Онтаріо були в мов-
ному плані гомогенніші: як правило, знали українську і офіційну мову, 
або ж тільки офіційну мову (діти іммігрантів). Латвійські українці 
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менш гомогенні в мовному плані протягом всієї історії проживання 
українців в Латвії, бо багато з них володіють і користуються трьома 
мовами відразу: українською, латиською і російською. Те саме можна 
сказати і про сучасних українських іммігрантів в Онтаріо, тому що 
вони зацікавлені у вивченні офіційної мови, при цьому зберігають 
українську мову і користуються російською, якщо є потреба. Взагалі 
останнім часом у всіх трьох регіонах зростає питома вага російсько-
мовних українців (які, природно, також володіють і українською мо-
вою), і для них жодних перешкод в середовищі діаспори не створю-
ється. Двома основними факторами української ідентифікації у всіх 
трьох регіонах є українське коріння і хоча б мінімальна діяльність 
в діаспорі (проте в Іркутській області другий фактор розвинений 
дуже слабко). Українська мова відіграє значно менш важливу роль, 
ніж коріння і діяльність. Говорячи ж про взаємодію із соціумом, вар-
то відзначити, що в українців Онтаріо і Латвії не виникає будь-яких 
серйозних проблем, бо вони зацікавлені у вивченні офіційної мови 
країни вселення та відвідують спеціалізовані мовні курси, що органі-
зовуються як органами влади, так і бізнесом, що також їм допомагає 
обзавестися першими соціальними контактами. В іркутських українців 
не виникає будь-яких проблем з російською мовою, тому що всі вони 
нею володіють в достатній мірі.

В регіональному аспекті відзначимо, що нові іммігранти Онта-
ріо, Латвії та Іркутської області представляють всі регіони України: 
від заходу до сходу. Однак так було не завжди. Наприкінці XIX і до 
середині ХХ ст. в Канаду емігрували в основному із західних регіонів 
України (які входили тоді до складу Австро- Угорщини, а потім Польщі). 
Під час і після Другої світової війни спостерігався значний приплив 
українських іммігрантів з усіх українських етнічних земель (але все ж 
приплив із заходу переважав). У Латвії наприкінці XIX — на початку 
ХХ ст. українські іммігранти представляли в основному регіони Цен-
тральної та Східної України, що входили тоді до складу Російської 
імперії. У міжвоєнний період українська імміграція майже зупинилася. 
Після Другої світової українців відправляли в Латвію за радянською 
системою розподілу, і вони вже представляли всі українські регіони. 
В Сибір і на Далекий Схід починаючи із середини XIX ст. українські 
іммігранти переселялися в основному з центральних і східних регіонів 
України. Після приєднання Західної України до Української РСР багато 
українців спочатку було заслано, а потім вже їх стали направляти 
в Сибір за розподілом. Потрібно відзначити, що з 1920-х до 1950-х рр. 
переселення не завжди було справою добровільною.

Сучасні українські іммігранти непідготовленими на постій-
не місце проживання не їдуть: вони обов’язково мають із собою 
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певний капітал (збирають гроші, продають майно) і напрацьовані 
зв’язки. Через відсутність будь-якої допомоги від діаспори вони не 
можуть дозволити собі приїхати без грошей і почати нове життя 
(але такі випадки теж бувають). Попри те, що соціальні реалії но-
вих країн відрізняються від українських різною мірою (соціальні 
реалії Латвії і Росії більш схожі з українськими), респонденти 
відзначили, що їхнє життя стало кращим і вони не шкодують про 
еміграцію. Більшість опитаних відзначили, що в Україні вони мали 
заробіток «середній або нижче середнього» і менше можливостей 
для самореалізації. На новій землі вони, за їхніми словами, змогли 
самореалізуватися, стали більше заробляти, змогли реалізувати 
свої задуми в життя і можуть дозволити собі те, чого не могли 
дозволити в Україні.

Також є різниця в юридичному аспекті еміграції: в Росії укра-
їнські іммігранти як правило легальні із самого початку свого 
перебування, бо між країнами діє безвізовий режим і українцям 
в Росії легалізуватися простіше; в Латвії вони спочатку отримують 
запрошення (для роботи, отримання освіти або з іншої причини); 
в Канаді ж деякі іммігранти отримали туристичну візу і тільки 
потім вже, після прибуття, оформили іммігрантські документи 
і залишилися жити (раніше таке було можливо, зараз — ні). Для 
емігрантів з України в Канаду характерне саме прагнення хоча б 
просто опинитися в Канаді (деякі респонденти це відзначали: го-
ловне приїхати — а там розберемося), а емігранти до Росії і Латвії 
вважають за краще не ризикувати і відразу ж оформлюють усі 
документи.

Сучасні українські іммігранти вважають за краще переїжджати 
не поодинці, а групою (родина, однодумці тощо). За допомогою 
групової взаємовиручки і дружнього сприяння, групового напра-
цювання соціальних зв’язків полегшується процес їхньої адаптації.

Українські іммігранти всіх трьох країн відзначили, що для 
облаштування на новій землі їм знадобилося в середньому 5–6 
років. За цей час вони отримали громадянство (або посвідку на 
проживання), знайшли роботу, обзавелися сім’ями (з місцевими 
або такими ж іммігрантами), в їхньому житті з’явилася відносна 
стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Майже всі вони 
задоволені своїм «новим» життям (незадоволеність є винятком 
з правил) і майже ніхто не шкодує про зміну місця проживання.

Онтарійські й іркутські українці відзначили, що з ознаками 
явної дискримінації вони не стикалися. Канадські українці лише 
відзначили, що на перших порах через незнання мови доводиться 
складно в плані того, що до іммігранта відносяться «поблажливо». 
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Деякі російські українці особливо загострили увагу на відсутності 
дискримінаційних практик у Сибіру,   і в Іркутській області зокре-
ма, і на їхній наявності у європейських регіонах країни. Зовсім 
інший дискримінаційний досвід в українців в Латвії: 1/4 зіткнулася 
з побутовим націоналізмом в громадських місцях, 1/3 відчуває 
соціальну напругу через їхню мову чи національність, і тільки 1/3 
жодного разу не стикалися з дискримінацією.

Більшість респондентів вже обзавелися дітьми, і їхні діти прекрас-
но соціалізуються у нових суспільствах. Сучасні українські іммігранти 
зберігають свою мову і деякі елементи української культури. Більшість 
дітей іммігрантів вміє розмовляти українською, але є і винятки. Так, 
якщо у онтарійських і латвійських українських іммігрантів в сім’ях, 
як правило, розмовляють українською, то в іркутських розмовляти 
вдома українською — це швидше виняток, ніж правило (у онтарій-
ських і у латвійських швидше виняток вдома розмовляти офіційною 
(або російською) мовою). Діти онтарійських і латвійських українців 
переважно визначають себе як українці (як і їхні батьки), а діти ір-
кутських українців — вже як росіяни (при цьому батьки вважають 
себе українцями). Діти не стикаються з серйозними проблемами 
в соціалізації та допомагають адаптуватися батькам.

У питанні самоідентифікації більшість нинішніх українських ім-
мігрантів провінції Онтаріо визначає себе як канадців, в той час як 
в Латвії та Іркутській області — як українці, що живуть в Латвії / Ро-
сії. На нашу думку, це в деякій мірі пов’язане зі значними супереч-
ностями імміграційних політик трьох країн: Канада використовує 
мультикультурний підхід, надаючи іммігрантам і громадянам рівні 
права в багатьох сферах, зокрема у сфері працевлаштування, що 
веде до значно швидшої адаптації, тоді як Латвія використовує кон-
сервативний підхід, використовуючи різні бар’єри, особливо в сфері 
працевлаштування, що значно уповільнює адаптацію та інтеграцію 
і веде до того, що іммігранти не почуваються невід’ємною частиною 
латвійського суспільства. У Росії, і в Іркутській області зокрема, пи-
тання самоідентифікації українців, за словами респондентів, визнача-
ється тим фактом, що вони вважаються іноземцями, і їм доводиться 
проходити ті самі процедури натуралізації, що й іншим іноземцям, 
незважаючи на те, що їх майже неможливо відрізнити від більшо-
сті. За рахунок пережитого інтеграційного й імміграційного досвіду 
виникає загострення етнічної ідентичності, незважаючи на успішну 
адаптацію та інтеграцію.

Проаналізувавши основні аспекти життєдіяльності українських 
іммігрантів провінції Онтаріо, Латвії та Іркутської області, ми вивели 
такі стратегії їхньої адаптації.
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Таблиця 19
Порівняння стратегій адаптації сучасних українських іммігрантів 

в Онтаріо (Канада), Латвії (ЄС) та Іркутській області (Росія)
Онтаріо (Канада) Латвія (ЄС) Іркутська область 

(Росія)
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Для іммігрантів 1990-х 
важливо було те, що 
вони апріорі «знали» 
(думали / вважали), 
що в Канаді краще, що 
вони зможуть облаш-
туватися, навіть якщо 
поїдуть «без грошей» 
в кишені, вони не ду-
мали про завтрашній 
день, важливо було 
прожити сьогодні (піс-
ля прибуття записува-
лися на мовні курси, 
знаходили самостій-
но будь-який заробі-
ток); для іммігрантів 
2000-х характерніше 
бажання самореалізу-
ватися, що передбачає 
певний рівень підго-
товки (вивчення мови, 
накопичення капіталу). 
Об’єднує обидві групи 
бажання «кращого 
життя» і прагнення до 
нього.

Переважна більшість 
іммігрантів готувалася 
до імміграції економіч-
но (збирали фінанси за-
здалегідь), вони знали, 
що соціальна реальність 
фундаментально не від-
різняється (поведінкові 
норми і поширеність 
російської мови при-
близно як в Україні), 
і переїзд без підготовки 
не буде вдалим. Багато 
хто знайшов роботу са-
мостійно і записався на 
курси латиської мови. 
Бажання самореалізації 
та кращого життя пре-
валює. Членство Латвії 
в ЄС також є важливим 
фактором у рішенні за-
лишитися в Латвії.

Переважна більшість 
нових іммігрантів 
готувалася до емі-
граці ї  матеріаль-
но, вони прекрасно 
знали, що соціальні 
реалії принципово 
не відрізняються 
і якщо переїжджати 
непідготовленими, 
то облаштуватися не 
вийде. Бажання са-
мореалізуватися тут 
також важливе. Жи-
вий стереотип про те, 
що «в Сибіру життя 
непогане» — вищий 
заробіток за схожих 
соціальних норм, по-
легшує адаптацію.
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Характерна в рівній мірі для всіх трьох регіонів і в більшій мірі 
для тих, хто переїжджає групами / сім’ями. Соціальні зв’язки, 
накопичені різними членами групи, успішно використовуються 
іншими членами групи (адже зв’язки швидше напрацьовуються 
групою, і виходить своєрідна «павутина» знайомств, якою також 
активно користуються). Учасники групи «чіпляються» один за 
одного і не дають пропасти поодинці (взаємовиручка). Також 
у випадку наявності родичів на новій землі можна сміливо роз-
раховувати і на їхню допомогу.
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Продовження таблиці 19
Онтаріо (Канада) Латвія (ЄС) Іркутська область 

(Росія)
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Роль діаспори в адап-
тації досить висока: 
тут можна завести по-
трібні контакти, знай-
ти однодумців, звер-
нутися за посильною 
допомогою в праце-
влаштуванні і пошуку 
відповідного житла. 
Людина не залиша-
ється «сам на сам» зі 
своїми проблемами, 
можна розраховувати 
на будь-яку допомогу 
(але не безоплатну 
фінансову). Діаспора 
допомагає новачкам 
через різні громадські 
організації та фінансо-
ві союзи. Рівень групо-
вої солідарності дуже 
високий, оскільки 
українці почуваються 
відокремленими від ін-
ших, не дивлячись на 
їхнє бажання скоріше 
«влитися» в нове куль-
турне середовище. По-
літика мультикультура-
лізму також допомагає 
їм залишатися собою 
в іншому культурному 
середовищі.

Діаспора майже не 
г р а є  ж о д н о ї  р о л і 
в адаптації сучасних 
українських іммігран-
тів. В українців Латвії 
немає історичного 
досвіду розбудови 
групової солідарності, 
крім того, ступінь їх-
ньої інтегрованості 
в латвійське суспіль-
ство також обмеже-
ний, але при цьому 
вони не відчувають 
себе поза соціумом 
через схожість соці-
альних реалій Латвії 
та України. Діаспора 
виступає як інстру-
мент налагодження 
зв’язків, і тільки деякі 
іммігранти просять 
про будь-яку підтрим-
ку і допомогу.

Діаспора в адапта-
ції українців майже 
жодної ролі не грає: 
відсутній історич-
ний досвід розбу-
дови групової солі-
дарності, українці 
в культурному плані 
майже не відчувають 
себе «поза домом» 
(схожі соціальні реа-
лії), жодних трудно-
щів з мовою не від-
чувають. Дуже мало 
нових іммігрантів 
звертається за будь-
якою допомогою, та 
й то вона полягає 
здебільшого в яки-
хось порадах.

Аналізуючи стратегії адаптації, ми можемо зазначити, що роль ін-
ституційної стратегії (опора на соціальний інститут) в Онтаріо (Канаді) 
значно вища, ніж у Латвії (ЄС) та Іркутській області (Росії). Це можна 
пояснити тим, що накопичений канадськими українцями попередніх 
хвиль соціальний історичний досвід саме в інституційному середовищі 
передається новим іммігрантам, який і допомагає їм в облаштуванні 
на новій землі (зв’язки, житло, робота тощо). Через відсутність такого 
досвіду в українців Латвії та Іркутської області, а також через схо-
жість соціальних реалій ми можемо сказати про те, що доводиться 
розраховувати здебільшого на свої зусилля. Інституційна стратегія 
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тільки розвивається. На наш погляд, в українців є виграш в їхньому 
становищі у всіх трьох регіонах: в Онтаріо (і в Канаді в цілому) вони 
можуть спертися на діаспору, оскільки навколишній соціальний простір 
кардинально відрізняється від тих реалій, в яких вони жили, а в Латвії 
(але не в усьому ЄС) і в Іркутській області (як і в Росії в цілому) — на 
себе і в меншій мірі групу, оскільки відмінності в соціальному просторі 
й поведінкових нормах України від Латвії та Росії невеликі, і будь-яких 
непереборних перешкод на їхньому шляху не стоїть.

Орієнтація на соціальне оточення (соціальна стратегія) важлива 
у всіх трьох регіонах в рівній мірі. Як вже було зазначено раніше, коли 
емігрує група, вона швидше заводить соціальні зв’язки, нові знайомства 
і охоче ділиться ними один з одним, прискорюючи процеси адаптації. 
Це призводить до згладження «соціальних кутів» для групи, а також до 
спрощення процесу адаптації та економії витраченого на неї часу. У разі 
наявності родичів на новій землі можна розраховувати і на їхню допомогу.

На основі даних інтерв’ю ми спробували виявити приблизне част-
кове співвідношення між різними стратегіями адаптації українських 
іммігрантів в провінції Онтаріо (Канада), Латвії (Європейський Союз) 
та Іркутській області (Росія).

Рис. 7. Приблизне часткове співвідношення стратегій адаптації сучасних українських 
іммігрантів в провінції Онтаріо (Канада), Латвії (Європейський Союз) та Іркутській 

області (Росія)
Як ми бачимо з побудованих нами кругових діаграм, роль індиві-

дуальної стратегії адаптації, згідно з відповідями респондентів, пре-
валює в усіх регіонах. Пов’язано це з тим, що іммігранти самостійно 
приймають рішення про еміграцію, емігрують і надалі вибирають 
відповідні для себе шляхи облаштування, самостійно вибирають, 
як вони будуть шукати роботу, житло, вибудовувати взаємини з со-
ціумом, що приймає. У Латвії та Іркутській області індивідуальна 
стратегія на порядок більш значуща, ніж в Онтаріо (≈ 74–75 % про-
ти ≈ 60 %) через незначущість інституційної стратегії (≈ 18 % проти
≈ 1–2 %) — іммігрант розраховує передусім на свої сили.

Ролі соціальної та інституційної стратегій в Онтаріо майже рівнознач-
ні (≈ 22 % проти ≈ 18 % відповідно), тому що іммігрант, вливаючись в со-
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ціум самостійно або разом з групою (сім’єю), все одно якимось чином 
починає взаємодіяти з діаспорою і використовувати цей ресурс на благо 
самого себе, групи і самої діаспори. У Латвії та Іркутській області, через 
незначущість інституційної стратегії, соціальна стратегія стає трохи більш 
значущою, ніж у Канаді (≈ 24 % проти ≈ 22 %). Іммігрант вже спирається 
не тільки на групу людей (якщо він емігрував не один), але також на-
магається активніше заводити нові знайомства і «наводити мости» як 
з іншими іммігрантами, так і з соціумом, що приймає.

Роль державної політики тут, безумовно, також велика. Іммі-
граційна політика Канади спрямована на якнайшвидшу адаптацію 
нових іммігрантів. Створені школи і курси для іммігрантів з вивчення 
англійської та французької мов. Вони допомагають не тільки вивчи-
ти мову, а й встановити соціальні зв’язки в середовищі іммігрантів, 
знайти однодумців. Державна політика мультикультуралізму сприяє 
активній взаємодії з діаспорою, не даючи їм створювати закриті спів-
товариства, а навпаки — підвищуючи рівень міжкультурної взаємодії й 
відчуття включеності в життя суспільства. Держава також впливає на 
працевлаштування іммігрантів, наголошуючи, що іммігрант повинен 
знайти роботу, і чим швидше він це зробить, тим краще. Активно 
працюють мігрантські біржі праці, де навіть людина без будь-якої 
спеціальності може пройти курси навчання і в подальшому мати 
власний заробіток. Існує цілий ряд імміграційних програм, спрямова-
них насамперед на фахівців робітничих професій та зайнятих у науці. 
Імміграційна політика Канади будується за принципом «чим вище 
рівень освіти і кваліфікації — тим простіше іммігрувати». Українські 
іммігранти активно користуються усіма «принадами» імміграційної 
політики країни: і відвідують мовні курси, і стають на біржі праці, і бе-
руть участь в імміграційних програмах, адже рівень освіти в Україні 
високий. В цілому міграційну політику Канади в галузі соціальної 
адаптації іммігрантів можна охарактеризувати як ефективну, тому що 
державі вдається не тільки впроваджувати різні програми з імміграції, 
а й активно сприяти адаптації та інтеграції нових іммігрантів 189.

Щодо латвійської імміграційної політики в області соціальної адап-
тації іммігрантів, то слід відзначити, що попри те, що у іммігрантів є 
можливість відвідувати курси латиської мови на безкоштовній основі, 
рівень міжкультурної комунікації між суспільством, що приймає, та ім-
мігрантами / діаспорами вкрай низький. Будь-яких закритих громад не 

189 Завьялов А. В. Влияние государственной иммиграционной политики Канады 
и России на украинских иммигрантов провинции Онтарио и Иркутской области. 
Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim: Próba bilansu / pod red. 
Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak- 
Paralusz. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 2015. S. 372–385.
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існує, але роль держави у взаємодії з діаспорою дуже низька. Можливо, 
причина полягає в тому, що роль діаспори в адаптації іммігрантів не 
є вирішальною. Відносно високий рівень нетерпимості до іммігрантів 
також накладає незгладимий відбиток на адаптацію. Загалом, нинішня 
політика в області адаптації мігрантів у Латвії неефективна, бо держава 
намагається поставити іммігрантів у невигідне становище за допомогою 
різних бар’єрів (у працевлаштуванні, житлі тощо) і не пропонує будь-
яких позитивних зрушень у вирішенні проблем імміграції в Латвію. 
Простіше кажучи, Латвія не є зацікавленою в іммігрантах країною 
і намагається протистояти імміграції, завищуючи імміграційну план-
ку. Українські іммігранти, незважаючи на деякі перешкоди, долають 
бар’єри (найчастіше успішно) і адаптуються на новому місці.

Що ж стосується політики Росії щодо іммігрантів, то ми бачимо, 
що в Росії не мають широкого поширення курси російської мови для 
іммігрантів на безкоштовній основі, рівень міжкультурної взаємодії між 
діаспорами і суспільством, що приймає, невисокий. Закритих громад, 
безумовно, немає, проте роль взаємодії держави з діаспорою не є ви-
рішальною. Можливо, це пояснюється тим, що роль діаспори в адап-
тації іммігранта не завжди відіграє визначальну роль. Однак відносно 
високий рівень нетерпимості до мігрантів також накладає незгладимий 
відбиток на адаптацію людини 190. Мігранти також можуть ставати на 
біржу праці і шукати собі легальний заробіток, але все ж досить чимала 
частина вважає за краще йти в тіньовий сектор економіки, не прино-
сячи жодної користі при цьому бюджету, та й взагалі не покращуючи 
економічну обстановку як в регіонах, так і в країні в цілому. Тим ча-
сом, серед програм, що сприяють імміграції в Росію, на даний момент 
можна виділити тільки Державну програму зі сприяння добровільному 
переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, що проживають 
за кордоном 191, яка діє з 2006 р. Але вона не дуже популярна, попри 
величезні бюджетні витрати і проведену державну агітацію. Росія, хоча 
й посідає друге місце у світі після США за кількістю мігрантів, проводить 
слабку політику в сфері економічного і соціального сприяння пере-
селенцям: виплати учасникам програми невисокі (від 120 до 240 тис. 
руб.), різнопланових заходів з адаптації іммігрантів не проводиться. 
Багато мігрантів, які в’їжджають до Росії на постійне місце проживан-
ня, вважають за краще не користуватися будь-якими програмами, що 

190 Завьялов А. В. Мигрантофобия и гуманизм в миграционной политике. 
Социодинамика. 2016. № 9. С. 52–66. DOI: 10.7256/2409–7144.0.0.19696.
191 Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
Консультант+. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135348/9
cf95e1cef34d74eca9a5792671e8c9e40db0c88/.
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прив’язують їх до певної території, а навпаки — самостійно вибирають 
для себе регіон проживання 192. Росія затвердила Концепцію державної 
міграційної політики 193 тільки в 2012 р. — на наш погляд, занадто пізно. 
В цілому, на нашу думку, нинішня імміграційна політика Росії в галузі 
соціальної адаптації іммігрантів слабо ефективна через те, що на даний 
момент іммігрантам пропонується лише одна програма з переселення 
з дуже жорсткими правилами, що призводить до того, що мігранти 
просто не бажають брати в ній участь у заявлених державою квотах 194 
(у 2011–2019 рр. загалом у Програмі взяло участь трохи більше 1 млн 
осіб 195, тоді як планувалося приймати по 300 тис. осіб на рік 196). Україн-
ські іммігранти до 2014 р. воліли отримувати дозвіл на постійне місце 
проживання і чекати 5 років, потім отримувати російський паспорт, ніж 
брати участь в будь-яких програмах (те саме спостерігається і з іншими 
іммігрантами). У 2014–2015 рр. кількість учасників Програми з пересе-
лення співвітчизників істотно зросла внаслідок кризи на сході України, 
але в 2016 р. знову почала падати, при цьому українці становлять 30,3 % 
загальної кількості переселенців за 2014–2019 рр 197.

Проаналізувавши основні стратегії адаптації українських іммігрантів 
в Онтаріо, Латвії та Іркутській області, ми дійшли висновку, що основ-
ною стратегією адаптації у всіх трьох регіонах є індивідуальна. Людина 
приймає рішення про еміграцію, емігрує і надалі облаштовується на 
новій землі в більшості випадків самостійно. Однак рівень індивіду-
альної стратегії в Онтаріо відрізняється від Латвії та Іркутської області. 
У випадку з Онтаріо роль індивідуальної стратегії трохи нижча, оскільки 

192 Корня А., Никольский А., Малков Д. Переселять некого и не на что. Ведомости. 
№ 53 (2323) от 26.03.2009. URL: https://www.pressreader.com/russia/vedomos
ti/20090326/281505042141543.
193 Концепция государственной миграционной политики России на период до 
2025 года. Консультант+. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_131046/.
194 Андриченко Л. В. Правовое регулирование адаптации и интеграции иммигрантов 
в России. Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2011. № 10(16). С. 152–159.
195 Открытые данные / Главное Управление по вопросам миграции МВД России: 
официальный сайт. URL: https://гувм.мвд.рф/opendata.
196 Послание Президента Федеральному Собранию. 2012 / Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/17118.
197 Мониторинг реализации государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на территориях вселения субъектов Российской 
Федерации в IV квартале 2019 года / Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/
compatriots/monitoring/2019.
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вищий рівень інституційної стратегії: український іммігрант у Канаді 
може сміливо розраховувати на певну допомогу як з боку діаспори, 
так і з боку держави. Канада має свої програми з адаптації іммігрантів, 
якими успішно користуються і українські іммігранти. Щодо Латвії і Ір-
кутської області слід відзначити, що роль діаспори і держави в житті 
іммігранта вкрай низька: держави не вибудували чіткої політики в області 
адаптації і не в змозі запропонувати новому іммігранту будь-які прива-
бливі програми для його якнайшвидшого економічного і фінансового 
облаштування та мовної адаптації. Діаспори ж, через відсутність такого 
інституту за радянських часів, сьогодні перебувають, в порівнянні з Ка-
надою, в зародковому стані і не можуть запропонувати будь-яких видів 
допомоги, пропонованих, наприклад, українською діаспорою в Канаді. 
У Латвії і в Іркутській області (як і в Росії в цілому) в середовищі укра-
їнської діаспори, на відміну від Канади, низький рівень групової солі-
дарності, тому іммігранти долають всі труднощі в основному виключно 
своїми силами і силами свого оточення. Але роль соціальної стратегії 
адаптації однаково важлива у всіх трьох регіонах, оскільки людині для 
облаштування на новій землі просто необхідно шукати нові соціальні 
зв’язки, заводити знайомства, а в разі імміграції групою або родиною 
її роль ще більше зростає, оскільки в такому випадку іммігранту є на 
кого спертися. У всіх трьох регіонах вона може мати різні форми, проте 
її зміст однаковий всюди (табл. 19).

Українські іммігранти, які переселилися в Онтаріо (Канада), Латвію 
(ЄС) і Іркутську область (Росія), як і представники інших етнічних груп, 
що населяють відповідні регіони, зайняті в найрізноманітніших сферах 
діяльності: в бізнесі, культурі, охороні здоров’я, науці, політиці, соці-
альній сфері. Вони, нарівні з іншими народами, активно беруть участь 
в розвитку громадянських інститутів і соціальної сфери держав, що 
приймають. Вони знайшли своє місце на «новій» землі: адаптувалися, 
завели друзів, багато хто вже й дітей, внесли крапельку себе в новий 
для них соціальний простір, тим самим збагативши етнолінгвістичну 
картину Онтаріо, Латвії та Іркутської області.



Таблиця 20
Основні показники результатів дослідження

Показники Онтаріо Латвія Іркутська область

Основна причина 
еміграції

економічна (9/20)
сімейна (9/20, 
у сукупності 

з іншими 
причинами)

економічна (8/20)
сімейна (8/20)

економічна (7/15)
сімейна (6/15)

Рівень 
підготовленості

до 2000: середній
після 2000: високий

високий високий

Шляхи міграції в основному за 
імміграційною візою

запрошення 
залежно від мети

вільний в’їзд 
і легалізація

Основні регіони 
еміграції

всі з незначним 
домінуванням 

західних

всі всі

Допомога 
діаспори

всеосяжна (крім 
безоплатної 

фінансової допомоги)

майже відсутня 
(тільки соціальні 

контакти)

майже відсутня 
(тільки соціальні 

контакти)

Емігрували самі 
або групою

13/20 — групою 10/20 — групою 10/15 — групою 

Період 
облаштування

4–6 років (18/20) 4–6 років (13/20) 5–6 років (13/15)

Дискримінація відсутня зрідка, є соціальна 
напруга

дуже рідко

Наявність дітей 13/20 — майже всі 
народжені в Канаді, 

розмовляють 
українською

13/20 — половина 
дітей народжені 

в Латвії, 
розмовляють 
українською

11/15 — майже всі 
народжені в Росії, 

українською 
майже не 

розмовляють

Задоволеність 
життям

13/20 — повністю 14/20 — повністю 13/15 — повністю 

Основна 
ідентичність 
іммігрантів

канадець 
українського 
походження

українець, що 
мешкає в Латвії

українець, що 
мешкає в Росії

Основна 
ідентичність дітей 

іммігрантів

канадець українець, що 
мешкає в Латвії

росіянин

Примітка: таблицю складено на підставі даних, представлених у цьому розділі.
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ВИСНОВОК

Міграційні потоки, що збільшуються, є наслідком глобалізаційних 
процесів, що тягнуть за собою розмивання державних, національних 
і лінгвістичних кордонів. Прискорюються темпи переміщення людей, 
фінансів і послуг — і це реалії сучасності. Зміна країни проживання 
вже не сприймається як щось дивовижне і незрозуміле, оскільки все 
більше й більше людей користуються відкритістю кордонів та різними 
програмами з переселення.

Держави активніше розробляють інструменти міграційної полі-
тики, що обмежують або ж, навпаки, залучають до себе мігрантів 
з різних країн. Уже сьогодні визначилися основні країни- донори 
(в основному країни, що розвиваються) і країни- реципієнти (в ос-
новному розвинуті країни) міграційних процесів 198.

Вчені проводять безліч досліджень на тему міграції, адаптації та 
облаштування мігрантів. Однак порівняльних досліджень, які аналі-
зують певні етнічні групи мігрантів у різних країнах, що розглядають 
різні умови їхнього облаштування на новій землі, вкрай мало.

Ми вивчили територіальні групи українських іммігрантів у Канаді, 
Європейському Союзі і Росії на прикладі провінції Онтаріо, Латвії та 
Іркутської області. Українські діаспори цих країн є одними з найста-
ріших українських діаспор у світі, формувалися під впливом різних 
обставин і чинників. Український народ належить до однієї з най-
більших етнічних меншин даних територій.

Ми провели якісне дослідження, в якому взяло участь 55 українців- 
іммігрантів, що переселилися з України в Канаду (Онтаріо), Європей-
ський Союз (Латвію) або Росію (Іркутську область). Проведені інтерв’ю 
дали нам змогу розглянути адаптацію українських іммігрантів з точки 
зору адаптаційних стратегій трьох видів: індивідуальної, соціальної 
та інституційної.

Ми виявили, що переважна більшість іммігрантів здійснюва-
ла еміграцію під впливом економічних труднощів з метою пошуку 
кращої роботи і заробітку, самореалізації і зміни обстановки. Також 
серед основних причин була сімейна — шлюб або возз’єднання сім’ї. 
Індивідуальна стратегія адаптації превалює у всіх територіях. Вона 
полягає в тому, що людина, обираючи цю стратегію, самостійно при-
ймає рішення про еміграцію, готується до неї, здійснює її і надалі 
своїми силами облаштовується, шукає роботу і вирішує проблеми, 
з якими їй доводиться зіткнутися на новому місці. Приймаючи рішен-
ня про еміграцію, українські іммігранти в Онтаріо 1990-х рр. часом 
керувалися бажанням швидко змінити обстановку, емігруючи іноді 
майже непідготовленими (без будь-яких фінансових накопичень, 
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знання мови тощо). Вони вважали за краще вирішувати проблеми 
поступово. Тим часом, українські іммігранти Онтаріо 2000-х рр., як 
і українські іммігранти Латвії та Іркутської області всього періоду 
дослідження, відрізняються від них скрупульозною підготовкою до 
такої важливої   події, як зміна місця проживання на великій відстані. 
Вони заздалегідь збирали фінанси, продавали майно, нерухомість, 
у випадку з Канадою та Латвією вчили мову (або хоча б її ази), тоб-
то накопичували соціальний і фінансовий капітал на перших порах 
з метою більш сприятливого облаштування.

Соціальна стратегія адаптації характерна практично в однако-
вій мірі для всіх територій. Половина респондентів емігрували не 
поодинці, а з сім’єю або групою однодумців. За їхніми словами, це 
допомагало в якнайшвидшому облаштуванні: клубок соціальних 
зв’язків і знайомств росте значно швидше, адже родичі і друзі в разі 
чого обов’язково прийдуть на допомогу. Як наслідок, цим клубком 
соціальних зв’язків користується вся група іммігрантів, таким чином 
підтримуючи один одного.

Інституційна стратегія адаптації більшою мірою характерна для 
Онтаріо, ніж для Латвії і Іркутської області. Українська діаспора Ка-
нади має можливість надавати посильну допомогу українським ім-
мігрантам у вигляді консультацій з юридичних питань, перекладу 
документів, підбору житла та місця роботи тощо. Держава також не 
стоїть осторонь: існують спеціалізовані курси для іммігрантів з вив-
чення англійської та французької мов, що сприяє прискоренню про-
цесів включення іммігрантів до суспільства, що приймає. У Латвії 
і в Іркутській області українська діаспора не грає практично жодної 
ролі в адаптації українських іммігрантів. Пов’язано це з тим, що дов-
гий час там взагалі був відсутній організований інститут діаспори.

Державна політика також відіграє значну роль. Так, в Канаді 
держава будує канадську націю за допомогою політики мульти-
культуралізму, спрямованої на якнайшвидше включення іммігранта 
в життя соціуму і на підвищення рівня толерантності в суспільстві 
за активної взаємодії діаспор, суспільства і влади. На наш погляд, 
міграційна політика Канади може бути охарактеризована як ефектив-
на, адже держава не тільки впроваджує різні програми з імміграції, 
а й активно сприяє швидкої адаптації прибулих у життя суспільства. 
У Латвії в іммігрантів хоч і є можливість безкоштовно відвідувати 
курси латиської мови, рівень соціальної взаємодії між суспільством, 
що приймає, та іммігрантами залишається на вкрай низькому рівні. 
Держава не тільки не створює інструментів з включення іммігрантів 
в життя суспільства, а й ставить на їхньому шляху додаткові бар’єри, 
тому що не зацікавлена в них. У Росії будь-які навчальні заклади 
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для іммігрантів з вивчення російської мови не поширені (хоч укра-
їнським іммігрантам вони і не потрібні, але ними могли б скориста-
тися іммігранти з інших країн), рівень міжкультурної взаємодії між 
діаспорами і суспільством, що приймає, невисокий, роль держави 
у взаємодії з діаспорою низька, при цьому будь-яких додаткових 
бар’єрів на шляху іммігрантів не ставиться, оскільки Росія є зацікав-
леною в іммігрантах країною. Тим часом, чимала частина іммігрантів 
воліє йти в тіньовий сектор економіки, не приносячи жодної користі 
бюджету і не покращуючи економічну обстановку як в регіонах, так 
і в країні в цілому. Державна програма зі сприяння добровільному 
переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, що проживають 
за кордоном, не має тієї популярності серед іммігрантів, на яку вона 
розраховувалася.

Але українські іммігранти мають перевагу в порівнянні з іншими 
як у разі імміграції в Онтаріо, так і в Латвію і в Іркутську область. 
В Онтаріо (Канаді) вони можуть спертися на інституційну допомогу 
діаспори і держави, оскільки канадська система дозволяє це робити, 
а в Латвії (ЄС) та Іркутській області (Росії) через схожість соціальних 
реалій з Україною їм простіше як в мовному плані, так і в плані адап-
тації, коли вони приймають певні рішення, які суттєво впливають на 
їхнє життя.

Українські іммігранти, які вже є громадянами Канади, Латвії та 
Росії, як і представники інших етнічних груп, що населяють відповідні 
країни, зайняті в найрізноманітніших сферах діяльності: від політики 
до культури, від охорони здоров’я до науки. Вони знайшли своє міс-
це на «новій» землі, зберігши Україну у своїх серцях: адаптувалися, 
завели друзів, багато хто вже і дітей, внесли крапельку себе в новий 
для них соціальний простір, тим самим збагативши етнолінгвістичну 
картину провінції Онтаріо, Латвії та Іркутської області.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Таблиця 21

Географічний розподіл канадців українського походження, переписи 1901–2016 рр.
Рік Приморські 

провінції
Квебек Онтаріо Прерії Британська 

Колумбія
Території*

Осіб (%) Осіб (%) Осіб (%) Осіб (%) Осіб (%) Осіб (%)
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981

2001
2006
2011
2016

0 (–)
300 (0,40)
392 (0,40)
883 (0,40)
735 (0,24)
1431 (0,36)
2349 (0,52)
3215 (0,27)
2595 (0,49)

6 (–)
458 (0,6)
1176 (1,1)

4340 (2,0)
8006 (2,6)
12 921 (3,3)
16 588 (3,5)
20 325 (3,5)
14 540 (2,8) 

24 030 (2,2)
31 955 (2,6)
32 265 (2,6)
42 550 (3,1)

31 (0,5)
3078 (4,1)
8307 (7,8)

24 426 (11,0)
48 158 (15,8)
93 525 (23,7)
127 911 (27,0)
159 880 (27,5)
133 995 (25,3) 

290 925 (27,2)
336 355 (27,8)
342 005 (27,3)
376 440 (27,7)

5622 (99,0)
70 913 (94,0)
96 053 (90,0)
192 878 (85,7)
241 407 (78,9)
264 109 (66,9)
290 146 (61,3)
335 840 (57,8)
313 315 (59,2)

23 (0,4)
682 (0,9)
793 (0,7)
2583 (1,2)
7563 (2,5)

22 613 (5,7)
35 640 (7,5)
60 145 (10,5)
63 610 (12,0)

178 880 (16,7)
197 265 (16,3)
203 585 (16,3)
229 205 (16,9)

0 (–)
1 (–)
0 (–)
3 (–)

60 (0,02)
374 (1,00)
703 (1,50)

1 245 (2,20)
1 210 (2,30)

2935 (0,3)
3220 (0,3)
3220 (0,3)
3690 (0,3)

НБ*
1970
2455
3035
3535

НШ*
6305
7500
8520
9115

ОПЕ*
320
780
855
925

НЛ*
580
945
885
1350

Альберта
285 725 (26,7)
332 180 (27,5)
345 410 (27,6)
369 095 (27,2)

Саскачеван
121 735 (11,4)
129 265 (10,7)
136 415 (10,9)
143 700 (10,6)

Манітоба
157 655 (14,7)
167 175 (13,8)
174 995 (14,0)
180 055 (13,2)

* НБ — Нью-Брансвік; НШ — Нова Шотландія; ОПЕ — Острів Принца Едварда; НЛ — Ньюфаундленд і Лабрадор; Території: Юкон, Північно-За-
хідні території, Нунавут.
** У відсотках відображено частку українців Канади, що проживала в певній провінції / території в певний рік.



152

Додаток 2
Таблиця 22

Володіння українською мовою за суб’єктами Російської Федерації, перепис 2010 р.

Ф
ед

. о
кр

уг

Суб’єкт Федерації

2010: Загальна 
кількість тих, 
хто володіє 
українською 
мовою, осіб

Частка 
населен-
ня суб’єк-

та,%

З них:
українців, 

осіб

Частка 
українського 

населення 
суб’єкта,%

Частка тих, 
хто володіє 

україн-
ською, 

в суб’єкті,%

З них: 
росіян, 

осіб

Частка 
росій-

ського на-
селення 

суб’єкта,%

Частка тих, 
хто володіє 

україн-
ською, 

в суб’єкті,%

Російська Федерація 1 129 838 0,79 669 246 34,71 59,23 412 668 0,37 36,52

Це
нт

ра
ль

ни
й

Бєлгородська область 29 114 1,90 14 272 34,05 49,02 14 257 1,01 48,97

Брянська область 9443 0,74 5451 39,59 57,73 3682 0,30 38,99

Владимирська область 8999 0,62 5143 57,15 57,17 3505 0,27 38,95

Воронезька область 15 043 0,64 7522 17,47 50,00 7135 0,34 47,43

Івановська область 6063 0,57 3375 43,92 55,67 2452 0,25 40,58

Калузька область 11 503 1,14 6649 39,91 57,80 4463 0,51 38,80

Костромська область 4730 0,71 2688 47,58 56,83 1858 0,30 39,28

Курська область 11 269 1,00 5879 43,09 52,17 5129 0,49 45,51

Липецька область 6962 0,59 3814 38,52 54,78 2930 0,27 42,09

Московська область 82 386 1,16 46 463 38,89 56,40 32 932 0,53 39,97

Орловська область 6255 0,79 3416 43,15 54,61 2661 0,36 42,54

Рязанська область 6458 0,56 3503 39,39 54,24 2721 0,26 42,13



Це
нт

ра
ль

ни
й

Смоленська область 8541 0,87 5003 40,93 58,58 3215 0,36 37,64

Тамбовська область 4821 0,44 2811 38,70 58,31 1853 0,18 38,44

Тверська область 11 528 0,85 6613 42,10 57,36 4461 0,38 38,70

Тульська область 9988 0,64 5683 37,82 56,90 4013 0,27 40,18

Ярославська область 8145 0,64 4240 44,67 52,06 3636 0,31 44,64

м. Москва 106 033 0,92 56 458 36,64 53,25 43 546 0,44 41,07

Пі
вн

іч
но

- З
ах

ід
ни

й

Карелія, респ. 7464 1,16 4859 38,33 65,10 2188 0,43 29,31

Комі, респ. 23 371 2,59 16 249 45,03 69,53 5976 1,07 25,57

Архангельська обл.(без НАО) 12 136 1,02 7509 46,96 61,87 4318 0,38 35,58

Ненецький АО 558 1,33 361 37,58 64,70 162 0,61 29,03

Вологодська область 7954 0,66 4218 49,04 53,03 3467 0,31 43,59

Калінінградська область 17 488 1,86 11 126 33,95 63,62 5594 0,72 31,99

Ленінградська область 19 791 1,15 12 237 38,52 61,83 6824 0,46 34,48

Мурманська область 27 961 3,52 16 953 49,47 60,63 9808 1,53 35,08

Новгородська область 5713 0,90 3265 46,48 57,15 2154 0,38 37,70

Псковська область 6631 0,98 4145 48,00 62,51 2253 0,37 33,98

м. Санкт- Петербург 49 667 1,02 26 520 41,15 53,40 20 638 0,53 41,55



Пі
вд

ен
ни

й
Адигея, респ. 3965 0,90 2696 46,04 67,99 1101 0,41 27,77

Калмикія, респ. 754 0,26 514 33,57 68,17 179 0,21 23,74

Краснодарський край 46 901 0,90 26 049 31,10 55,54 19 251 0,43 41,05

Астраханська область 6274 0,62 4127 50,75 65,78 1912 0,31 30,47

Волгоградська область 21 443 0,82 12 103 33,99 56,44 8571 0,37 39,97

Ростовська область 44 806 1,05 24 170 31,07 53,94 19 131 0,50 42,70

Пі
вн

іч
но

- К
ав

ка
зь

ки
й

Дагестан, респ. 1904 0,07 893 59,10 46,90 351 0,34 18,43

Інгушетія, респ. 90 0,02 36 39,56 40,00 15 0,47 16,67

Кабардино- Балкарія, респ. 2619 0,30 1744 36,33 66,59 720 0,37 27,49

Карачаєво- Черкесія, респ. 1351 0,28 865 43,47 64,03 396 0,26 29,31

Північна Осетія, респ. 1924 0,27 1139 35,04 59,20 547 0,37 28,43

Чеченська, респ. 377 0,03 225 54,22 59,68 76 0,31 20,16

Ставропольський край 17 893 0,65 10 802 35,56 60,37 6446 0,29 36,03

Пр
ив

ол
зь

ки
й

Башкортостан, респ. 16 753 0,41 11 865 29,76 70,82 3541 0,25 21,14

Марій Ел, респ. 2681 0,38 1691 46,96 63,07 767 0,24 28,61

Мордовія, респ. 1871 0,22 1206 37,86 64,46 534 0,12 28,54

Татарстан, респ. 13 603 0,36 8657 47,46 63,64 3535 0,24 25,99

Удмуртія, респ. 4686 0,31 2775 33,31 59,22 1561 0,17 33,31



Пр
ив

ол
зь

ки
й

Чувашія, респ. 3467 0,28 2072 44,02 59,76 952 0,29 27,46

Пермський край 10 704 0,41 6027 37,05 56,32 4126 0,19 38,55

Кіровська область 5857 0,44 3540 45,87 60,44 2084 0,17 35,58

Нижньогородська область 14 375 0,43 8084 45,78 56,24 5747 0,18 39,98

Оренбурзька область 11 465 0,56 7868 15,86 68,63 3226 0,21 28,14

Пензенська область 5417 0,39 3352 39,00 61,88 1844 0,16 34,04

Самарська область 18 947 0,59 11 857 28,12 62,58 6250 0,24 32,99

Саратовська область 15 657 0,62 9912 23,63 63,31 5185 0,24 33,12

Ульяновська область 5790 0,45 3614 34,47 62,42 1872 0,21 32,33

Ур
ал

ьс
ьк

ий

Курганська область 2595 0,28 1626 22,97 62,66 869 0,11 33,49

Свердловська область 20 893 0,49 11 469 32,25 54,89 8165 0,22 39,08

Тюменська обл. (без ХМАО і ЯНАО) 9735 0,73 6026 35,47 61,90 3267 0,31 33,56

Ханти- Мансійський АО 56 661 3,70 40 314 44,14 71,15 13 938 1,43 24,60

Ямало- Ненецький АО 29 890 5,72 21 266 43,41 71,15 7592 2,43 25,40

Челябінська область 16 989 0,49 10 817 21,60 63,67 5448 0,19 32,07



Си
бі

рс
ьк

ий
Алтай, респ. 560 0,27 334 33,07 59,64 191 0,17 34,11

Тива, респ. 359 0,12 233 47,26 64,90 105 0,21 29,25

Хакасія, респ. 2845 0,53 1905 37,81 66,96 831 0,19 29,21

Алтайський край 9259 0,38 5652 17,54 61,04 3333 0,15 36,00

Красноярський край 24 943 0,88 14 732 38,76 59,06 9308 0,37 37,32

Іркутська область 18 095 0,75 11 415 37,03 63,08 6071 0,28 33,55

Кемеровська область 10 027 0,36 5915 26,70 58,99 3750 0,15 37,40

Новосибірська область 12 633 0,47 6696 30,30 53,00 5460 0,23 43,22

Омська область 11 700 0,59 7475 14,42 63,89 3782 0,23 32,32

Томська область 5988 0,57 3631 32,26 60,64 2131 0,23 35,59

Да
ле

ко
сх

ід
ни

й

Бурятія, респ. 3122 0,32 1942 34,35 62,20 1032 0,16 33,06

Забайкальський край 3818 0,34 2215 32,85 58,01 1460 0,15 38,24

Саха (Якутія), респ. 13 138 1,37 8868 43,60 67,50 3822 1,08 29,09

Камчатський край 7923 2,46 4809 41,86 60,70 2825 1,12 35,66

Приморський край 21 644 1,11 13 363 26,75 61,83 7633 0,46 35,27

Хабаровський край 14 195 1,06 8587 32,04 60,49 5145 0,43 36,25

Амурська область 8097 0,98 5292 31,81 65,36 2608 0,34 32,21

Магаданська область 6639 4,23 3908 39,65 58,86 2524 1,97 38,02

Сахалінська область 6204 1,25 3721 30,66 59,98 2248 0,55 36,23



Да
ле

ко
сх

ід
ни

й

Єврейська АО 1993 1,13 1359 27,90 68,19 554 0,35 27,80

Чукотський АО 2304 4,56 1398 48,73 60,68 825 3,29 35,81

Пояснення до таблиці:
1. Стовпець «Загальна кількість тих, хто володіє українською мовою, осіб» відображає людей будь-якої наці-

ональності (етнічного походження), хто вказав володіння українською мовою.
2. Стовпець «Частка населення суб’єкта, %» показує питому вагу тих, хто володіє українською мовою, в регіоні.
3. Стовпець «З них: українців, осіб» показує кількість українців регіону, які володіють українською мовою.
4. Стовпець «Частка українського населення суб’єкта, %» показує, який відсоток українців регіону володіє 

українською мовою від загальної кількості саме українців регіону.
5. Стовпець «Частка тих, хто володіє українською, в суб’єкті, %» показує, який відсоток в регіоні є саме укра-

їнцями від загальної кількості людей, які володіють українською мовою.
6. Стовпець «З них: росіян, осіб» показує кількість саме росіян регіону, які володіють українською мовою.
7. Стовпець «Частка російського населення суб’єкта, %» показує, який відсоток росіян регіону володіє укра-

їнською мовою від загальної кількості саме росіян регіону.
8. Стовпець «Частка тих, хто володіє українською, в суб’єкті, %» показує, який відсоток у регіоні становлять 

саме росіяни від загальної кількості людей, які володіють українською мовою.
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Додаток 3
Таблиця 23

Українці в структурі населення регіонів Росії (чисельність і питома вага), переписи 1897–2010 рр.
Регіони Російської імперії 1897 1897 Регіони РРФСР 1926 1926

У приблизних кордонах 
сучасної РФ 4 164 847 РРФСР 6 870 976 7,41

! У списку за 1897 р. наведено тільки ті адміністративні одиниці, які 
повністю або частково розташовувалися на території сучасної 
Російської Федерації.

! Території даних переписів 1897 і 1926 по змозі зіставлені між собою і з територіями 
наступних переписів (межі часто не збігаються)

Брянська губернія 131 837 6,57

Владимирська губернія 702 0,05 Владимирська губернія 921 0,07

Воронезька губернія 915 883 36,18 Воронезька губернія 1 078 552 32,6

Калузька губернія 1302 0,11
Калузька губернія 7696 0,67

Іваново-Вознесенська губернія 752 0,06

Костромська губернія 164 0,01 Костромська губернія 639 0,08

Курська губернія 527 778 22,26 Курська губернія 554 654 19,08

Московська губернія 5506 0,23 Московська губернія 22 240 0,49

• в т.ч. м. Москва 4478 0,43 • в т.ч. м. Москва 16 082 0,80

Орловська губернія 4174 0,21 Орловська губернія 5581 0,30

Рязанська губернія 1808 0,10 Рязанська губернія 952 0,04

Смоленська губернія 1374 0,09 Смоленська губернія 2404 0,10

Тамбовська губернія 5884 0,22 Тамбовська губернія 13 066 0,48



Тверська губернія 1070 0,06 Тверська губернія 1071 0,05

Тульська губернія 1106 0,08 Тульська губернія 3420 0,23

Ярославська губернія 800 0,07 Ярославська губернія 1117 0,08

Олонецька губернія 62 0,02 Карельська АРСР 708 0,26

Вологодська губернія 101 0,01

Комі (Зирян) АО 34 0,02

Вологодська губернія 214 0,02

Череповецька губернія 205 0,03

Архангельська губернія 51 0,01

Архангельська губернія 354 0,08

Північно-Двінська губернія 92 0,01

Мурманська губернія 212 0,92

Санкт-Петербурзька губернія 7612 0,36 Ленінградська губернія 13 121 0,47

• в т.ч. м. Санкт-Петербург 5203 0,41 • в т.ч. м. Ленінград 10 781 0,67

Новгородська губернія 254 0,02 Новгородська губернія 532 0,05

Псковська губернія 77 0,01 Псковська губернія 858 0,05

Чорноморська губернія 9252 16,10 Адигейсько-Черкеська АО, 
Майкопський округ ПКК 120 727 27,21

Астраханська губернія 133 115 13,26

Калмицька АО 14 606 10,32

Астраханська губернія 13 926 2,73

Сталінградська губернія 140 853 10,00



Кубанська область 908 818 47,36 Армавірський, Кубанський,
Чорноморський округи ПКК 1 324 498 48,91

Донського Війська область 719 655 27,11
Донецький, Донський, Сальський, Таган-
розький, Шахтинсько-Донецький округи 
ПКК

1 174 459 42,13

Дагестанська область 2895 0,51 Дагестанська АРСР, АМ Владикавказ ПКК 8107 0,94

Терська область 42 036 4,50

Інгуська АО, Сунженський округ ПКК 2608 2,37

Чеченська АО ПКК, АМ Грозний 9028 2,22

Кабардино-Балкарська АО ПКК 17 213 8,44

Карачаївська АО, Черкеська АО ПКК 4199 4,13

Північно-Осетинська АО ПКК 10 301 6,76

Ставропольська губернія 319 817 36,62 Ставропольський і Терський округи ПКК 439 838 32,08

Уфимська губернія 4996 0,23 Башкирська АРСР 76 710 2,88

Казанська губернія 789 0,04
Татарська АРСР 3143 0,12

Чуваська АРСР 149 0,02

Пермська губернія 2028 0,07

Вотська АО, Сарапульський округ УО 245 0,02

Пермський, Комі-Перм’яцький, 
Кунгурський округи УО 587 0,04

Ірбітський, Свердловський, Тагільський 
округи УО 3063 0,23



Вятська губернія 95 0,00 Вятська губернія, Верхньокамський ок-
руг УО 422 0,02

Нижньогородська губернія 253 0,02
Нижньогородська губернія 2537 0,09

Марійська АО 86 0,02

Оренбурзька губернія 41 541 2,60
Оренбурзька губернія 112 108 14,50

Златоустовський, Троїцький, 
Челябінський округи УО 27 063 2,58

Пензенська губернія 1031 0,07 Пензенська губернія 5531 0,25

Самарська губернія 119 301 4,34 Самарська губернія 80 033 3,32

Саратовська губернія 149 291 6,21
Німців Поволжя АРСР 68 561 11,99

Саратовська губернія 202 279 6,98

Симбірська губернія 1271 0,08 Ульяновська губернія 5228 0,38

Тобольська губернія 37 769 2,64

Курганський, Шадринський округи УО 5347 0,46

Ішимський, Тобольський, Тюменський 
округи УО 11 430 1,01

Омський, Тарський округи СК 165 964 15,06

Томська губернія 99 300 5,15

Томський округ СК 20 870 2,89

Барнаульський, Бійський, 
Каменський, Рубцовський, 
Славгородський округи СК

393 664 14,36

Ойротська АО СК 569 0,57



Томська губернія 99 300 5,15
Кузнецький округ СК 13 061 3,32

Барабинський, Новосибірський округи 
СК 128 534 9,90

Єнісейська губернія 21 421 3,76
Хакаський округ СК 836 0,94

Ачинський, Канський, Красноярський, 
Туруханський, Мінусінський округи СК 87 705 5,90

Забайкальська область 5497 0,82
Сретенський, Читинський округи ДС 10 235 1,73

Бурят-Монгольська АРСР 1982 0,40

Іркутська губернія 2177 0,42 Іркутський, Кіренський, Тулунський ок-
руги СК 16 333 2,20

Якутська область 320 0,12 Якутська АРСР 138 0,05

Приморська область 33 326 14,92

Владивостоцький округ ДС 148 768 26,01

Миколаївський, Хабаровський округи ДС 51 180 22,62

Камчатський округ ДС 339 0,97

Амурська область 21 096 17,54 Амурський, Зейський округи ДС 103 536 23,21

о-в Сахалін 2368 8,42 Сахалінський округ ДС 1 145 9,66

! Межі регіонів не завжди збігалися із сучасним адміністративним 
поділом, багато з них включали до свого складу як сусідні сучасні 
суб’єкти РФ, так і частини територій сучасних суміжних держав.

! Примітки: округи, які були складовими
УО — Уральської області
ПКК — Північно-Кавказького краю
СК — Сибірського краю
ДС — Далекосхідного краю



Ф
О

Суб’єкти Федерації 1939 1939 1959 1959 1970 1970 1979 1979 1989 1989 2002 2002 2010 2010

РРФСР, Російська 
Федерація 3205061 3,07 3359083 2,86 3345885 2,57 3657647 2,66 4362872 2,97 2942961 2,03 1927988 1,35

! Для переписів 1939–2010 рр. за основу взято адміністративний поділ Російської Федерації станом на 1 січня 2019 р.

Це
нт

ра
ль

ни
й

Бєлгородська область у скл. Воронезької 
і Курської обл. 68 230 5,56 53 767 4,26 63 362 4,84 75 145 5,45 57 846 3,83 41 914 2,73

Брянська область у скл. Орловської обл. 18 340 1,18 21 102 1,33 22 166 1,47 27 122 1,84 20 214 1,47 13 769 1,08

Владимирська область
у скл. Івановської, 
Нижньогородської 
і Московської обл.

10 760 0,77 14 392 0,95 16 585 1,05 21 844 1,32 16 755 1,10 12 541 0,87

Воронезька область 402 710 11,34 176 845 7,47 145 828 5,77 135 171 5,44 122 622 4,97 73 716 3,10 43 054 1,84

Івановська область

у скл. Тульської, 
Московської, Смо-
ленської і Орловської 

обл.

15 658 1,67 21 858 2,20 22 094 2,19 30 191 2,84 23 162 2,22 16 662 1,65

Калузька область 15 100 0,57 6541 0,49 13 000 0,97 11 019 0,83 15 335 1,17 10 629 0,93 7684 0,72

Костромська область

у скл. Ярославської, 
Івановської, Нижньо-
городської і Вологод-

ської обл.

7054 0,77 11 000 1,26 7631 0,95 9723 1,21 8011 1,09 5650 0,85

Курська область 138 105 4,39 15 644 1,05 15 740 1,07 19 494 1,40 22 728 1,70 20 920 1,69 13 643 1,21

Липецька область
у скл. Рязанської, Во-
ронезької, Курської 

і Орловської обл.
9740 0,85 11 952 0,98 12 663 1,03 14 983 1,22 13 350 1,10 9901 0,84

Московська область 96 560 2,02 122 586 2,09 138 320 2,40 164 923 2,60 185 359 2,79 147 808 2,23 119 474 1,68

м. Москва 90 479 2,19 115 489 2,27 184 885 2,62 206 875 2,61 252 670 2,85 253 644 2,44 154 104 1,34



Це
нт

ра
ль

ни
й

Орловська область 32 971 0,93 6998 0,75 7480 0,80 9078 1,01 11 512 1,29 11 212 1,30 7917 1,01

Рязанська область 11 228 0,50 8385 0,58 9799 0,69 11 811 0,86 15 542 1,15 12 671 1,03 8894 0,77

Смоленська область 19 304 0,72 7271 0,64 10 224 0,92 14 815 1,33 21 789 1,89 17 632 1,65 12 233 1,24

Тамбовська область 11 372 0,61 8924 0,58 10 117 0,67 11 095 0,80 13 688 1,04 10 809 0,92 7263 0,67

Тверська область 20 155 0,63 13 571 0,75 17 948 1,05 21 242 1,28 28 941 1,73 22 563 1,53 15 707 1,16

Тульська область 44 119 2,15 43 211 2,25 36 880 1,89 34 607 1,81 36 264 1,95 22 260 1,33 15 027 0,97

Ярославська область 27 354 1,20 11 226 0,80 12 809 0,91 15 234 1,07 18 477 1,26 13 155 0,96 9492 0,75

Пі
вд

ен
ни

й

Адигея, респ. 6130 2,54 7988 2,81 11 214 2,91 12 078 2,99 13 755 3,18 9091 2,03 5856 1,33

Калмикія, респ. 1127 0,51 1589 0,86 3346 1,25 3706 1,26 4069 1,26 2505 0,86 1531 0,53

Астраханська область у скл. Волгоградської 
обл. і Калмикії 6544 0,93 13 989 1,61 15 838 1,73 18 714 1,89 12 605 1,25 8132 0,81

Краснодарський край 143 744 4,90 137 604 3,96 158 497 3,84 156 500 3,61 182 128 3,94 131 774 2,57 83 746 1,60

Волгоградська область 82 509 3,60 77 411 4,18 76 454 3,29 78 524 3,17 78 931 3,04 56 281 2,09 35 607 1,36

Ростовська область 110 660 3,83 137 578 4,15 149 028 3,89 156 763 3,84 178 803 4,17 118 486 2,69 77 802 1,82

Пі
вн

іч
но

- К
ав

ка
зь

ки
й

Дагестан, респ. 11 008 1,18 10 256 0,97 8 996 0,63 6869 0,42 8079 0,45 2869 0,11 1 511 0,05

Інгушетія, респ. 8947 1,28 13 710 1,93 12 676 1,19 12 021 1,04 12 637 0,99 189 0,04 91 0,02

Чеченська, респ. у 1934–1944 і 1957–1993 — Чечено- Інгушетія 829 0,08 415 0,04

Кабардино- Балкарія, 
респ. 11 142 3,10 8400 2,00 10 362 1,76 12 139 3,31 12 826 1,70 7592 0,84 4800 0,56

Карачаєво- Черкесія, 
респ. 4104 1,69 4011 1,44 4819 1,40 4555 1,24 6308 1,52 3331 0,76 1990 0,42

Північна Осетія, респ. 7063 2,15 9362 2,08 9250 1,67 10 574 1,67 10 088 1,60 5 198 0,73 3251 0,46

Ставропольський край 42 437 2,49 39 067 2,43 48 653 2,48 52 058 2,44 62 881 2,61 45 892 1,68 30 373 1,09



Пі
вн

іч
но

- З
ах

ід
ни

й

Карелія, респ. 21 112 4,50 23 569 3,62 27 440 3,85 23 765 3,25 28 242 3,57 19 248 2,69 12 677 1,97

Комі, респ. 6010 1,88 80 132 9,94 82 955 8,60 94 154 8,48 104 170 8,33 62 115 6,10 36 082 4,00

Вологодська область 15 966 0,96 9957 0,76 13 584 1,05 14 819 1,13 19 134 1,42 12 297 0,97 8602 0,72

Калінінградська область у складі Німеччини 35 717 5,85 48 044 6,56 54 656 6,76 62 750 7,20 47 229 4,94 32 771 3,48

Архангельська область 
(без НАО) 28 099 2,40 46 030 3,77 49 957 3,67 45 456 3,20 49 700 3,40 26 529 2,08 15 989 1,38

Ненецький АО 1402 2,94 2068 4,54 1224 3,13 2596 5,50 3728 6,91 1312 3,16 987 2,34

Мурманська область 16 730 5,75 32 384 5,70 56 279 7,04 81 177 8,30 105 079 9,02 56 845 6,37 34 268 4,31

Ленінградська область 36 460 1,13 24 376 1,96 33 887 2,36 39 622 2,62 49 182 2,97 41 842 2,51 31 769 1,85

м. Санкт- Петербург 54 660 1,71 68 308 2,06 97 109 2,46 117 412 2,57 150 982 3,03 87 119 1,87 64 446 1,32

Новгородська область у скл. Ленінградської 
і Тверської обл.

6801 0,92 7507 1,04 9160 1,27 14 435 1,92 10 449 1,50 7025 1,11

Псковська область 6863 0,72 8804 1,01 10 519 1,24 15 352 1,81 12 471 1,64 8636 1,28

Пр
ив

ол
зь

ки
й

Башкортостан, респ. 92 289 2,92 83 594 2,50 76 005 1,99 75 571 1,97 74 990 1,90 55 249 1,35 39 875 0,98

Марій Ел, респ. 1805 0,31 2728 0,42 4563 0,67 4454 0,63 5344 0,71 5097 0,70 3601 0,52

Мордовія, респ. 7586 0,64 6554 0,66 6033 0,59 5622 0,57 6461 0,67 4801 0,54 3185 0,38

Татарстан, респ. 13 087 0,45 16 099 0,56 16 868 0,54 28 577 0,83 32 822 0,90 24 016 0,64 18 241 0,48

Чувашія, респ. 3629 0,34 3837 0,35 4487 0,37 6122 0,47 7302 0,55 6422 0,49 4707 0,38

Удмуртія, респ. 5760 0,47 7521 0,56 10 267 0,72 11 149 0,75 14 167 0,88 11 527 0,73 8332 0,55

Пермський край 27 420 1,31 71 985 2,41 47 791 1,58 44 018 1,46 45 711 1,48 25 948 0,92 16 269 0,62

Кіровська область 9991 0,45 15 576 0,81 15 971 0,92 13 045 0,78 18 885 1,11 11 399 0,76 7718 0,58

Нижньогородська 
область 28 187 0,73 29 314 0,82 29 807 0,81 29 112 0,78 33 344 0,90 24 241 0,69 17 657 0,53

Оренбурзька область 152 146 9,07 128 541 7,03 113 064 5,52 104 971 5,03 102 017 4,70 76 951 3,53 49 610 2,44



Пр
ив

ол
зь

ки
й

Пензенська область 11 256 0,66 10 632 0,70 12 011 0,78 11 412 0,76 14 942 0,99 12 421 0,85 8595 0,62

Самарська область 56 763 2,05 56 497 2,50 66 731 2,43 78 750 2,55 81 720 2,50 60 727 1,87 42 169 1,31

Саратовська область
154 900 6,44

112 185 5,19 106 657 4,35 103 361 4,03 101 832 3,79 67 257 2,52 41 942 1,66дані вкл. Німців По-
волжя АРСР

Ульяновська область у скл. Пензенської 
і Самарської обл. 8924 0,80 11 305 0,92 12 966 1,02 17 710 1,27 15 588 1,13 10 484 0,81

Ур
ал

ьс
ьк

ий

Свердловська область 43 242 1,72 93 047 2,30 80 756 1,87 81 982 1,84 82 215 1,75 55 478 1,24 35 563 0,83

Курганська область у скл. Челябінської 
і Омської обл. 13 419 1,34 13 550 1,25 12 787 1,18 14 041 1,27 11 243 1,10 7080 0,78

Тюменська область(без 

ХМАО і ЯНАО) у скл. Омської обл. 11 359 1,25 12 860 1,22 18 720 1,62 26 864 2,03 22 054 1,66 16 988 1,27

Ханти- Мансійський АО 1111 1,19 4363 3,52 9986 3,68 45 484 7,97 148 317 11,57 123 238 8,60 91 323 5,96

Ямало- Ненецький АО 395 0,86 1921 3,08 3026 3,78 15 721 9,90 85 022 17,18 66 080 13,03 48 985 9,37

Челябінська область 82 846 2,96 134 335 4,51 115 390 3,51 111 910 3,26 109 615 3,03 76 994 2,14 50 081 1,44

Си
бі

рс
ьк

ий

Томська область у скл. Новосибірської 
обл. 20 275 2,71 14 439 1,84 20 225 2,33 25 799 2,58 16 726 1,60 11 254 1,07

Алтайський край 190 139 8,14 110 413 4,37 80 437 3,21 72 564 2,89 75 024 2,85 52 700 2,02 32 226 1,33

Алтай, респ. 1682 1,04 1462 0,93 1309 0,78 1305 0,76 1714 0,90 1437 0,71 1010 0,49

Кемеровська область у скл. Новосибірської 
обл. 109 544 3,93 71 743 2,46 62 373 2,11 65 245 2,06 37 622 1,30 22 156 0,80



Си
бі

рс
ьк

ий

Новосибірська область 132 784 3,28 62 261 2,71 47 583 1,90 46 997 1,79 51 027 1,84 33 793 1,26 22 098 0,83

Омська область 156 994 12,67 128 011 7,78 104 614 5,74 103 823 5,31 104 830 4,89 77 884 3,75 51 841 2,62

Тива, респ. незалежна держава 1105 0,64 1466 0,64 1729 0,65 2208 0,72 832 0,27 493 0,16

Хакасія, респ. 7788 2,86 14 630 3,56 9480 2,13 10 938 2,09 13 223 2,33 8 360 1,53 5039 0,95

Красноярський край 46 099 2,73 70 754 3,21 68 574 2,73 81 486 3,02 105 540 3,47 68 662 2,31 38 012 1,34

Іркутська область 47 110 3,61 97 184 4,92 84 356 3,65 90 767 3,55 97 405 3,45 53 631 2,08 30 827 1,27

Да
ле

ко
сх

ід
ни

й

Бурятія, респ. 13 392 2,45 10 183 1,51 10 769 1,33 15 290 1,70 22 868 2,20 9585 0,98 5654 0,58

Забайкальський край 49 290 4,25 23 101 2,23 24 782 2,16 27 297 2,22 38 208 2,78 11 843 1,03 6743 0,61

Саха (Якутія), респ. 4229 1,02 12 182 2,50 20 253 3,05 46 326 5,44 77 114 7,05 34 633 3,65 20 341 2,12

Приморський край 168 761 18,61 182 004 13,18 162 767 9,46 163 116 8,25 185 091 8,20 94 058 4,54 49 953 2,55

Хабаровський край
74 183 11,08

83 737 8,55 66 183 5,64 77 787 5,68 96 665 6,05 48 622 3,38 26 803 1,99(дані без складових 
нижче)

Камчатський край 5678 5,10 14 852 6,73 19 355 6,73 30 439 7,94 43 014 9,11 20 870 5,82 11 488 3,57

Амурська область 78 213 17,45 56 266 7,84 41 543 5,24 57 669 6,16 70 759 6,74 31 475 3,49 16 636 2,00

Сахалінська область 7125 7,13 48 073 7,40 38 611 6,27 40 600 6,13 46 216 6,51 21 831 3,99 12 136 2,44

Магаданська область дані вкл. у скл. Хаба-
ровського краю 26 449 14,00 28 367 11,29 45 084 13,38 58 172 14,85 18 068 9,89 9857 6,28

Єврейська АО 9933 9,12 14 425 8,86 10 558 6,12 11 870 6,29 15 921 7,44 8483 4,44 4871 2,76

Чукотський АО 571 2,65 3543 7,59 10 393 10,27 20 122 14,38 27 600 16,84 4960 9,22 2869 5,68
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Додаток 4
Питання інтерв’ю
Українською мовою

Вік:
Стать:
Мова інтерв’ю:
1. Коли ви переїхали з України в Онтаріо / Латвію / Іркутську область?
2. Що вас спонукало до переїзду? (економічні, політичні, соціальні 

проблеми та негаразди або, можливо, щось особисте?)
3. Який заробіток ви мали в Україні? Ким ви працювали? Чи вистачало 

вашого доходу, щоб забезпечити себе та своїх близьких?
4. В якому населеному пункті ви мешкали?
5. Чи мали ви вже якийсь «багаж» за плечами (знали мову, мали гроші), 

чи все починали з нуля?
6. Хто допомагав вам у вивченні мови? Чи допомагав хтось грошима? 

Чи допомагали (допомагаєте) ви кому-небудь (в Україні та в Онтаріо 
/ Латвії / Іркутській області)?

7. Ви переїхали сам / сама чи з кимось? Як склалася доля тих, з ким 
ви переїхали? Чи спілкуєтеся ви й досі? Як ви можете назвати свої 
стосунки з ними? (дружні, приятельські або просто знайомі?)

8. Чи багато у вас пішло часу для влаштування в Онтаріо / Латвії / 
Іркутській області? (отримання громадянства або посвідки на 
проживання, знаходження роботи тощо).

9. Чи допомагали вам влаштуватися в Онтаріо / Латвії / Іркутській 
області? Як?

10. Чи дискримінували вас за ознакою громадянства або етнічності 
в Онтаріо / Латвії / Іркутській області?

11. Чи маєте ви дітей? Розкажіть, будь ласка, як вони росли на «новій» 
Батьківщині? Чи мали вони якісь проблеми? Як сьогодні складається 
їхнє життя?

12. Чи відвідуєте ви Україну? Чи не шкодуєте про зміну помешкання?
13. Чи вдоволені ви сьогоднішнім вашим життям в Онтаріо / Латвії / 

Іркутській області?
14. Чи відчуваєте ви себе громадянином Канади / Латвії / Росії чи приналежність 

до нової країни? Яка ваша ідентичність: ви — канадець / латвієць / росіянин 
чи ви — українець, що мешкає в Канаді / Латвії / Росії? Як ваші діти 
себе позиціонують?
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Англійською мовою

Age:
Sex:
Language of the interview:
1. When did you emigrate from Ukraine to Ontario / Latvia / Irkutsk 

Oblast?
2. Why did you emigrate? (economic, political, social problems or private 

reasons?)
3. What was your income in Ukraine? What was your occupation? Was 

your income enough to support yourself and your relatives?
4. Where did you live in Ukraine? (settlement)
5. When you moved, did you have knowledge of the new country’s official 

language in advance and did you have money savings in advance or 
did you start your life in your new country with no language or savings 
(zero-point)?

6. Who helped you to learn the official language? Did anybody assist you 
financially? Do you assist someone in Ukraine or Ontario / Latvia / 
Irkutsk Oblast?

7. Did you move alone or with someone? How did those with whom you 
emigrated settled into the new land? Do you still communicate? How 
would you classify your relationship with them? (friends, mates or 
acquaintances?)

8. How long has the process of settlement lasted in Ontario / Latvia / 
Irkutsk Oblast? (obtaining of citizenship or residence permit, finding 
job, etc.).

9. Did anybody help you to settle in Ontario/ Latvia / Irkutsk Oblast? 
Please, explain how.

10. Did you face discrimination on the grounds of nationality or ethnicity 
in Ontario / Latvia / Irkutsk Oblast?

11. Do you have children? How have they grown up in their “new” homeland? 
Did they have any problems? How would you characterise their life today?

12. Do you visit Ukraine? Do you regret emigration?
13. Are you satisfied with your current life in Ontario / Latvia / Irkutsk 

Oblast?
14. Do you feel like a citizen of Canada / Latvia / Russia or a member of the 

new country? How do you identify yourself: You are a Canadian / Latvian 
/ Russian or you are a Ukrainian living in Canada / Latvia / Russia? How 
do your children identify themselves?
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Російською мовою

Возраст:
Пол:
Язык интервью:
1. Когда вы переехали из Украины в Онтарио / Латвию / Иркутскую 

область?
2. Что вас побудило к переезду? (экономические, политические, 

социальные проблемы или, возможно,  что-то личное?)
3. Какой заработок вы имели в Украине? Кем вы работали? Хватало ли 

вашего дохода для обеспечения себя и своих близких?
4. В каком населенном пункте вы жили?
5. Имели ли вы уже  какой-либо «багаж» за плечами (знали язык, имели 

деньги) или все начинали с нуля?
6. Помогал ли вам  кто-нибудь в изучении языка? Помогал ли  кто-нибудь 

деньгами? Помогали (помогаете) ли вы  кому-нибудь? (в Украине 
и в Онтарио / Латвии / Иркутской области)?

7. Вы переехали один / одна или с  кем-то? Как сложилась судьба тех, 
с кем вы переехали? Общаетесь ли вы до сих пор? Как вы можете 
назвать свои отношения с ними? (дружеские, приятельские или просто 
знакомые?)

8. Много ли у вас ушло времени на обустройство в Онтарио / Латвии / 
Иркутской области? (получение гражданства, нахождение работы 
и т. д.)

9. Помогали ли вам обустроиться в Онтарио / Латвии / Иркутской 
области? Каким образом?

10. Дискриминировали ли вас по признаку гражданства или этничности 
в Онтарио / Латвии / Иркутской области?

11. Есть ли у вас дети? Расскажите, пожалуйста, как они росли на 
«новой» Родине? Были ли у них  какие-либо проблемы? Как сегодня 
складывается их жизнь?

12. Посещаете ли вы Украину? Не жалеете ли вы о смене места 
жительства?

13. Довольны ли вы сегодняшней вашей жизнью в Онтарио / Латвии / 
Иркутской области?

14. Ощущаете ли вы себя гражданином Канады / Латвии / России? Как 
вы себя позиционируете: вы — канадец / латвиец / россиянин или 
вы — украинец, живущий в Канаде / Латвии / России? Как ваши дети 
себя позиционируют?
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Додаток 5
Деякі документи Українського літературно-музично-драматичного 

гуртка «Громада» (м. Іркутськ, 1912 р.)
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Додаток 6
Випуск газети «Сибирский украинец» (№ 1, м. Іркутськ, 1993 р.)
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ПОДЯКИ

• Оксана Олександрівна Полюшкевич, канд. філос. н., доцент 
кафедри державного і муніципального управління Інституту 
соціальних наук Іркутського державного університету; науко-
вий керівник в ІДУ — за наукове і творче натхнення, підтримку, 
допомогу, неоціненний внесок у роботу;

• Ігор Бардин (Ihor Bardyn), директор Парляментарної Програми 
«Канада — Україна» (Canada — Ukraine Parliamentary Program); 
Chair of Ukrainian Studies Foundation — за надану можливість 
пройти стажування за Програмою, провести дослідження в Ка-
наді й надану підтримку;

• Анна і Олег Романишини (AnnaPh.D. and OlehPh.D. Romanyshyns), 
видавнича спілка «Гомін України» (Homin Ukrainy (Ukrainian 
Echo) Publishing Co Ltd) — за допомогу і підтримку як у проведенні 
дослідження в Канаді, так і в інших починаннях;

• Тетяна Лазда (Tatjana Lazda), заступник голови Конґресу укра-
їнців Латвії — за надану допомогу і підтримку в проведенні до-
слідження в Латвії;

• Ольга Берга (Olga Berga), голова Українського дитячо- юнацького 
центру Латвії — за надану допомогу і підтримку в проведенні 
дослідження в Латвії;

• Тетяна Муравська (Tatjana Muravska), доктор економічних наук, 
професор, директор магістерської програми “European Studies” 
в Латвійському університеті, директор Centre for European and 
Transition Studies, директор Jean Monnet Centre of Excellence — за 
надану допомогу і підтримку в проведенні дослідження в Латвії;

• Юріс Круміньш (Juris Krūmiņš), доктор економічних наук, про-
фесор Латвійського університету; науковий керівник у Латвії — за 
надану допомогу і підтримку в проведенні дослідження в Латвії;

• Consortium Aurora — Towards Modern and Innovative Higher 
Education II, University of Turku (European Community Mobility 
Programme Erasmus Mundus Action 2, Strand 1 [EMA2]) і Лат-
війський університет (Latvijas Universitāte) — за надану мож-
ливість пройти навчання і провести дослідження в Латвійському 
університеті в рамках програми Erasmus Mundus;

• Ярослав Володимирович Костін, заступник директора з науко-
вої роботи Бориспільського державного історичного музею — за 
корисні поради, надану допомогу і підтримку;

• Микола Олександрович Таболенко, співробітник Іркутського 
державного університету — за надані матеріали;



• Валерій Фокович Семененко, член Ради директорів Світового 
Конґресу Українців — за сприяння у виданні цієї монографії;

• Юрій Григорович Кононенко, директор департаменту загаль-
ної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки 
України — за сприяння у виданні цієї монографії;

• Іркутська міська громадська організація «Український куль-
турний центр «Дніпро» — за надану допомогу і підтримку;

• Христина Кудрик (Christina Kudryk), канадська художниця 
українського походження — за надання дозволу на використання 
своєї роботи на обкладинці цієї монографії, а також за надану 
підтримку;

• Людмила Миколаївна Гузнякова і Тетяна Миколаївна Гузня-
кова, бабуся і мама автора — за підтримку автора у всіх почи-
наннях.
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ХРИСТИНА КУДРИК
The Promised Land

Обкладинкою для цієї монографії стала робота The Promised 
Land (укр. «Земля обітована») канадської художниці українського 
походження Христини Кудрик. Ця робота входить в серію робіт під 
назвою Heritage (укр. «Спадщина»), виконаних на честь 120-річчя 
українських поселень у Канаді. У даній серії робіт автор відображає 
суть іммігрантського досвіду з його викликами і мріями.

Роботи Христини сповнені глибокого символізму. Зокрема, 
в даній роботі імена, написані кирилицею і слідом латиницею синім 
кольором, означають перехід- трансформацію, зв’язок поколінь, 
коригування ідентифікації, нові хвилі іммігрантів. Усі імена, згадані 
на картині, належать реальним людям — першим поселенцям, 
першим дітям іммігрантів, народженим у Канаді. Вони розташовані 
на блакитному тлі, що символізує океан, величезну відстань, що 
розділяє дві культури, Старий світ і Новий.

У  центрі розташовано архівне зображення щойно прибулих 
українських іммігрантів, літніх і  молодих, з  речами, в  основному 
у своєму національному одязі, які стоять на порозі нового життя.

У  верхньому правому кутку розташований штамп канадської 
прикордонної служби, який ставили новоприбулим у  документи. 
У нижньому лівому кутку — відбиток герба на канадському паспорті, 
який прагнули отримати іммігранти. Розташована поруч дата — рік, 
коли перші переселенці з України — Іван Пилипів та Василь Єлиняк — 
ступили на канадську землю — «Землю обітовану».

У  цілому картина відображає взаємодію іммігрантів і  нового 
соціального середовища, їхню взаємоадаптацію. Пані Кудрик 
сама прибула в  Канаду як дитина іммігрантів, і  вона люб’язно 
погодилася надати свою роботу для використання на обкладинці до 
цієї монографії.
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Андрій Зав’ялов – кандидат соціологіч-
них наук, викладач, дослідник, активіст 
української діаспори Росії. Досліджує 
теми соціальної адаптації мігрантів, 
міграційної політики, етнополітики, 
мовної політики, міжетнічних взаємин, 
етнодемографічних процесів, також 
цікавиться питаннями стану української 
діаспори, збереження та розвитку 
української мови.

В цій монографії аналізуються різноманітні питання української 
міграції (як в цілому, так і в окремих країнах) і соціальної адаптації 
мігрантів з України за результатами як польових досліджень 
автора, так і досліджень вторинних джерел.

А.
 В

. З
ав

’я
ло

в 
 С

О
Ц

ІА
ЛЬ

Н
А 

АД
АП

ТА
Ц

ІЯ
 У

КР
АЇ

Н
СЬ

КИ
Х 

ІМ
М

ІГ
РА

Н
ТІ

В


	А. В. Завьялов Монография 01.10 печать.
	А. В. Завьялов обложка печать. Правильный файл. (1)

