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Ярос лав Пи лин ський, 
кан ди дат фі ло ло гіч них на ук, 

Ки їв ський офіс Інс ти ту ту Кен на на, ди рек тор

МІГ РА ЦІЙ НІ ПРО ЦЕ СИ В УК РА Ї НІ 
І ПРОБ ЛЕ МА ТО ЛЕ РАН ТНОС ТІ

На ни ніш ньо му ета пі роз вит ку люд ської ци ві лі за ції 
з-по між ін ших чин ни ків важ ли во го зна чен ня на бу ли
мігра цій ні про це си. Ни ні на віть за тя ті при біч ни ки «на -

ціо  наль ної дер жа ви» пе ре важ но ус ві дом лю ють, що мо но ет ніч ність —
мо но на ці о наль ність у су час них умо вах, як, зреш тою, і в ми ну ло му,
це не біль ше ніж да ни на дер жа вот вор чим уст рем лін ням на ці о наль -
ної елі ти у хо ді бо роть би за фор му ван ня на ці о наль ної дер жав нос ті
та/або здо бут тя її не за леж нос ті. Ві діг рав ши по міт ну роль у тво рен -
ні на ці о наль них дер жав про тя гом ХІХ—ХХ сто літь1, ідеї мо но на ціо  -
наль ної дер жа ви пос ту по во втра ча ють свою мо бі лі за цій ну зна чи -
мість, і особ ли во це стає від чут но в умо вах по си лен ня гло ба лі за ції.
Для су час ної Ук ра ї ни, яка по су ті пе ре бу ває на по чат ко во му ета пі
фор му ван ня кон цеп ції влас ної дер жав нос ті, по єд нан ня різ них ет ніч -
них, те ри то рі аль них та со ці аль них груп із сфор мо ва ни ми під різ ни -
ми впли ва ми пог ля да ми на ми ну ле, особ ли вос тя ми іс то рич но го роз -
вит ку, сфор мо ва ною мен таль ніс тю на се лен ня, є важ ким вик ли ком.
А як що вра ху ва ти міг ра цій ні про це си, що на бу ли для Ук ра ї ни пов -
сяк ден нос ті, то ста не зро зу мі лим, що ви ко нан ня зав дан ня ви роб лен -
ня кон цеп ції дер жав нос ті уск лад ню єть ся.

У ми ну ло му на ша дер жа ва бу ла від го род же на від реш ти сві ту за -
ліз ною за ві сою, і міг ра цій ний об мін об ме жу вав ся рес пуб лі ка ми
СРСР. То та лі тар на про па ган да, спря мо ва на на фор му ван ня но вої
спіль но ти ра дян сько го на ро ду, бу ла без жаль на до будь- я ких ви я вів
від мін нос тей, аж до пов но го за пе ре чен ня або лік ві да ції як їх са мих,
так і но сі їв цих від мін нос тей. Ви хо ву ю чи і за ко рі ню ю чи всю су куп -
ність оз нак по нят тя «сво го» (ра дян сько го) у сві до мос ті гро ма дян
СРСР, во на вод но час чіт ко виз на ча ла і ок рес лю ва ла ро зу мін ня та
ус ві дом лен ня «чу жо го», куль ти ву ю чи у на се лен ня Ра дян сько го Со -
ю зу не тер пи мість до всьо го, що не бу ло вит лу ма че не ра дян ськи ми
іде о ло га ми як «своє», що, зреш тою, по род жу ва ло страх пе ред «ін -
шим», не ві до мим, не ба жан ня ма ти з ним спра ву, а от же, куль ти ву -
ва ло у лю дей стій ку ксе но фо бію та ра дян ський шові нізм. 
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В іс то рії роз вит ку людс тва роз різ нен ня між со бою та ін ши ми,
тоб то, між сво їм і чу жим — це пер вин ний дос від, що з’явив ся у лю -
ди ни від то ді, як во на по ча ла роз ви ва ти ся і ус ві дом лю ва ти се бе як
ін ди від. По руч із роз вит ком ус ві дом лен ня влас но го «Я» від бу ва єть -
ся ус ві дом лен ня різ но го рів ня сво го/чу жо го: ма ти — ди ти на, сім’я,
рід, плем’я, мов на та ре лі гій на на леж ність, дер жа ва то що. Своє та
чу же від по чат ку бу ли вза є мо за леж ні, ад же тіль ки ус ві дом лю ю чи
«чу же», лю ди на мо же ос мис лю ва ти «своє» і нав па ки. Кон цеп ція
«чу жо го» — «чу жин ця», яка все ще до мі нує в на шій сві до мос ті, ус -
пад ко ва на на ми ще з ан тич них ча сів, ко ли кож но го не сво го, який
го во рив ін шою мо вою, сприй ма ли як bar ba ros — вар ва ра2. Те, як
від бу ва ло ся від ме жу ван ня чу жин ців в ан тич ній Гре ції чи Ри мі, — а
са ме на ос но ві гро ма дянс тва, — і ни ні за ли ша єть ся ос но вою су час -
но го пра ва, яке не ли ше ре гу лює сто сун ки між дер жа вою та її гро -
ма дя на ми, а та кож виз на чає і об ме жує пра ва нег ро ма дян. З тих да -
ле ких ча сів до нас пе рей шла тра ди ція зак ріп лю ва ти за гро ма дя на -
ми пра во бра ти участь у ви бо рах, пра во на пра во вий за хист з бо ку
дер жа ви, спад ко ве пра во, обов’язок спла чу ва ти по дат ки та не об хід -
ність ви ко ну ва ти вій сько вий обов’язок зад ля за хис ту сво го то що.
Вод но час, вже здав на роз різ ня ли чу жин ців, що тим ча со во пе ре бу -
ва ли на те ри то рії дер жа ви, і та ких, що осе ля ли ся тут на три ва лий
час, але не ма ли пра ва гро ма дянс тва. Для на дан ня чу жин це ві пра -
ва гро ма дянс тва в кож но му ок ре мо му ви пад ку не об хід на бу ла офі -
цій на ух ва ла дер жав них ор га нів вла ди, яка виз на ча ла ся ва го міс тю
при чин при бут тя і пе ре бу ван ня іно зем ців, та умо ви і про це ду ра на -
дан ня їм гро ма дянс тва. 

Іс то рич но сфор му ва ли ся, заз на ю чи тран сфор ма цій, тра ди ції і за -
ко ни, пов’яза ні з прий нят тям або неп рий нят тям чу жин ців на те ри -
то рії дер жа ви і на віть ок ре мо го на се ле но го пун кту.

У Ри мі, нап рик лад, про тя гом сто літь від бу ва ли ся змі ни у кон -
цеп ції гро ма дянс тва та на дан ня прав нег ро ма дя нам, що за кін чи ло ся
прий нят тям Кон сти ту ції Ан то ні а на у 212 р. при ім пе ра то рі Ка ра ка -
лі, яка кож но му віль но му меш кан це ві ім пе рії га ран ту ва ла пра во
гро ма дянс тва, урів ню ю чи в пра вах влас не рим лян і ко лиш ніх «вар -
ва рів»3. Але бу ло б по мил кою вва жа ти, що та кі змі ни здій сню ва ли -
ся лег ко і швид ко, а та кож ос та точ но. 

У єв ро пей ській куль ту рі епо хи се ред ньо віч чя, що змі ни ла ан тич -
ність, по нят тя «сво го»/«чу жо го» зно ву на бу ло ак ту аль нос ті, особ -



ли во з ог ля ду на спе ци фі ку хрис ти янс тва. У рам ках ет но цен триз му,
що до мі ну вав у хрис ти ян ській Єв ро пі, «чу же» ін тер пре ту ва ло ся з
пог ля ду влас ної іден тич нос ті і не рід ко роз гля да ло ся і сприй ма ло ся
як «во ро же», «нез вич не», «неп рий нят не» то що.

Як вва жа ють дос лід ни ки, хрес то ві по хо ди, по до ро жі куп ців
спри я ли по я ві у єв ро пей ців ро зу мін ня то го, що від мін нос ті між
куль ту ра ми на ро дів на віть те ри то рі аль но да ле ких не міс тять оз нак
«во ро жос ті», а тор го вель ні та ре міс ни чі кон так ти, а та кож роз ви ток
і по ши рен ня уні вер си тет ської ос ві ти, що пус ти ла по сві тах ве ли ку
кіль кість ман дрів них сту ден тів, до по ма гає фор му ва ти сприй нят тя
ін шо го вже не як «чу жо го» і «во ро жо го», тим са мим змен шує ксе -
но фо бію та по ши рює то ле ран тність у сус пільс тві. Од нак про тя гом
сто літь єв ро пей ська куль ту ра так і не змог ла ви ро би ти на дій них за -
по біж ни ків про ти ксе но фо бії і про я вів не то ле ран тнос ті чи шо ві ніз -
му до «чу жо го». Особ ли вих утис ків три ва лий час заз на ва ли єв реї і
ци га ни як най по ши ре ні ші «ін ші» се ред на ро дів єв ро пей сько го кон -
ти нен ту. Біль шість во єн, що то чи ли ся у сві ті в цей пе рі од, та кож,
при най мні час тко во, обґ рун то ву ва ли ся або бо роть бою з «по га ним
чу жим», що заг ро жує «хо ро шо му сво є му», або бо роть бою за по ши -
рен ня «хо ро шо го сво го» се ред чу жин ців. 

Руй ну ван ня ство ре них єв ро пей ця ми ім пе рій від кри ло мож ли вос ті
для фор му ван ня на ці о наль них дер жав, роз вит ку су час них по лі тич -
них та еко но міч них інс ти ту тів, що ста ло важ ли вим чин ни ком при -
швид шен ня міг ра цій них про це сів у сві ті, а на Єв ро пей сько му кон ти -
нен ті зок ре ма. Міг ра цій ні по то ки, що з різ ним сту пе нем ін тен сив нос -
ті охо пи ли по то му весь світ, бу ли приш вид ше ні не ли ше чис лен ни ми
вій на ми, що ви ни ка ли пов сяк час, та ко ло ні за цій ни ми пе ре мі щен ня -
ми, а й пе ре ду сім від крит тям но вих по туж них рин ків та ство рен ням
но вих ви дів ді яль нос ті. В усіх ве ли ких мет ро по лі ях сві ту по ряд із
тра ди цій ни ми ді ас по ра ми (вір мен ською, єв рей ською, грець кою, а у
Єв ро пі — ні мець кою) з’яви ли ся но ві — ки тай ська, іта лій ська, ро сій -
ська, поль ська, ук ра їн ська, ін дій ська, в’єт нам ська то що.

Піс ля за вер шен ня Дру гої сві то вої вій ни та руй ну ван ня сві то вої
ко ло ні аль ної сис те ми міг ра цій ні про це си ні би діс та ли до дат ко вий
ім пульс, при най мні ба га то пред став ни ків біль шос ті єв ро пей ських
дер жав ру ши ло у по шу ках кра щої до лі. Від бу до ва, а зго дом і стрім -
ке еко но міч не зрос тан ня по во єн ної, знач ною мі рою по руй но ва ної
Єв ро пи пот ре бу ва ло все біль шої кіль кос ті ро біт ни ків, от же, по тік
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іно зем ної ро бо чої си ли пос тій но зрос тав і єв ро пей ці, на жа ха ні на -
цист ським ре жи мом, по ча ли ви хо ву ва ти в со бі то ле ран тність у став -
лен ні до пред став ни ків від мін них рас, ре лі гій і мов. Про те ос тан ні
по дії у Фран ції й Бель гії, у Ні меч чи ні та Бри та нії при му шу ють за -
мис ли ти ся над тим, що і як треба ро би ти, аби по до ла ти не га тив ні
сте ре о ти пи у від но си нах між «сво ї ми» і «чу жи ми» та зро би ти єв ро -
пей ський світ то ле ран тні шим.

Ві до мо, що пе ре ду сім роз ча ру ван ня у су час но му жит ті, йо го за во -
ю ван нях і здо бут ках, зу мов лює пе ре важ ну біль шість ак тів на силь -
ства, зло чи нів що до гас тар бай те рів та бі жен ців, тоб то «чу жин ців», і
при чи ни цьо го слід шу ка ти як в ін ди ві ду аль ній, так і в ко лек тив ній
фрус тра ції на се лен ня за леж но від то го, ма ють ці ви пад ки ма со вий та
сис тем ний ха рак тер, чи є ви пад ко ви ми і спо ра дич ни ми. 

Су час на Ук ра ї на, як уже заз на ча ло ся, має важ ку то та лі тар ну
спад щи ну і то му го во ри ти про на ше сус пільс тво як про та ке, де па -
нує то ле ран тність, до сить склад но. На сам пе ред то му, що влас не су -
спільс тва — гро ма дян сько го сус пільс тва в су час но му, єв ро пей сько му
сен сі цьо го тер мі на, в Ук ра ї ні до сі не сфор мо ва но. Так са мо не ство -
ре но і ме ха ніз ми по ши рен ня ідеї гро ма дян сько го сус пільс тва се ред
на се лен ня. Але, як по ка зує єв ро пей ський та й пів ніч но а ме ри кан ський
дос від, без ус ві дом ле но го гро ма дян сько го сус пільс тва важ ко по до ла -
ти бар’єр по лі нії «свій»/«чу жий» і ство ри ти у на се лен ня стій кий
іму ні тет до про я вів не то ле ран тнос ті та ксе но фо бії. 

Од на з при чин нев дач Ук ра ї ни у по бу до ві гро ма дян сько го су -
спільс тва по ля гає пе ре ду сім в інс ти ту цій ній слаб кос ті дер жав но го
апа ра ту. Як ві до мо, для ви ко нан ня будь- я ко го зав дан ня треба за лу -
ча ти пев ну кіль кість фа хів ців від по від ної ква лі фі ка ції, крім то го,
роз по чи на ю чи ро бо ту, во ни по вин ні доб ре ус ві дом лю ва ти своє зав -
дан ня, йо го ме ту, хо ча б орі єн тов но очі ку ва ний ре зуль тат сво єї ді -
яль нос ті. Тим ча сом в Ук ра ї ні не ли ше не має дос тат ньої кіль кос ті
фа хів ців від по від но го рів ня ква лі фі ка ції для здій снен ня не об хід них
уп рав лін ських чи ви ко нав ських зав дань, але не має і дер жав ниць ко -
го ро зу мін ня, що са ме тре ба ро би ти і з якою ме тою. Отже, брак ква -
лі фі ко ва них кад рів на всіх рів нях і в усіх лан ках приз во дить ли ше
до то таль ної імі та ції ді яль нос ті. Слаб ка, не ін сти ту а лі зо ва на дер жа ва
не мо же за без пе чи ти ані пра ва влас них гро ма дян, ані пра ва іно зем -
ців на до три ман ня їх ніх прав, що по род жує за галь не по чут тя без кар -
нос ті і від по від но без за хис нос ті. За та ких умов по я ва скін хе дів чи



інших асо ці аль них груп не є ви пад ко вою, ад же як що хтось мо же без -
кар но об ра жа ти ме не або мо го су сі да чи ро ди ча, то чо му я не мо жу
ро би ти те са ме по від но шен ню до ін ших, особ ли во як що ці ін ші на -
ле жать до без прав них та не за хи ще них ка те го рій на се лен ня. От же,
під го тов ка кад рів та зап ро вад жен ня гро ма дян ської ос ві ти є пер шо -
чер го вим для сус пільс тва зав дан ням, як що во но хо че ба чи ти сво їх
чле нів за ко нос лух ня ни ми й то ле ран тни ми. 

Ни ні ж мож на кон ста ту ва ти, що кон цепт то ле ран тнос ті в ук ра їн -
сько му сус пільс тві по ки що не має дос тат ньої за ко рі ненос ті. До ре -
чі, сло во то ле ран тність, як книж не, пе ре важ но у зна чен ні «тер пи -
мість — поб лаж ли вість» вжи ва ли у сво їх тво рах ще кла си ки ук ра їн -
ської лі те ра ту ри Іван Фран ко і Ле ся Ук ра їн ка. Зго дом, за ча сів
радян сько го ре жи му, во но зни кає із офі цій но го вжит ку для то го,
щоб зно ву з’яви ти ся на шпаль тах га зет нап ри кін ці дев’янос тих ро -
ків ХХ сто літ тя. Са ме в ос тан ні де ся ти літ тя ми ну ло го сто літ тя, ко -
ли гло ба лі за цій ні про це си у всіх сфе рах ма те рі аль но го і ду хов но го
жит тя на шої кра ї ни прис ко ри ли ся, проб ле ма пов сяк ден но го мир но -
го спі в іс ну ван ня пред став ни ків різ них рас і на ро дів ста ла ак ту аль -
ною як ні ко ли.

Вод но час, на на шу дум ку, ані дер жав на ді яль ність в га лу зі ет но -
по лі ти ки, ані пов сяк ден ні по ве дін ко ві мо де лі пе ре січ но го гро ма дя ни -
на не да ють жод них під став для оп ти міс тич них вис нов ків що до на -
яв нос ті в Ук ра ї ні ус ві дом лен ня заг роз, при хо ва них в ук ра їн сько му
сус пільс тві. Ад же вик ли ки ет но куль тур но го роз ма їт тя іс ну ють як
ззов ні (став лен ня до мі нан тної куль тур ної біль шос ті до мен шин), так
і все ре ди ні (са мо ус ві дом лен ня мен ши на ми влас ної іден тич нос ті) на -
шо го сус пільс тва. І при чи ни цьо го до сить сут тє ві. По- пер ше, кра ї на
пос тій но пе ре бу ває у ста ні по лі ти ко- е ко но міч ної кри зи, а як ві до мо
з ба га то ві ко во го дос ві ду роз вит ку людс тва, в та ких умо вах не мо же
не по си ли ти ся нап ру га у між на ці о наль них/мі жет ніч них сто сун ках,
що зни жує по ріг то ле ран тнос ті і по род жує/по си лює ксе но фо бію;
по- дру ге, на від мі ну від біль шос ті за хід но єв ро пей ських кра їн та
США, в Ук ра ї ні так зва на ти туль на на ція са ма по чу ва єть ся но во на -
род же ною, а то му на лаш то ва на на са мо і ден ти фі ка цію та са мос твер -
джен ня, що не рід ко має нас ту паль ний, а по час ти і аг ре сив ний ха рак -
тер; по- тре тє, мен ши ни, одер жав ши у не за леж ній Ук ра ї ні пра во на
роз ви ток влас них куль тур, та кож за хо ди ли ся їх роз бу до ву ва ти піс -
ля ра дян ської де ко ра тив но- о фі цій ної стаг на ції, а то й реп ре сив ної
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за бо ро ни, і роб лять це час то за ра ху нок ущем лен ня прав ін ших на -
цій; по- чет вер те, у на шо му пуб ліч но му прос то рі не ви роб ле но ро -
зу мін ня ба га тос кла до вої та ба га то рів не вої при ро ди іден тич нос ті, її
ди фе рен ці а ції на по лі тич ну, на ці о наль ну/ет ніч ну та куль тур ну. Са -
ме у та кій си ту а ції ба жа но бу ло б не ли ше про ва ди ти дис ку сії в су -
спільс тві нав ко ло по нят тя «то ле ран тнос ті». На дум ку фа хів ців, у су -
час но му ук ра їн сько му кон тек сті це по нят тя має «де що при низ ли ві
ко но та ції — хтось або щось ме ні не ду же при єм ні, але я їх тер пі ти -
му (що, зреш тою, є не об хід ною ста ді єю у сто сун ках з Ін шим)»4. То -
му нам в Ук ра ї ні не об хід но пе ре хо ди ти до фор му ван ня у на се лен ня
ус ві дом лен ня вза єм но го виз нан ня, що мож ли ве ли ше че рез вза єм не
піз нан ня, а по тім — до фор му ван ня влас ної кон цеп ції муль ти куль ту -
ра ліз му5. На галь ну пот ре бу ви роб лен ня та кої кон цеп ції для Ук ра ї ни
кож но го дня під твер джує бар вис тий ка лей дос коп на шо го жит тя і,
зок ре ма, ма со вий ви їзд на ших спів гро ма дян за ме жі дер жа ви в усіх
нап рям ках, так і бе зу мов но на ба га то біль ший ніж будь- ко ли в’їзд
пред став ни ків ін ших на ро дів в Ук ра ї ну. 

Ос тан нім ча сом дос лід ни ки ви ді ля ють три ос нов них проб ле ми,
які по род жує ма со ва міг ра ція на се лен ня і які ни ні вже ста ли гло -
баль ни ми. До то го ж всі во ни ма ють знач ний кон флік то ген ний
потен ці ал. Пер ші дві пов’яза ні з ім міг ра ці єю, а са ме: еко но міч ні
проб ле ми, вик ли ка ні прип ли вом ро біт ни ків, та со ці о куль тур ні, що
ви ни ка ють внас лі док збіль шен ня кон так тів пред став ни ків різ них на -
ро дів і куль тур. Тре тя без по се ред ньо з ни ми пов’яза на, і її пе ре жи -
ва ють кра ї ни по ши ре ної еміг ра ції, — це не ли ше від тік міз ків, а й і
біль шос ті ква лі фі ко ва них кад рів, що має міс це в усіх га лу зях і ви -
дах ді яль нос ті. Ця ос тан ня проб ле ма приз во дить до за галь ної дег ра -
да ції тру до вих ре сур сів, що в свою чер гу по си лює ан ти ім міг рант ські
нас трої та ксе но фо бію у дег ра ду ю чих сус пільс твах. Ві до мий поль -
ський со ці о лог П. Штом пка вва жає це сим пто ма ми «тре тьої хви лі
со ці аль них ру хів про ти гло ба лі за ції», що по чи на ють ок рес лю ва ти ся
вже у ба га тьох кра ї нах сві ту. На йо го дум ку, хо ча по ки що най більш
ви ди мим є про тест, «який зо се ред жу єть ся пе ре ду сім на еко но міч них
проб ле мах, але впев не но мож на ска за ти, що не за ба ром він по єд на -
єть ся з ру хом на за хист міс це вих куль тур, який хо ча і роз по чав ся
де що ра ні ше, про те ще не на був та ких яск ра во ви ди мих форм»6. 

По я ва і пог либ лен ня оз на че них проб лем пе ре ко нує у не об хід нос -
ті ре гу лю ван ня ім міг ра цій них про це сів. Од нак знай ти пот ріб ний ба -



ланс між одер жан ням мак си маль ної ко рис ті від за лу чен ня іно ет ніч -
них міг ран тів та зве ден ням до мі ні му му со ці аль них ри зи ків, які
вини ка ють під час мі жет ніч них кон так тів, особ ли во в умо вах не рів -
ноп рав нос ті, не так прос то.

При фор му ван ні та ре а лі за ції міг ра цій ної по лі ти ки над зви чай но
важ ли вою є за галь но по лі тич на си ту а ція в кра ї ні. Та не менш важ -
ли во, щоб міг ран ти як зов ніш ні, так і внут ріш ні не ста ли за руч ни -
ка ми по лі тич них ігор, роз мін ною мо не тою у по лі тич них тор гах.

Міг ра цій на по лі ти ка зав жди пе ре бу ває під впли вом по лі тич ної
кон’юнк ту ри, яка пе ре важ но іг но рує і се ред ньо тер мі но ву і дов го тер -
мі но ву пер спек ти ву со ці аль но го роз вит ку, а ма ні пу лює заг ро за ми
со ці аль ної нес та біль нос ті та по лі тич ни ми ри зи ка ми. З ме тою за хис -
ти ти міг ра цій ну по лі ти ку від по пу ліст ських та неп ро фе сій них по лі -
тич них ви мог не об хід не не ли ше ши ро ке гро мад ське об го во рен ня
роз’ясю валь но- ос віт ньо го спря му ван ня ос тан ньої, а і ко ор ди на ція та
мо бі лі за ція зу силь усіх сек то рів гро ма дян сько го сус пільс тва, що до -
по мо же сфор му ва ти спіль не ро зу мін ня та ви ва же не ба чен ня зав дань
та прі о ри те тів у га лу зі міг ра цій ної по лі ти ки. А по ки та ко го ро зу мін -
ня не до сяг ну то слід всі ля ко ви ко рис то ву ва ти екс пер тне се ре до ви -
ще, ви нят ко ву зна чи мість за со бів ма со вої ін фор ма ції та шир ше —
ма со вої ко му ні ка ції у фор му ван ні гро мад ської дум ки і зва же но го
пог ля ду на те, що у се ред ньо- та дов го тер мі но вій пер спек ти ві у на -
шої кра ї ни аль тер на тив по су ті не за ли ши ло ся, ад же спро би уря ду
під ви щи ти на род жу ва ність шля хом на дан ня доп лат на дру гу та тре -
тю ди ти ну врів но ва жу ють ся по ши рен ням ал ко го ліз му, СНІ Ду та
нар ко ма нії в ук ра їн сько му сус пільс тві. 

Це дає під ста ви ствер джу ва ти, що най ближ чим ча сом пра ця буде
од ним із най більш де фі цит них, як що не най де фі цит ні шим, ре сур -
сом в Ук ра ї ні. Са ме та ке змен шен ня тру до во го по тен ці а лу зумов лює
не об хід ність знач но го збіль шен ня ім міг ра ції для йо го по пов нен ня,
ад же за ко рот кий час не мож ли во за без пе чи ти ін шим спо со бом адек -
ват ний при ріст про дук тив нос ті пра ці. 

Ще до не дав на при пу щен ня сто сов но то го, що пра ця в Ук ра ї ні
ста не де фі ци том, знач но біль шим ніж де фі цит при род них ре сур сів
чи ін вес ти цій, вик ли ка ли неп ри хо ва ну скеп тич ну пос міш ку. А ни ні
ук ра їн ські мас- ме діа пе ре пов не ні рек ла мою що до ва кан сій, при чо му
в різ них га лу зях. Нап ру жен ня на рин ку пра ці від чу ва єть ся у ба га -
тьох ре гі о нах кра ї ни і свід чить про те, що вже не за ба ром, ко ли
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повер неть ся біль шість ук ра їн ських гас тар бай те рів, єди ним дже ре -
лом по пов нен ня тру до вих ре сур сів ста не за лу чен ня ім міг ран тів. 

Ос кіль ки тру до ві ре сур си ма ють тен ден цію до швид ко го ско ро -
чен ня, а роз ви ток пра це за о щад жу ю чих тех но ло гій не змо же прог ре -
су ва ти нас тіль ки швид ко, щоб ком пен су ва ти втра ти, то за та ких
умов еко но міч ний за не пад ба чить ся не ми ну чим, а це по тяг не за со -
бою зни жен ня рів ня жит тя, до хо дів і зар плат, за мо ро жу ван ня, а
мож ли во на віть ско ро чен ня, пен сій них вип лат, ско ро чен ня, а по час -
ти і від мо ву, від ба га тьох со ці аль них прог рам. То му для за мі щен ня
втра че но го пра цез дат но го на се лен ня до ве деть ся зас то со ву ва ти та кі
не по пу ляр ні за хо ди, як різ ке збіль шен ня пен сій но го ві ку, по дов -
жен ня ро бо чо го дня, від нос не ско ро чен ня ста ці о нар ної ос ві ти. Не ми -
ну че заз на ють кіль кіс но го змен шен ня як люд ські, так і еко но міч ні
мож ли вос ті під трим ки інс ти ту тів, що гаранту ють без пе ку кра ї ни —
ар мії, мі лі ції, а та кож всі єї сис те ми дер жав но го уп рав лін ня. 

От же, щоб ком пен су ва ти на яв ний де фі цит де мог ра фіч них ре сур -
сів, Ук ра ї ні до ве деть ся за о хо чу ва ти ім міг ра цію з ін ших кра їн. Зви чай -
но, се ред ос нов них до но рів ба жа но бу ло б ма ти кра ї ни з по діб ною до
на шої куль ту рою та зви ча я ми, про те на дії на це при мар ні, ос кіль ки
гло баль ний ри нок ім міг рант ської пра ці весь час роз ши рю єть ся, а кон -
ку рен тос про мож ність Ук ра ї ни і в цій га лу зі за ли ша єть ся до сить низь -
кою. За іс ну ю чих умов на шій дер жа ві важ ко кон ку ру ва ти за ро бо чу
си лу не ли ше із США, Ка на дою чи кра ї на ми Захід ної Єв ро пи: має
міс це від ста ван ня за еко но міч ною при ваб ли віс тю від біль шос ті но вих
чле нів ЄС, а ми, крім м’яко го клі ма ту та від сут нос ті ксе но фо бії, ма -
ло що мо же мо зап ро по ну ва ти по тен цій ним спів гро ма дя нам.

Прип лив тру до вих ре сур сів умож ли вить по даль ше еко но міч не
зрос тан ня, а от же, під не сен ня жит тє во го рів ня, збіль шен ня пен сій,
роз ши рить мож ли вос ті для со ці аль но го за без пе чен ня, роз вит ку сис -
те ми ос ві ти, ут ри ман ня на ста біль но ви со ко му рів ні мі лі ції та ар мії.
Ім міг ран ти, та ким чи ном, за без пе чать зміц нен ня ге о по лі тич но го ста -
но ви ща кра ї ни, під ви щать її те ри то рі аль ну ці ліс ність за умо ви рів -
но мір но го та упо ряд ко ва но го роз се лен ня. Та за о хо чен ня ім міг ра ції
обі цяє не ли ше по зи тив за умо ви збіль шен ня час тки на се лен ня, яка
має сут тє ві ет но куль тур ні від мін нос ті, не ми ну че з’яв лять ся пе ре д -
умо ви для ви ник нен ня нап ру жен ня на ет но кон фе сій но му та ет но -
куль тур но му ґрун ті, ак ти ві за ція на ці о на ліс тич них ру хів, за гос трен -
ня по лі тич ної бо роть би. Мо ло діж ні бун ти, що раз у раз ви ни ка ють



у ве ли ких єв ро пей ських міс тах, та ких, як Па риж, Брюс сель чи Ко -
пен га ген, яск ра во ілюс тру ють мож ли ві со ці аль ні не га раз ди, що мо -
жуть ви ни ка ти внас лі док ве ли кої іно куль тур ної ім міг ра ції, як що во -
на не бу де суп ро вод жу ва ти ся на леж ни ми со ці аль ни ми, ос віт ні ми та
куль тур ниць ки ми прог ра ма ми, спря мо ва ни ми як на ім міг ран тів, так
і на сус пільс тво, що їх прий має. 

Де я кі по лі ти ки на по ля га ють на прі о ри те ті під ви щен ня на род жу ва -
нос ті пе ред ім міг ра ці єю. Ім міг ра цію во ни вва жа ють не об’єк тив ною
пот ре бою кра ї ни у тру до вих ре сур сах, а ви гад кою за хід них лі бе ра лів
та між на род них чи нов ни ків. І хо ча проб ле ма на род жу ва нос ті в Ук ра -
ї ні не є без по се ред ньо те мою на шо го дос лід жен ня, заз на чи мо, що на -
віть як що вип рав да ють ся оп ти міс тич ні прог но зи і в на шій дер жа ві
роз поч неть ся справ жній бе бі бум, ці но во на род же ні гро ма дя ни ста нуть
пов но цін ни ми пра ців ни ка ми не ра ні ше ніж за 20—30 ро ків. Хто роз ви -
ва ти ме еко но мі ку дер жа ви про тя гом цих де ся ти літь, за роб ля ти ме пен -
сії, за без пе чу ва ти ме ви ко нан ня со ці аль них прог рам, охо ро ня ти ме без -
пе ку дер жа ви: від по ві дей на ці за пи тан ня по ки що не має, як не має по
су ті на віть ус ві дом лен ня проб лем, що на су ва ють ся. 

Зви чай но, іні ці а ти ви уря ду, спря мо ва ні на під ви щен ня на род жу -
ва нос ті, тре ба ві та ти і всі ля ко під три му ва ти. Про те без на леж ної
під трим ки кож ною ро ди ною во ни, на жаль, ли ше, ство рю ють ілю -
зію швид ко го і ус піш но го по до лан ня де мог ра фіч ної кри зи, на дію на
те, що уряд і ще «хтось там, хто за ве де ба га то ді тей» про нас по -
дбає. В ре зуль та ті на леж ної ува ги ні до ре е міг ра ції на ці о наль них
кад рів з-за кор до ну, ні до про ве ден ня про ду ма ної і під го тов ле ної
ім міг ра цій ної по лі ти ки не має. Нас кіль ки ми під го тов ле ні і на лаш то -
ва ні на ак тив ну і про ду ма ну ім міг ра цій ну по лі ти ку свід чить ди на мі -
ка на дан ня гро ма дянс тва, при тул ку, доз во лів на пра цев лаш ту ван ня
за ос тан ні де сять ро ків.

Се ред чи нов ни ків, до тич них до ім міг ра цій ної спра ви, па нує ти -
по ве па тер на ліст ське став лен ня як до сво го влас но го на се лен ня, так
і до проб ле ми міг ра ції. Не рід ко мож на по чу ти, що при їж джих до -
ве деть ся ут ри му ва ти, за без пе чу ва ти жит лом, на да ва ти со ці аль ну до -
по мо гу то що. Про те дос від обс те жен ня міг ран тів з кра їн Азії та
Афри ки, про ве де но го ос тан ні ми ро ка ми у Ки є ві, Хар ко ві та Оде сі,
пока зав, що це зов сім не так. Ім міг ран тів в Ук ра ї ні ні за яких умов
не мож на вва жа ти ут ри ман ця ми, во ни за роб ля ють со бі на жит тя та
на ут ри ман ня сво їх сі мей, зай ма ю чи дос туп ні їм ні ші на рин ку праці

11



12

пе ре важ но у сфе рі тор гів лі, гро мад сько го хар чу ван ня та обс лу го ву -
ван ня, а там, де з’яв ля ють ся ін ші пер спек ти ви, як, нап рик лад, у
Хар ко ві, во ни від кри ва ють влас ні під при ємс тва і ство рю ють ро бо чі
міс ця не ли ше для се бе, а й для міс це во го на се лен ня. Ці ка вим у
цьому від но шен ні є дос від фор му ван ня в’єт нам ської гро ма ди. 

Як ві до мо, пе рі од ста нов лен ня са мос тій ної Ук ра ї ни — це й пе ріод
фор му ван ня но вих еко но міч них ре а лій. На по чат ку 90-х ро ків ство -
рю ють ся і роз ви ва ють ся чис лен ні тор го вель ні фір ми, най біль ша
кіль кість яких роз мі щу єть ся в Ки є ві, Хар ко ві, Оде сі та ін ших міс -
тах-міль йон ни ках. Се ред ти сяч та ких фірм з’яв ля єть ся і кіль ка
в’єт нам ських. Для ре а лі за ції при ве зе них з В’єт на му то ва рів ке рів -
ни ки фірм пе ре важ но зап ро шу ють сво їх спів віт чиз ни ків, які не за -
без пе че ні ро бо тою. Так, при ї хав ши в різ ні ре гі о ни Ук ра ї ни, як най -
ма ні ро біт ни ки дер жав них під при ємств, ба га то хто з них опи нив ся
в Ки є ві та кож як най ма ні ро біт ни ки при ват них тор го вих фірм. Зго -
дом час ти на з них от ри ма ли влас ний па тент на тор гів лю або офор -
ми ли сві доц тво при ват но го під при єм ця.

Склад нос ті з ор га ні за ці єю ро бо ти з в’єт нам ськи ми ро біт ни ка ми
ви ник ли в 1991—1992 рр., ко ли за кін чив ся тер мін тру до вих кон трак -
тів з ук ра їн ськи ми під при ємс тва ми, пе ре ду сім хар ків ськи ми, де бу -
ла зо се ред же на ос нов на ма са ро біт ни ків, а кош ти на де пор та цію
знай ти бу ло проб ле ма тич но. В цей час чіт кість і кон тро льо ва ність
ро бо ти з в’єт нам ською гро ма дою, що іс ну ва ла з ча сів СРСР, по -
слаб лю єть ся. По шу ки ви рі шен ня склад но го со ці аль но го і дип ло ма -
тич но го зав дан ня бу ло пе ре ве де но в но ве рус ло — на цен траль но му
рин ку Хар ко ва з’яви в ся в’єт нам ський тор го вель ний май дан чик, що
і да ло змогу ви рі ши ти знач ну час ти ну ма те рі аль них проб лем гро ма -
ди. Фак тич но від бу ла ся ле га лі за ція тор го вель но го біз не су. Сти хій на,
не кон тро льо ва на, а за ра дян ським за ко но давс твом про ти за кон на ді -
яль ність в’єт нам ських гас тар бай те рів на бу ла за кон но го ста ту су. По -
я ва при ват них біз нес- ін те ре сів, які ма ли ле галь ні умо ви для ре а лі -
за ції, впли ну ла на про це си роз вит ку в’єт нам ської гро ма ди Хар ко ва
і на змі ну форм адап та цій них про це сів. 

Зго дом бу ла роз гор ну та ді яль ність щодо ор га ні за ції ці лої низ ки
під при єм ниць ких струк тур, ре зуль та том якої ста ло зас ну ван ня у
1997 р. кор по ра ції «Тех но ком». В’єт нам ська гро ма да з об’єд нан ня
гас тар бай те рів пе рет во ри лася на скла до ву під при єм ниць кої спіль но -
ти Хар ко ва, яка са ма ство рю ва ла ро бо чі міс ця. 



Міс це ва вла да ло яль но пос та ви ла ся до ді яль нос ті в’єт нам ської
гро ма ди у міс ті. З доз во лу вла ди у 2000 р. гро ма да по ча ла ви ку по -
ву ва ти при мі щен ня гур то жит ків хар ків ських за во дів і їх мо дер ні зу -
ва ти, пе рет во рю ю чи на ба га ток вар тир ні бу дин ки з ви со ким рів нем
ком фор ту. Зго дом бу ло ство ре но Центр в’єт нам ської ме ди ци ни,
який від ра зу по чав на да ва ти пос лу ги як в’єт нам цям, так і міс це во -
му на се лен ню. По ча ло ви хо ди ти пе рі о дич не ви дан ня «Qu e hu ong»,
від крив ся ди тя чий нав чаль ний зак лад «Мu a- Su an».

Ни ні ос нов на ма са в’єт нам ських ді тей нав ча єть ся у шко лах різ -
них форм влас нос ті у Ко мін тер нів сько му ра йо ні Хар ко ва. Нав чан -
ня в міс це вих зак ла дах се ред ньої ос ві ти є яск ра вим ін ди ка то ром
адап та ції іно зем ців в ук ра їн сько му се ре до ви щі.

За ос тан ні 10 ро ків пе ред пред став ни ка ми в’єт нам ської гро ма ди
пос та ла проб ле ма не мов ної адап та ції до ук ра їн сько го се ре до ви ща,
а нав па ки, мов ної аси мі ля ції мо ло до го по ко лін ня. Та ким чи ном,
мож на ствер джу ва ти, що в’єт нам ська гро ма да Хар ко ва за ос тан ні
двад цять ро ків не тіль ки адап ту ва ла ся до жит тя в Ук ра ї ні, а й пе -
рет во ри ла ся на ак тив но го учас ни ка еко но міч но го і со ці аль но го жит -
тя міс та. От же, ма є мо прик лад доб ре ор га ні зо ва но го і ке ро ва но го
зсе ре ди ни гро ма ди про це су адап та ції міг ран тів в ін шо мов но му та ін -
шо куль тур но му се ре до ви щі. 

Як ба чи мо, на прик ла ді роз вит ку в’єт нам ської гро ма ди у Хар ко ві
уяв лен ня про спо жи ваць кий ха рак тер міг ран тів є хиб ні, про те во ни
справ ля ють не га тив ний вплив  на сус пільс тво, що прий має, фор му -
ють міг ран то фо бію, ство рю ють неп рав ди ві уяв лен ня про те, що уряд
до по ма гає «чу жим» за ра ху нок «сво їх». Од нак здат ність міг ран тів
прис то со ву ва ти ся до ак ту аль них умов жит тя не оз на чає, що дер жа ва
мо же за ли ша ти без на леж ної ува ги розв’язан ня їх ніх проб лем. Але
дер жа ва, як нам зда єть ся, по вин на не стіль ки на да ва ти пря му ма те -
рі аль ну до по мо гу ім міг ран там, скіль ки ство рю ва ти від по від ні пра -
во ві та ор га ні за цій ні умо ви для їх при йо му та об лаш ту ван ня, фор -
му ва ти у сус пільс тві ро зу мін ня не ми ну чос ті і ба жа нос ті міг ра цій них
про це сів. Дер жа ва як сус піль ний інс ти тут по вин на опі ку ва ти ся пе -
ре ду сім вчас ною роз роб кою і впро вад жен ням у прак ти ку не об хід но -
го за ко но давс тва, що ре гу лю ва ло б при бут тя та пра це влаш ту ван ня
ім міг ран тів — їх ре єс тра цію, на дан ня доз во лу на про жи ван ня та здо -
бут тя гро ма дянс тва, вре гу льо ву ва ти пра цев лаш ту ван ня, роз ви ва ти
ри нок бу дів ниц тва жит ла, вста нов лю ва ти пар тнер ські від но си ни з
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кра ї на ми-до но ра ми тру до вих ре сур сів, сти му лю ва ти фор му ван ня ін -
фор ма цій ної та рек ру тин го вої ме ре жі як дер жав ної, так і при ват ної,
та кон тро лю ва ти її ді яль ність, наг ля да ти за дот ри ман ням прав міг -
ран тів то що. Во на по вин на, вра хо ву ю чи сві то вий дос від, забез пе чи ти
роз по діл фун кцій між цен траль ни ми та міс це ви ми ор га на ми вла ди,
дер жа вою та пра це дав цем, оп ти мі зу вав ши їх та мак си маль но наб ли -
зив ши до ви рі шен ня проб лем кож но го ок ре мо го інди ві да. 

Як свід чить дос від ос тан ніх де ся ти літь, найс клад ні ши ми і най -
більш кон флік то ген ни ми, є ті фа зи мо дер ні за ції сус пільс тва, за
яких ще не від бу ла ся за галь на інс ти ту а лі за ція ме ха ніз му дер жав но -
го уп рав лін ня та не до кін ця сфор мо ва но ос нов ні іде о ло ге ми на ці о -
наль ної куль ту ри. Ма со ва сві до мість, що пе ре бу ває на ста дії фор -
му ван ня, особ ли во під влад на впли ву на ці о на ліс тич ної іде о ло гії, яку
дер жав на бю рок ра тія ви ко рис то вує з ме тою цен тра лі за ції вла ди та
вип рав дан ня сво єї об ме же ної ді єз дат нос ті. Вод но час без кон со лі да -
ції біль шос ті на се лен ня нав ко ло єди ної ме ти не мож ли во зруй ну ва -
ти ані те ри то рі аль ні, ані ста но ві чи про фе сій ні бар’єри, тим біль ше
об’єд на ти різ но ет ніч не на се лен ня та усу ну ти між на ці о наль ні, мі ж -
етніч ні та ре гі о наль ні тер тя та не по ро зу мін ня. Ці про це си док лад но
про а на лі зо ва ні ще на по чат ку ХХ сто літ тя Х. Ор те го ю- і- Гас се том у
ро бо ті «Без хре бет на Іс па нія»7. Біль шість роз ду мів фі ло со фа не
втра ти ли ак ту аль нос ті і з пев ни ми нез нач ни ми зас те ре жен ня ми
цілком прик ла да ють ся до су час ної ук ра їн ської си ту а ції, ко ли пе да -
лю ван ня ре гі о наль них від мін нос тей є по су ті ус ві дом ле ною (а мож -
ли во й не зав жди ус ві дом ле ною) ре ак ці єю на нез дат ність цен тру
зап ро по ну ва ти усім ре гі о нам дер жа ви єди ний по зи тив ний мо дер ні -
за цій ний про ект, що став би дви гу ном їх до цен тро во го ру ху. Як це
не ба наль но, але ніх то не ті кає від хо ро шо го до гір шо го. 

Са ме доб ре про ду ма ний мо бі лі за цій ний про ект і мо же ста ти ос -
но вою не ли ше для об’єд нан ня різ них ет ніч них груп все ре ди ні кра -
ї ни, а й для ство рен ня від по від но го мо раль но го клі ма ту в сус піль -
стві, спри ят ли во го для за лу чен ня нет ра ди цій них для пев ної кра ї ни
ет ніч них груп до спів пра ці і пос ту по во го ор га ніч но го вход жен ня до
но вої дер жа ви.

Важ ли вим ком по нен том та ко го мо дер ні за цій но го про ек ту є по до -
лан ня сте ре о ти пів «сво го» і «чу жо го» на за галь но дер жав но му рів -
ні. Як ві до мо, од ним із най важ ли ві ших еле мен тів мі фо ло гії
«свій/чу жий» є уяв лен ня про не за ко рі не ність при буль ців, про від -



сут ність у них міс це во го «ко рін ня», а от же, і прав на пе ре бу ван ня
на цій те ри то рії, у цій дер жа ві, ко рис ту ван ня її со ці аль ни ми бла га -
ми. Та ке уяв лен ня про міг ран тів є нас прав ді «об ме жен ням», об ме -
жен ням їх у пра вах (до ре чі, зак ли ки що до «ура жен ня в пра вах»
міг ран тів із ін ших ре гі о нів Ук ра ї ни час від ча су лу на ють і в Ки є -
ві), і од но час но ствер джен ня, «уза ко нен ня» пре тен зій «сво їх» на
якісь на леж ні їм за пра вом на род жен ня пре фе рен ції, при ві леї, піль -
ги то що, які «чу жим» — не міс це вим — не на ле жать, а в ра зі по ши -
рен ня на них сут тє во об ме жу ва ти муть у чо мусь міс це ве на се лен ня.
Са ме тут кри ють ся ко ре ні міг ран то фо бії, зви ну ва чень у «за хоп лен -
ні рин ків», «екс плу а та ції міс це во го на се лен ня», не за кон нос ті пе ре -
бу ван ня у цьо му міс ті, а та кож кри мі наль нос ті, роз пус нос ті, зне ва -
зі до міс це вих зви ча їв та по ряд ків, від сут нос ті по ва ги до куль ту ри
міс це во го на се лен ня, аг ре сив но му по ши рен ні влас них норм по ве дін -
ки та куль ту ри. 

Про те, як по ка зу ють чис лен ні дос лід жен ня, міг ран ти зай ма ють
ті со ці аль ні ні ші та гра ють ті со ці аль ні ро лі, які ви яв ля ють ся не зай -
ня ти ми міс це вим на се лен ням з різ них при чин, пе ре ду сім че рез не -
прес тиж ність та не а дек ват ний рі вень оп ла ти. От же, всу пе реч па нів -
ним уяв лен ням са ме ці ні ші і ці ро лі за без пе чу ють пра це люб ним
міг ран там (ад же їдуть пра цю ва ти ли ше ті, хто хо че це ро би ти) та -
кий рі вень доб ро бу ту, який вва жа єть ся важ ко до сяж ним для біль -
шос ті пред став ни ків міс це во го на се лен ня. Ба га то хто са ме це вва жає
кон флік том куль тур, хо ча нас прав ді відмінність кри єть ся, пе ре важ -
но, у по ве дін ці пос тій но го міс це во го на се лен ня, що вже дав но зас во -
ї ло пев ні по ве дін ко ві сте ре о ти пи «місь кої» куль ту ри, та міг ран тів,
які при бу ва ють з кра їн пе ре важ но з низь ким рів нем ур ба ні за ції, де
ще пе ре ва жа ють більш ар ха їч ний стиль по ве дін ки, тра ди цій ні фор ми
со ці аль ної ор га ні за ції та со лі дар нос ті. 

Крім то го, міг ран ти, нез ва жа ю чи на «не міс це ве» по ход жен ня,
тоб то на те се ре до ви ще, з яко го во ни при бу ли, як пра ви ло, більш
«тра ди цій не», з не роз ви не ною со ці аль ною інф рас трук ту рою, зму -
ше ні ви яв ля ти гнуч кість та вмін ня прис то со ву ва ти ся, тоб то ті якос -
ті, які як най кра ще від по ві да ють умо вам рин ко вих сто сун ків. Їх
готов ність іти на зус тріч ви мо гам і пот ре бам пар тне рів чи клі єн тів,
пра цез дат ність, ба жан ня про би ти ся на го ру, бу ти виз на ни ми у но во -
му сус пільс тві особ ли во важ ли ві для ус піш но го іс ну ван ня. Як не
див но, але са ме ці якос ті не зав жди прий нят ні для «міс це вих»,

15



16

вихо ва них в умо вах ав то ри тар но го, па тер на ліст сько го за сво єю сут тю
ре жи му. Не роз ви не нос ті ук ра їн сько го сус пільс тва, йо го зак ри тос ті
ба га то в чо му спри я ло і фор му ван ня про тя гом пер ших де ся ти літь не -
за леж нос ті не о пат рі мо ні аль но го ре жи му з йо го по пу ліст ською ри то -
ри кою про «ма лень ко го ук ра їн ця», про за хист йо го ін те ре сів та задо -
во лен ня пот реб. 

Як ві до мо, за ро ки ра дян ської вла ди у пред став ни ків ба га тьох
про шар ків ук ра їн сько го сус пільс тва сфор му ва ли ся стій кі сте ре о ти -
пи та уяв лен ня про іє рар хію про фе сій, по діл ро бо ти на прес тиж ну
та неп рес тиж ну, ша но ва ну та неша но ва ну. Три ва лий час у сус піль -
стві фор му ва ла ся дум ка, що та кі ви ди ді яль нос ті, як тор гів ля, об -
слу го ву ван ня, ре мес ла, при ват не під при єм ниц тво, ін ди ві ду аль не
сіль ське гос по дарс тво то що є неп рес тиж ни ми і на віть су пе ре чать
прог ре су людс тва. На то мість руй на ція со ці а ліс тич ної сис те ми сти -
му лю ва ла роз ви ток тих ви дів ді яль нос ті, де особ ли во важ ли ви ми є
при ват на іні ці а ти ва, гнуч кість, під при єм ли вість, здат ність ко о пе ру -
ва ти ся з ін ши ми людь ми на доб ро віль ній ос но ві, тоб то пе ре ду сім у
сфе рі обс лу го ву ван ня, со ці аль ній інф рас трук ту рі. Са ме там і зна хо -
дить се бе пе ре важ на біль шість міг ран тів, то ді як у «бюд жет ній»
сфе рі, на ве ли ких під при ємс твах за ли ши ли ся і про дов жу ють пра -
цю ва ти пе ре важ но «міс це ві». Отже, су пе реч ність між «міс це ви ми»
та «при їж джи ми» має у сво їй ос но ві ще й со ці аль но- куль тур ну
скла до ву, що, зви чай но, су пе ре чить пев ним цін ніс ним орі єн та ці ям,
які ма ють со ці аль не та пси хо ло гіч не ко рін ня. Ре аль ний чи уяв ний
ус піх міг ран тів по ру шує са мо о цін ку міс це во го на се лен ня, уяв лен ня
про се бе і про своє ото чен ня як про пев не іде а лі зо ва не пат рі ар халь -
не се ре до ви ще з яск ра во ви ра же ни ми спо жи ваць ки ми, па сив ни ми
ха рак те рис ти ка ми. 

От же, проб ле ма ксе но фо бії у на шо му сус пільс тві має, на на шу
дум ку, гли бо ке пси хо ло гіч не і со ці аль не ко рін ня і то му розв’язан ня
її по вин но зво ди ти ся не ли ше до пуб ліч но го ви яв лен ня, оз на чен ня
та за суд жен ня. Уяв лен ня про яви ще ксе но фо бії як про не ци ві лі -
зова ність і ди кість є яв ним спро щен ням і вуль га ри за ці єю. Ад же
суспільс тво, де де ся ти літ тя ми на сад жу ва ла ся та куль ти ву ва ла ся
кла со ва не на висть, тоб то неп ри хо ва на кла со ва ксе но фо бія, не мо же
мо мен таль но поз бу ти ся сте ре о ти пів що до пот ре би ма ти во ро га, який
ви ко нує мо бі лі за цій ну фун кцію в сус пільс тві і по лег шує для бю ро -
кра тії йо го ке ро ва ність. Так са мо не мож на спро щу ва ти і вба ча ти



при чи ни ви ник нен ня ксе но фоб ських нас тро їв ли ше у бо роть бі за ре -
сур си, ро бо ту, со ці аль не за без пе чен ня, жит ло, у прав ди во му чи уяв -
но му зрос тан ні рів ня зло чин нос ті, нар ко ма нії, прос ти ту ції, що є ні -
би то су пут ні ми оз на ка ми міг ра цій них про це сів. 

Ра зом з тим, не все чу же сприй ма єть ся ли ше як не без печ не і не -
ба жа не, ви нят ко во во ро же. До сить час то чу же уяв ля єть ся як ви со -
ке, іде аль не, муж нє, сек су аль не, не до сяж не, ек зо тич не, а то му при -
ваб ли ве, кра си ве, ба га те, силь не, та ке, що вик ли кає ці ка вість, ви -
да єть ся ко рис ним, та ким, що є не дос туп ним у звич но му ото чен ні, а,
от же, цін ним і жа да ним. Проб ле ма сприй нят тя чу жо го чи став лен -
ня до чу жо го — це оз на ка сфор мо ва ної стій кос ті со ці у му, йо го за -
кри тос ті чи від кри тос ті. Чим більш зак ри тим є сус пільс тво, тим обе -
реж ні ше во но ста вить ся до всьо го «но во го», вва жа ю чи йо го «чу -
жим», а чим від кри ті шим во но є, чим лег ші зв’яз ки між різ ни ми іє -
рар хіч ни ми гру па ми, тим біль ше во но від кри те до «чу жо го», тим
менш кон флік тним є йо го сприй нят тя та прий нят тя8. 

Вже са мим фак том сво го при бут тя міг ран ти ви яв ля ють від кри -
тість, здат ність та ба жан ня до сприй нят тя но во го і то му зви ну ва чен -
ня їх у неп рий нят ті чи об ра зі ни ми зви ча їв і по ряд ків, звич них для
міс це вих жи те лів, пе ре важ но ма ють неп рав ди вий та де ма го гіч ний
ха рак тер, зас но ва ний на ком плек сах мен шо вар тос ті люм пе ні зо ва -
них со ці аль них груп. 

Ви пад ки аг ре сії та про я ви ксе но фо бії по від но шен ню до пред -
став ни ків так зва них за хід них кра їн є вкрай по о ди но ки ми, ад же
при на леж ність до ба гат ших та со ці аль но роз ви не ні ших сус пільств
стри мує і ней тра лі зує про я ви аг ре сії сто сов но при їж джих з цих кра -
їн. І нав па ки, ус ві дом лен ня то го, що при їж джі при бу ли з со ці аль но
неб ла го по луч них зон, зон вій ни чи кон флік ту по род жує по чут тя
звер хнос ті до чу жих «злид нів» і та ким чи ном сти му лює не доб ро зич -
ли вість, а ча сом і во ро жість по від но шен ню до при буль ців з та ких
кра їн. Ад же лю ди з не роз ви не ною ін те лек ту аль ною та чут тє вою
сфе рою час то схиль ні ви яв ля ти свою звер хність чи са мос твер джу -
ва ти ся за ра ху нок слаб ших і менш за хи ще них. То му нед руж нє, не -
при яз не став лен ня до міг ран тів з Аф ри кан сько го кон ти нен ту пе ре -
ва жає у за галь ній ста тис ти ці сто сов но ім міг ран тів в Ук ра ї ні. На
жаль, на віть фік су ють ся ви пад ки від кри тої аг ре сії.

От же, при ро да ет ніч них фо бій, чи не доб ро зич ли вос ті до ім міг -
ран тів, є за хис ною ар ха їч ною ре ак ці єю на ре аль ні чи уяв ні заг ро зи
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у си ту а ці ях, ко ли у на се лен ня, на йо го дум ку, об ме жу ють ся ре сур -
си ви жи ван ня чи мож ли вос ті за хис ту сво їх ін те ре сів. По чут тя не без -
пе ки і три во ги по си лю єть ся, влас не, не че рез на яв ність міг ран тів, а
че рез не дос тат ньо рі шу чі (на дум ку гро ма дян) дії вла ди, нев пев не -
ність в то му, що вла да за хис тить, че рез за галь ну не до ві ру на се лен -
ня до вла ди і ос нов них со ці аль них інс ти ту тів. Це по су ті пе ре не сен -
ня не за до во лен ня з со ці аль но більш ус піш них груп, які є зав дя ки
цьо му і за хи ще ні ши ми, на без за хис ні або ма ло за хи ще ні гру пи, які
че рез це ста ють ви ну ват ця ми, які ма ють ком пен су ва ти ком плекс
мен шо вар тос ті ура же них в пра вах і мож ли вос тях со ці аль них груп
міс це во го на се лен ня. 

Нас лід ком та ко го ком плек су мен шо вар тос ті ста ють про я ви аг ре сії
сто сов но при їж джих, як пе ре не сен ня і ком пен са ція від чут тя влас ної
не пов но цін нос ті на чу жих (ад же свої мо жуть і да ти від січ, при най мні
ві ро гід ність цьо го до сить ви со ка). Крім то го, ві до мо, що чу жі час то
не ма ють на леж но го со ці аль но го і пра во во го за хис ту як нег ро ма дя ни
кра ї ни. Ви яв ля ю чи аг ре сію (на віть до слаб шо го), лю ди на від чу ває
під не сен ня зна чи мос ті як у влас них очах, так і в сво є му се ре до ви щі,
що спри яє пев ній ко лек тив ній ін тег ра ції, та має уяв ний ха рак тер за -
хис ту всьо го ком плек су прав і цін нос тей від за зі хань «чу жих»9. 

Як уже заз на ча ло ся, ксе но фо бія — це ре ак ція не ус піш но го, за -
кри то го і нев пев не но го в со бі сус пільс тва, чи йо го час ти ни, на про -
це си мо дер ні за ції, уск лад нен ня со ці аль ної струк ту ри сус пільс тва та
по даль шої йо го ди фе рен ці а ції та стра ти фі ка ції. На дум ку пси хо ло -
гів, во на — ре ак ція кон сер ва тив но го са мо за хис ту — це спро ба за -
хисти ти звич ну со ці аль ну іє рар хію і пе ре ду сім своє міс це у цій
ієрар хії за умо ви іс ну ван ня стій кої сис те ми не рів них со ці аль них та
по лі тич них прав. Са ме то му про я ви ксе но фо бії най більш влас ти ві
сус пільс твам у пе рі од стаг на ції чи за не па ду. Зга дай мо ан ти се мі тизм
в Ні меч чи ні чи Ра дян сько му Со ю зі у 30-ті та 50 — 70-ті ХХ сто річ -
чя, чи міг ран то фо бію у Бри та нії у 60-ті рр. ми ну ло го сто річ чя.
Подо лан ня цих явищ за ле жить пе ре ду сім від здат нос ті по до ла ти
кон сер ва тив ну зак ри тість і ле жить на шля ху по бу до ви віль но го і де -
мок ра тич но го від кри то го сус пільс тва. 

Про тя гом ос тан ніх де ся ти ро ків Інс ти тут Кен на на Між на род но -
го цен тру під трим ки на у ков ців іме ні Вуд ро Віл со на під три мує дос -
лід жен ня з тран сна ці о наль ної міг ра ції в Ук ра ї ні. В 2001—2002 рр.
Фонд ім. Джор джа Ф. Кен на на Цен тру Вуд ро Віл со на за спри ян -



ня Фун да ції «Ук ра ї на — США» та Пред став ниц тва вер хов но го ко -
мі са ра ООН у спра вах бі жен ців (UNHCR) фі нан су вав опи ту ван ня
у Ки є ві чле нів ро дин тран сна ці о наль них міг ран тів, ки ян, фа хів ців
і служ бов ців, що пра цю ва ли з міг ран та ми. Ре зуль та ти дос лід жен ня
знай шли вис віт лен ня у кни гах: «“Нет ра ди цій ні” міг ран ти в Ки є ві»
(К., Сти лос, 2002); «“Non tra di ti o nal” im mig rants in Kyiv» (Wo od -
row Wil son Cen ter Press, Was hin gton DC 2003); «Cre a ting Di ver sity
Ca pi tal: Tran sna ti o nal Mig rants in Mon tre al, Was hin gton, and Kyiv»
by Bla ir Rub le (Wo od row Wil son Cen ter Press, Was hin gton DC/
The Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re, 2005); Блер Рубл.
«Ка пі тал роз ма ї тос ті. Тран сна ці о наль ні міг ран ти в Мон ре а лі, Ва -
шин гто ні й Ки є ві»  (К., Кри ти ка, 2006); «Міг ра ція й то ле ран тність
в Ук ра ї ні» (К., Сти лос, 2007), а та кож у стат тях у жур на лах
«Проб ле ми міг ра ції», «Аго ра» (Ук ра ї на), «Вес тник Инс ти ту та Кен -
на на в Ро ссии» (Ро сія), «Pos t-So vi et Ge og raphy and Eco no mics»,
«Ur ban Ant hro po logy», «Na ti o na li ti es Pa pers» (США).

У 2006 р. Інс ти тут Кен на на за під трим ки Фон ду Дж.Ф. Кен на -
на роз по чав но ве дос лід жен ня в Ук ра ї ні, зок ре ма у Ки є ві, Хар ко ві,
Уж го ро ді й Оде сі. У 2007 р. йо го під три ма ли Між на род на ор га ні -
за ція з міг ра ції, Єв ро пей ська ко мі сія та Між на род ний фонд «Від -
род жен ня».

Ор га ні зо ву ю чи це дос лід жен ня, уче ні ста ви ли со бі за ме ту пе ре ві -
ри ти, як змі ни ли ся уяв лен ня іно зем ців про Ук ра ї ну та ук ра їн ців за
ос тан ні де сять ро ків, нас кіль ки змі ни ла ся на їх ню дум ку на ша дер -
жа ва і на ші лю ди, чи за ли ша ють ся во ни то ле ран тни ми і гос тин ни ми. 

Узим ку та на вес ні 2008 р. бу ло ор га ні зо ва но опи ту ван ня 220 ім -
міг ран тів у трьох най біль ших міс тах: Ки є ві, Хар ко ві та Оде сі. До
ко ла опи та них пот ра пи ли пред став ни ки най біль ших гро мад в Ук ра -
ї ні: аф ган ці, ки тай ці, в’єт нам ці, ара би, тур ки, іран ці, па кис тан ці,
бан гла деш ці, аф ри кан ці та меш кан ці пе ре важ но кав казь ких і се ред -
ньоа зій ських кра їн, що вхо ди ли ко лись до скла ду СРСР. В ре зуль -
та ті опи ту ван ня одер жа но ба га то ці ка вої та ко рис ної ін фор ма ції про
но вих ук ра їн ських гро ма дян (або по тен цій них гро ма дян), про їх
жит тя вдо ма та в Ук ра ї ні, при чи ни, що спо ну ка ли до пе ре їз ду, осві -
че ність, знан ня мов, сі мей ний ста тус, нав чан ня їх ніх ді тей, май бут -
ні пла ни. 

Пе ре важ на біль шість опи та них ім міг ран тів — тру до ві міг ран ти.
Во ни при бу ли до на шої дер жа ви у по шу ках кра щої до лі. Біль шість
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із них пра цю ють на ре чо вих рин ках, у сфе рі обс лу го ву ван ня чи є
сту ден та ми ук ра їн ських ву зів (ба га то хто із сту ден тів ще й під пра -
цьо вує чи від вер то пра цює на рин ках, пе ре бу ва ю чи в Ук ра ї ні за
сту дент ською ві зою).

Осо бис та дис кри мі на ція як при чи на то го, чо му ім міг ран ти хо ті ли
б по ли ши ти Ук ра ї ну, бу ла вка за на ли ше аф ри кан ця ми. На неї як на
ос нов ну при чи ну вка за ли 4 з 10 опи та них аф ри кан ців і один пред -
став ник се ред ньоа зій ської кра ї ни. Вод но час до по зи ти ву опи ту ва ні
від нес ли на яв ність хо ро шої ро бо ти: 19,4 % — у Ки є ві, 13 % — у Хар -
ко ві та 15,8 % — в Оде сі. Хо ро ші за ро біт ки влаш то ву ють від по від но
20 % у Ки є ві та Хар ко ві та 11 % у Оде сі. На те, що го лов ною при -
чи ною пе ре бу ван ня в Ук ра ї ні наз ва ли адап та цію до міс це во го жит тя
близь ко 40 % опи та них у Хар ко ві та май же 34 % в Оде сі. Цю при чи -
ну як важ ли ву від зна чи ли ли ше 10 % ки ян. Най кра ще адап ту ва ли ся
в Ук ра ї ні ки тай ці — 25 % опи та них та меш кан ці ко лиш ньо го СРСР —
50 % опи та них. Про на мір адап ту ва ти ся до міс це во го се ре до ви ща
свід чить той факт, що ли ше 24 % опи та них вчать ді тей рід ної куль -
ту ри і тра ди цій у не діль них шко лах, ще 17 % нав ча ють ді тей вдо ма.
Вод но час по над 25 % опи та них не ма ють ні ча су ні ба жан ня нав ча ти
ді тей рід ної мо ви та пе ре да ва ти їм куль ту ру сво їх бать ків.

Неп рос то скла да ють ся сто сун ки при буль ців з пред став ни ка ми
пра во о хо рон них ор га нів. Най ниж че, до 2-х ба лів за 5-баль ною шка -
лою, оці ню ють став лен ня до се бе мі лі ції пред став ни ки Іра ну, Аф -
ри ки та кра їн, що вхо ди ли ко лись до скла ду СРСР. На то мість оцін -
ка пред став ни ків В’єт на му та Па кис та ну май же до тя гає 3-х ба лів,
що свід чить про від сут ність особ ли вих проб лем у пред став ни ків цих
кра їн з ук ра їн ськи ми пра во о хо рон ця ми. Най ви щу оцін ку, близь ко
4 ба лів, да ють ді ям мі лі ції біз нес ме ни та офіс ні пра ців ни ки, то ді як
оцін ка без ро біт них наб ли жа єть ся до оди ни ці. Дріб ні під при єм ці та
рин ко ві про дав ці та кож неви со кої дум ки про став лен ня до них пра -
ців ни ків мі лі ції — во ни оці ню ють їх став лен ня до се бе на 2 ба ли. 

Близь ко 50 % опи та них «но вих» гро ма дян до сить час то чу ли про
ви я ви нед руж ньо го став лен ня та об ра зи з бо ку міс це во го на се лен ня.
Осо бис то бу ва ли свід ка ми та ко го 25% опи та них. Вод но час ні ко ли не
чу ли про та ке ли ше 13 %, а не бу ли свід ка ми ні ко ли близь ко 30 %.
Ці да ні ко ре лю ють ся з да ни ми опи ту ван ня, про ве де но го на ми у
2001 р. у Ки є ві, ко ли бу ло опи та но 238 ім міг ран тів. Близь ко 23 %
опи та них то ді від зна чи ли, що во ни час то ма ють спра ву з про я ва ми



не спра вед ли вос ті, а 21 % від зна чи ли, що до сить час то. Вод но час
зрід ка чу ли про та ке 34 %, а ні ко ли — 18,5 % опи та них10. 

Та ким чи ном мож на кон ста ту ва ти, що іс тот них змін у став лен ні
меш кан ців Ук ра ї ни до іно зем ців не від бу ло ся ні у по зи тив но му, ні
у не га тив но му сен сі, що є на ра зі, на на шу дум ку, не га тив ним сиг -
на лом для сус пільс тва, яке, прий ма ю чи біль ше іно зем ців, ма ло б
кра ще дба ти про ви хо ван ня то ле ран тнос ті у сво їх спів гро ма дян. 

Про це свід чить і дум ка ім міг ран тів що до при чин во ро жих про -
я вів міс це во го на се лен ня, яка пев ним чи ном ево лю ці о ну ва ла за ос -
тан ніх 8 ро ків з ча су по пе ред ньо го опи ту ван ня. От же, у 2001 р. як
важ ли ву при чи ну нед руж ніх про я вів важ кі умо ви жит тя від зна чи ли
37 % опи та них, у 2008 р. — ли ше 15 %. Вод но час, на дум ку опи та -
них, ра сизм зріс з 22 % до 24 %. Став лен ня вла ди та кож не по ліп -
ши ло ся. Йо го як при чи ну кон флік тів від зна чи ло 19 % опи та них у
2008 р. про ти 14 % у 2001 р. Як по зи тив не мож на від зна чи ти змен -
шен ня від сот ка в негативній оцін ці ді яль нос ті мі лі ції з 51 % до 40 %,
при чо му ця циф ра май же од на ко ва по всьо му ма си ву не за леж но від
кра ї ни по ход жен ня рес пон ден та, чи ви ду йо го ді яль нос ті в Ук ра ї -
ні11. Це по род жує оп ти мізм та на дію на пе рет во рен ня на ших ор га -
нів внут ріш ніх справ на справ ді пра во о хо рон ні. На за пи тан ня, що
має поліп ши ти став лен ня міс це во го на се лен ня до ім міг ран тів, ос тан -
ні від зна чи ли, що це ма ють бу ти змі ни у став лен ні мі лі ції — 43 %,
ор га нів вла ди — 18 %, ви хо ван ня то ле ран тнос ті у гро ма дян та змі ни
у став лен ні мас- ме діа — 36 % та по ка ран ня за про я ви ра сиз му —
22 %. На на шу дум ку, та кий роз по діл прі о ри те тів свід чить про гли -
бо ке ро зу мін ня ім міг ран та ми внут ріш ньої ди на мі ки роз вит ку ук ра -
їн сько го сус пільс тва, а та кож шля хів йо го по даль шо го роз вит ку та
під не сен ня рів ня ци ві лі зо ва нос ті та то ле ран тнос ті.

У рам ках три ва ло го про ек ту з дос лід жен ня міг ра цій них про це -
сів в Ук ра ї ні Ки їв ський про ект інс ти ту ту Кен на на за під трим ки
Між на род но го фон ду «Від род жен ня» на вес ні 2008 р. про вів де кіль -
ка пі лот них фо кус- груп з пред став ни ка ми двох мо лод ших ві ко вих ка -
те го рій 18—25 ро ків та 26—40 ро ків з ме тою з’ясу ва ти їх став лен ня до
міг ран тів та ви роб лен ня влас ної ме то ди ки про ве ден ня нас туп них
опиту вань меш кан ців Ук ра ї ни з проб ле ми то ле ран тнос ті та то ле ран -
тно го став лен ня до міг ран тів, що при бу ва ють з різ них кра їн. 

Дос лід жен ня дає під ста ви для пев них, не хай і ду же по пе ред ніх,
уза галь нень. От же, пе ре важ на біль шість рес пон ден тів вва жа ють,
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що «ім міг рант» — це лю ди на, яка при ї ха ла в Ук ра ї ну з-за кор до ну
на за ро біт ки — «в по шу ках кра щої до лі». Пер ши ми асо ці а ці я ми рес -
пон ден тів зі сло ва ми «ім міг рант», «ім міг ра ція» є: «праг нен ня кра -
що го жит тя», «чу же», «не на ше, не рід не», «при їж джий з-за кор -
до ну», «лю ди на, що втек ла від сво го жит тя», «лю ди на, яка шу кає
кра що го жит тя». 

На дум ку біль шос ті рес пон ден тів, проб ле ма ім міг ра ції є ак ту аль -
ною для Ук ра ї ни за га лом, а та кож, що дер жав на по лі ти ка сто сов но
ім міг ран тів в ці ло му до сить лі бе раль на. Важ ли во від зна чи ти, що
кіль кість ім міг ран тів у Ки є ві учас ни ки груп оці ни ли яв но за ви ще -
но, по го див ши між со бою, що в се ред ньо му тре ти на меш кан ців Киє  -
ва — це гро ма дя ни ін ших кра їн. Оче вид но, до та ко го вис нов ку спо -
ну кає різ ке фак тич не зрос тан ня на се лен ня Ки є ва — май же уд ві чі за
ос тан ні 5 ро ків. По діб ним чи ном оха рак те ри зо ва но та кож кіль кість
міг ран тів в Оде сі і в Хар ко ві: за галь ний вис но вок — ім міг ран тів у
цих міс тах «ба га то».

На дум ку рес пон ден тів, най біль ше в Ук ра ї ні спос те рі га єть ся ім -
міг ран тів з Ки таю, В’єт на му та араб ських кра їн. Від зна че но та кож
і при сут ність пред став ни ків ко лиш ніх рес пуб лік СРСР: Гру зії, Вір -
ме нії, Азер бай джа ну, а та кож Мол до ви та Бі ло ру сі. Учас ни ки опи -
ту ван ня вис ло ви ли спіль ну дум ку про знач не ско ро чен ня у по рів нян -
ні з по пе ред ні ми ро ка ми пред став ни ків аф ри кан сько го кон ти нен ту,
а особ ли во у по рів нян ні з ми ну ли ми ра дян ськи ми ча са ми. 

Опи ту ва ні вва жа ють, ім міг ран ти їдуть до Ук ра ї ни з ме тою здо -
бу ти ос ві ту та знай ти ро бо ту. Тих, що при ї ха ли у по шу ках ро бо ти,
рес пон ден ти до сить чіт ко роз по ді ля ють на три гру пи: 

— іно зем ці пе ре важ но з кра їн Азії та Аф ри ки, які пра цю ють в ос -
нов но му на ре чо вих ба за рах, і є бі жен ця ми, які за ли ши ли ся в Ук -
ра ї ні внас лі док нев да ло го про су ван ня на За хід;

— «де ше ва ро бо ча си ла» — як пра ви ло, осо би без ви щої або спе -
ці аль ної ос ві ти, нек ва лі фі ко ва ні ро біт ни ки, які при їз дять у по шу -
ках будь- я кої ро бо ти та по год жу ють ся пра цю ва ти на умо вах, які
укра їн ці не зав жди вва жа ють для се бе ви гід ни ми (пе ре важ но ви хід -
ці з Мол до ви, Бі ло ру сі, Тад жи кис та ну);

— осо би, які ма ють ос ві ту і ква лі фі ка цію і зап ро ше ні ук ра їн ськи -
ми фір ма ми на ро бо ту. Та кі ім міг ран ти ма ють знач но ви щий рі вень
при бут ків, але ство рю ють кон ку рен цію ква лі фі ко ва ним ук ра їн -
ським пра ців ни кам, особ ли во ви пус кни кам ви щих нав чаль них зак -



ла дів. Крім то го, дех то, як вва жа ють опи та ні, при їз дить до Ук ра ї -
ни з ме тою від кри ти влас ний біз нес. 

Вод но час біль шість рес пон ден тів пе ре ко на ні, що ім міг ран ти в
Ук ра ї ні — це пе ре важ но не ле га ли. Ле галь но пе ре бу ва ють ли ше сту -
ден ти та осо би, які від кри ли влас ний біз нес, а та кож ква лі фі ко ва ні
спе ці а ліс ти, що пра цю ють на кон трак тній ос но ві. Біль шість нек ва -
лі фі ко ва них пра ців ни ків- і но зем ців, на дум ку опи та них, є не ле га ла -
ми, яких слід вва жа ти «де ше вою ро бо чою си лою». 

Всу пе реч ре аль но му ста ну справ біль шість рес пон ден тів, що бра ли
участь у вка за но му дос лід жен ні, пе ре ко на ні, що за ос тан ні 5—10 ро ків
кіль кість ім міг ран тів у сто ли ці Ук ра ї ни та ін ших ве ли ких міс тах
істот но збіль ши ла ся і що по діб на тен ден ція бу де збе рі га ти ся й на -
да лі. Та кі прог но зи во ни по яс ню ють до сить лі бе раль ною по лі ти кою
на шої дер жа ви сто сов но при їж джих, нес клад ною про це ду рою одер -
жан ня доз во лу на в’їзд та пе ре бу ван ня в Ук ра ї ні гро ма дян ін ших
дер жав, спри ят ли вою еко но міч ною та по лі тич ною си ту а ці єю, від -
сут ніс тю вій сько вих та мі жет ніч них кон флік тів у кра ї ні.

Важ ли во заз на чи ти, що осо бис те став лен ня біль шос ті учас ни ків
опи ту ван ня до ім міг ран тів мак си маль но чіт ко ілюс трує фра за од но -
го з них, яку схваль но під три ма ла реш та рес пон ден тів: «Го лов не,
щоб во ни ме не не за чі па ли. Нав ча ють ся — не хай нав ча ють ся, пра -
цю ють — не хай пра цю ють. У них своє жит тя, а в ме не своє». До
ре чі, ця фор му ла пов ніс тю збі га єть ся з на ши ми по пе ред ні ми спос -
те ре жен ня ми та опи ту ван ня ми і знач ною мі рою є ві доб ра жен ням
мен таль нос ті ук ра їн ців.

Водночас опи ту ван ня по ка за ло, що пред став ни ки се ред ньо го ві -
ку бу ли менш то ле ран тни ми до ім міг ран тів, ніж мо лодь, і час ті ше
під час об го во рен ня ім міг ра цій ної си ту а ції бу ли на лаш то ва ні не га -
тив но. Це мож на по яс ни ти тим, що во ни час ті ше, ніж сту ден ти, сти -
ка ють ся з ім міг ран та ми на рин ку пра ці. Ад же пе ре важ на біль шість
сту ден тів ще не має та ко го дос ві ду. Вод но час пред став ни ки мо ло ді
ма ють чи ма ло зна йо мих се ред ім міг ран тів, з яки ми нав ча ють ся
разом у ви щих нав чаль них зак ла дах Ки є ва. Біль шість опи та них
пого ди ла ся з дум кою про те, що сту ден ти- ім міг ран ти пе ре важ но
доб ро зич ли во на лаш то ва ні до ук ра їн ців, ос кіль ки гли бо ко вдяч ні за
на да ну мож ли вість здо бу ти ос ві ту в Ук ра ї ні. 

Над зви чай но важ ли во для фор му ван ня гро мад ської дум ки сто сов -
но міг ра ції є те, що під час дис ку сій учас ни ки опи ту ван ня, ба жа ю чи
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пос ла ти ся на влас ний дос від і під крі пи ти яки мось ар гу мен том свою
ком пе тен тність, до сить час то по си ла ли ся на мас- ме діа і пе ре ду сім на
те ле ба чен ня: «А от я ба чив/ла в од ній пе ре да чі…Не що дав но по ка -
зу ва ли по те ле ві зо ру…». Це на ше спос те ре жен ня свід чить про не
ос тан ню роль мас- ме діа, а особ ли во те ле ба чен ня, у фор му ван ні по -
гля дів гро ма дян на проб ле ми, пов’яза ні з міг ра ці єю. 

Ось, нап рик лад, кіль ка ци тат з по важ ної за галь но дер жав ної га -
зе ти у суп ро во ді ко рот ких ко мен та рів. Ос кіль ки та кі вис лов лю ван -
ня до сить ти по ві, наз ву дже ре ла сві до мо опус ка є мо. От же: «Схо же,
як що в Ук ра ї ні най ближ чим ча сом не зап ра цює єди ний дер жав ний
ор ган у спра вах міг ран тів, а та кож не бу де ух ва ле ний за кон про
мігра цій ну служ бу, пред став ни кам влад но го олім пу все- та ки до ве -
деть ся зміс ти ти центр пер ма нен тної мов ної дис ку сії зі слов’янсь кої
гру пи на тюрк ську сім’ю мов, се міт ську чи якусь ін шу». Від ра зу ви -
ни кає за пи тан ня, а чим ці мо ви за ви ни ли, і про яких тюр ків чи се -
мі тів іде мо ва? Тим біль ше, що на віть у США, де кіль кість іс па но -
мов них гро ма дян сяг ну ла 7 %, ніх то не ста вить пи тан ня про пе ре хід
Кон гре су чи Се на ту на цю мо ву під час дис ку сії, а вже як го во рять
між со бою гро ма дя ни, то в де мок ра тич ній кра ї ні це, да руй те, їх осо -
бис та спра ва. 

До сить час то ви ко рис то ву ється те ма про те, що іно зем ці ско ю ють
зло чи ни, «влаш то ву ють пе рес тріл ки» і «вог нем чис тять рин ки». Да -
лі ав тор сум лін но на во дить циф ри: «Як що в 2004 р. на ра хун ку іно -
зем них гро ма дян бу ло 133 зло чи ни, то в 2007-му — 607 ви пад ків». За
да ни ми сай ту МЗС Ук ра ї ни у 2007 р. бу ло за ре єс тро ва но 401293 зло -
чи ни. Дос тат ньо знань на рів ні се ред ньої шко ли, щоб під ра ху ва ти,
що іно зем ці вчи ни ли на те ри то рії Ук ра ї ни 0,15 % зло чи нів від ско є -
них на ши ми гро ма дя на ми. Зви ну ва чу ва ти іно зем ців у зрос тан ні зло -
чин нос ті за та ких об’єк тив них да них, як мі ні мум, їх пе рес ми ку ва ти.
І зов сім не ко рек тно та кож ствер джу ва ти: «Най біль шу кіль кість та ких
по ру шень ско ю ють ви хід ці зі схід но а зій ських кра їн — Азер бай джа ну,
Гру зії та Ки таю». По- пер ше, у ав то ра яв но не а дек ват ні знан ня з ге -
ог ра фії, Гру зія та Азер бай джан ні ко ли не ста нуть схід но а зій ськи ми
кра ї на ми, ба біль ше, во ни вва жа ють се бе єв ро пей ськи ми, по- дру ге
ста ви ти на од ну дош ку на ших ко лиш ніх спів гро ма дян по ім пе рії з ви -
хід ця ми з Ки таю теж не ко рек тно з ба га тьох при чин.

Ще од на по ши ре на дум ка, що без дум но (чи зу мис не?) ти ра жу -
єть ся ЗМІ: «У той час як Ук ра ї на по сі дає чет вер те (!) міс це у сві -



ті з внут ріш ньої та з зов ніш ньої міг ра ції на се лен ня, а кіль кість не -
вра хо ва них міг ран тів пе ре ва ли ла за міль йон». За ста тис ти кою,
прий ня тою ООН, гро ма дя ни, на род же ні по за ме жа ми дер жа ви, є
міг ран та ми, але у ви пад ку з Ук ра ї ною, як зреш тою і су сід ньою Ро -
сі єю, яка за цим рей тин гом пос ту па єть ся ли ше США, на ші «міг ран -
ти» — це пе ре важ но ук ра їн ці чи ро сі я ни, які віль но пе ре ти на ли
умов ні кор до ни рес пуб лік у ме жах єди но го СРСР. От же, чи ко рек -
тно їх по рів ню ва ти із справ жні ми міг ран та ми з да ле ких кра їв, що
при ї ха ли до США чи Ні меч чи ни, кра ще су ди ти на пев но чи нов ни -
кам з ООН, що ук ла да ли цей звіт. Як свід чить офі цій ний сайт Дер -
жком нац міг ра ції, про тя гом 2002—2006 рр. (сві жі ші да ні на пев не
уза галь ню ють ся) з Ук ра ї ни не ви ї ха ло по над 123 тис. іно зем ців та
осіб без гро ма дянс тва з кра їн, що пос та ча ють не за кон них міг ран тів
(біль шість гро ма дя ни — Азер бай джа ну, Бі ло ру сі, Вір ме нії, Гру зії,
Мол до ви, Ро сії, Угор щи ни, Уз бе кис та ну). От же, зно ву пе ре ва жа -
ють ко лиш ні спів гро ма дя ни. До ре чі, для по рів нян ня, пе ре ти нає
що ро ку ук ра їн ські кор до ни по над 10 млн іно зем ців. 

Як вид но з ці єї ко рот кої ілюс тра ції, те ма ЗМІ бе зу мов но пот ре -
бує особ ли вої ува ги тих, хто не се від по ві даль ність за зміст га зет та
ві де о ряд те леп рог рам, пра во за хис ни ків, гро мад ських ор га ні за цій та
ор га нів вла ди, від по ві даль них за дот ри ман ня Кон сти ту ції та за ко -
нів Ук ра ї ни, які за бо ро ня ють про па ган ду ксе но фо бії та фа шиз му.
Крім то го, у май бут ньо му де таль но го вив чен ня і ос мис лен ня пот ре -
бує про па ган да по зи тив но го дос ві ду мі жет ніч ної спів пра ці та ба га -
то куль тур нос ті, то ле ран тно го став лен ня до тра ди цій і зви ча їв ін ших
на ро дів. 

Аб со лют на біль шість учас ни ків фо кус- груп вва жає, що меш кан -
ці Ук ра ї ни ха рак те ри зу ють ся спо кій ним, то ле ран тним мен та лі те -
том, а от же, став лять ся до при їж джих без аг ре сії, за прин ци пом: во -
ни нас не за чі па ють, і ми їх не за чі па є мо. 

Що сто су єть ся по ход жен ня ім міг ран тів, зок ре ма пред став ни ків
Ки таю, Ту реч чи ни та араб ських кра їн, то вис лов лю ван ня рес пон ден -
тів час ті ше ма ли по зи тив ний ха рак тер. Вод но час що до пред став ни ків
араб ських кра їн, Гру зії та Вір ме нії, то пе ре важ на біль шість жінок,
що бра ли участь у дос лід жен ні, ак цен ту ва ли ува гу на особ ли вос тях
схід но го мен та лі те ту й тем пе ра мен ту схід них чо ло ві ків, що час то
про яв ля єть ся в їх по ве дін ці, яка не зав жди є прий нят ною для ук ра -
їн ських жі нок. 
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Най час ті ше меш кан ці на шої дер жа ви сти ка ють ся з ім міг ран та ми
на рин ках (ре чо ві рин ки — пред став ни ки Ки таю, В’єт на му, Аф га -
ніс та ну, Па кис та ну, Уз бе кис та ну та аф ри кан ських кра їн; про до -
воль чі рин ки — пред став ни ки Гру зії, Вір ме нії, араб ських кра їн), а
та кож у рес то ра нах та ка фе схід ної кух ні. 

Ли ше де я кі учас ни ки опи ту ван ня від зна чи ли, що во ни спіл ку ють -
ся з ім міг ран та ми по ро бо ті, де ті вис ту па ють або як най ма ні пра ців -
ни ки, або як їх пар тне ри, чи на віть кон ку рен ти. На тлі за галь но го по -
зи тив но го чи ней траль но го став лен ня до пред став ни ків біль шос ті кра -
їн впа дає в око не зав жди доб ро зич ли ве став лен ня до пред став ни ків
аф ри кан сько го кон ти нен ту. Під час про ве де них на ми фо кус- груп рес -
пон ден ти по си ла ли ся, зок ре ма, на дос від за во ру шень у Па ри жі та ін -
ших єв ро пей ських міс тах ми ну ло го та по за ми ну ло го ро ку, роз ти ра -
жо ва ні ЗМІ та не од но ра зо во «прок ру че ні» по те ле ба чен ню. Кіль ка
учас ни ків опи ту ван ня, про ве де но го у Ки є ві, не га тив но зга ду ва ли пас -
то ра Аде лад жу та йо го цер кву, яка, як во ни вва жа ють, по ши рює нар -
ко ти ки, що є теж, ві ро гід но, впли вом ЗМІ та пропа ган ди кон ку ру ю -
чих кон фе сій. Дех то із рес пон ден тів заз на чив та кож, по си ла ю чись на
влас ний дос від, що про дав ці кро сі вок у Киє  ві на Шу ляв ці по во дять
се бе аг ре сив но, «не так» з ни ми спіл ку ють ся, «за чі па ють дів чат,
тор гу ють се кон дхен дом, а са мі їз дять на мер се де сах». Оде си ти та
хар ків’яни за га лом став лять ся до аф ри кан ців де що поб лаж ли ві ше,
хо ча вод но час їх став лен ня не мож на ха рак те ри зу ва ти як ціл ком по -
зи тив не. Та ким чи ном, ви хід ці з аф ри кан сько го кон ти нен ту — це єди -
на гру па ім міг ран тів, чия при сут ність у міс тах на шої дер жа ви не діс -
та ла по зи тив ної оцін ки рес пон ден тів.

На під твер джен ня цьо го заз на чи мо, що опи та ні на ми взим ку цьо -
го ро ку аф ри кан ці, а це по над 100 чо ло вік, го во ри ли про чис лен ні
ви пад ки не ли ше нед руж ньо го став лен ня з бо ку міс це во го на се лен -
ня, а й про ви пад ки аг ре сії та по бит тя. Це, без пе реч но, до сить три -
вож ні сим пто ми за галь но го зрос тан ня аг ре сії та не то ле ран тнос ті у
на шій дер жа ві, що пот ре бує не гай но го вив чен ня з ме тою за по бі ган -
ня по даль ших по діб них про я вів. 

Зо се ред жен ня ім міг ран тів в ок ре мих ра йо нах Ки є ва, Хар ко ва та
Оде си вик ли кає за не по ко єн ня у рес пон ден тів, ос кіль ки во ни по бо -
ю ють ся, що в пер спек ти ві це мо же приз вес ти до ви ник нен ня ці лих
ім міг рант ських квар та лів. Ці по бо ю ван ня та кож не є нас лід ком осо -
бис то го дос ві ду, а прив не се ні ЗМІ та за ру біж ни ми філь ма ми, що



іще раз свід чить про ви нят ко ву важ ли вість за со бів ма со вої ін фор -
ма ції і їх вплив на на се лен ня.

На дум ку пе ре важ ної біль шос ті рес пон ден тів, змі ша ні шлю би
ки ян з ім міг ран та ми, які меш ка ють в ук ра їн ських міс тах, є до во лі
по ши ре ним яви щем. При цьо му опи та ні вва жа ють, що най час ті ше
та кі шлю би ук ла да ють ся з пред став ни ка ми араб ських кра їн, Гру зії,
Вір ме нії, кра їн Аф ри ки. На ба га то рід ше, згід но з вис нов ка ми опи -
та них, ма ють міс це шлю би між на ши ми гро ма дя на ми та пред став ни -
ка ми Ки таю, В’єт на му, Аф га ніс та ну чи Ін дії. 

Для біль шос ті учас ни ків опи ту ван ня та кі шлю би — сво є рід на ек -
зо ти ка. Во ни, вва жа ють рес пон ден ти, більш ви гід ні са мим ім міг ран -
там, ос кіль ки да ють їм шанс ле га лі зу ва ти ся в Ук ра ї ні, осе ли ти ся в
од но му з ве ли ких міст, одер жа ти гро ма дянс тво, офі цій но за ре єс тру -
ва ти влас ний біз нес. Від зна ча ю чи по ши ре ність змі ша них шлю бів у
су час них ук ра їн ських ре а лі ях, пе ре важ на біль шість учас ни ків груп
не ли ше те о ре тич но до пус кає, а й не за суд жує по діб ну прак ти ку.
Про те вод но час біль шість рес пон ден тів вка за ли, що во ни не го то ві
прий ня ти чле ном сво єї ро ди ни ім міг ран тів чи на віть ма ти су сі да ми
іно зем ців у сво є му жит ло во му бу дин ку. При цьо му ба га то хто по -
год жу єть ся ма ти іно зем ців сво ї ми дру зя ми чи ко ле га ми по ро бо ті. 

Опи та ні вва жа ють, що ком фор тно мо жуть по чу ва ти се бе в Ук ра -
ї ні ли ше ім міг ран ти, які пе ре бу ва ють тут ле галь но та ма ють се ред -
ні або ви со кі при бут ки, то ді як не ле га ли по чу ва ють ся вкрай не за хи -
ще но та «бо ять ся на віть зай вий раз вий ти на ву ли цю». При цьому
як ле га ли, так і не ле га ли по бо ю ють ся аг ре сив но на лаш то ва них мо -
ло діж них уг ру по вань, які над то не га тив но став лять ся до ім мі гран  -
тів, насамперед йдеть ся про уг ру по ван ня скін хе дів.

Більш по ін фор мо ва ни ми що до мо ло діж них уг ру по вань, які ви яв -
ля ють аг ре сію до пред став ни ків ім міг рант сько го се ре до ви ща, ви я ви -
ли ся пред став ни ки мо лод шо го по ко лін ня, хо ча й се ред пред став ни -
ків се ред ньо го ви я ви ли ся обіз на ні в цьо му пи тан ні рес пон ден ти. 

Опи ту ва ні вва жа ють, що скін хе ди — це мо лодь, яка праг не чи -
мось ви ді ли ти ся в навколишньому се ре до ви щі, ко жен ок ре мо мо же
бу ти ціл ком нор маль ним, але ко ли во ни зби ра ють ся у гурт, то на ма -
га ють ся ви я ви ти свою звер хність над ки мось. Най менш за хи ще ни ми,
а то му та ки ми, про ти яких най лег ше ви яв ля ти не доб ро зич ли вість чи
на віть аг ре сію, є ім міг ран ти, а особ ли во аф ри кан ці, які пе ре важ но є
не ле га ла ми. От же, проб ле ма ця, як ба чи мо, є пе ре ду сім со ці аль ною.
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Скін хе ди, на дум ку рес пон ден тів, є не стіль ки сві до ми ми но сі я ми
сис тем них ра сист ських пе ре ко нань, скіль ки люм пе ні зо ва ною мо лод -
дю, яка на ма га єть ся са мос твер ди ти ся і у влас них очах і в очах ото -
чу ю чих, при ни жу ю чи най слаб ших. Зви чай но, за жод них умов це не
вик лю чає пра во о хо рон ний ас пект за по бі ган ня цьо му яви щу, але си -
ла ми ли ше пра во о хо рон них ор га нів здо ла ти проб ле му мо ло діж но го
на сильс тва не вда ва ло ся ще у жод ній кра ї ні сві ту. При чо му во но ви -
яв ля єть ся не ли ше у став лен ні до «чу жих». От же, ця проб ле ма по -
тре бує все біч ної ува ги з бо ку не ли ше уря ду: вплив гро мад ських
орга  ні за цій, за со бів ма со вої ін фор ма ції, ви хов них та ос віт ніх зак ла -
дів у за по бі ган ні та уник нен ні та ких про я вів до сить ваго мий.  

На за кін чен ня цьо го вик ла ду на ших мір ку вань з при во ду проб -
лем, пов’яза них з міг ра ці єю в ук ра їн сько му кон тек сті, на га да є мо,
що без вза є мо дії ос віт ніх ус та нов, за со бів ма со вої ко му ні ка ції,
ор га нів дер жав ної вла ди — цен траль них та міс це вих, гро мад ських
ор га ні за цій та без пос тій ної під трим ки між на род но го спів то ва -
рис тва і між на род них доб ро чин них ор га ні за цій ук ра їн ське сус піль -
с тво не змо же ста ти справ жнім і ба жа ним до мом ні для сво їх
влас них гро ма дян, ні для тих по тен цій них міг ран тів, які ма ють
ба жан ня осе ли ти ся в Ук ра ї ні і хо чуть, щоб во на ста ла бать ків -
щи ною для їхніх на щад ків.

Ми рос лав Ал ма ші,
кан ди дат юри дич них на ук, ад во кат, м. Уж го род

ЗА КО НО ДАВС ТВО ПРО МІГ РА ЦІЮ 
І ТО ЛЕ РАН ТНІСТЬ В УК РА ї НІ

За су час них умов ста нов лен ня гро ма дян сько го сус пільс тва, ут -
вер джен ня Ук ра ї ни як де мок ра тич ної і пра во вої дер жа ви, збіль шен -
ня міг ра цій них по то ків, тоб то тру до вої міг ра ції як з Ук ра ї ни, так і
в Ук ра ї ну, ак ти ві за ції не фор маль них ра ди каль них ор га ні за цій важ -
ли вої ва ги для фор му ван ня то ле ран тнос ті у сус пільс тві на бу ває
удос ко на лен ня за ко но давс тва про міг ра цію.

Міг ра ція фі зич них осіб по ши ре на у сві ті як склад ний со ці аль ний
фе но мен. Во на має об’єк тив ні пе ре ду мо ви і здій сню єть ся за пев ни -
ми за ко на ми. Міг ра ція фі зич них осіб скла да єть ся з міг ра цій них по -
то ків, са ме то му її роз гля да ють як єди не по нят тя, що од нак міс тить



ок ре мі склад ни ки. Фор ми міг ра ції фі зич них осіб за ле жать від мі -
гра цій ної по лі ти ки кон крет ної дер жа ви на да но му ета пі її роз вит -
ку12. Ни ні для Ук ра ї ни ха рак тер ни ми є еміг ра ція (ви їзд із кра ї ни за
її ме жі) та ім міг ра ція (в’їзд до на шої кра ї ни). Ра зом з тим ак ту аль -
ни ми є тру до ва міг ра ція та внут ріш ньо дер жав на (між ре гі о наль на,
внут ріш ньо ре гі о наль на) міг ра ція. 

Здо бут тя Ук ра ї ною не за леж нос ті пож ва ви ло міг ра цій ні по то ки
на те ри то рії дер жа ви, що зу мо ви ло не об хід ність фор му ван ня міг ра -
цій но го за ко но давс тва. Ни ні ос нов ни ми за ко но дав чи ми ак та ми Ук -
ра ї ни про міг ра цію є: Кон сти ту ція Ук ра ї ни13, за ко ни Ук ра ї ни «Про
пра во вий ста тус іно зем ців та осіб без гро ма дянс тва»14, «Про бі жен -
ців»15, «Про ім міг ра цію16» , «Про сво бо ду пе ре су ван ня та віль ний
ви бір міс ця про жи ван ня в Ук ра ї ні17» , Пра ви ла в’їз ду іно зем ців та
осіб без гро ма дянс тва в Ук ра ї ну, їх ви їз ду з Ук ра ї ни і тран зит но го
про їз ду че рез її те ри то рію18, а та кож між на род ні ак ти — Кон вен ція
ООН про ста тус бі жен ців19 від 28 лип ня 1951 ро ку, Про то кол про
ста тус бі жен ців20 від 16 груд ня 1966 р., Єв ро пей ська Кон вен ція про
пра во вий ста тус тру дя щих- міг ран тів21 від 24 лис то па да 1977 р. 

Важ ли ве зна чен ня для ре а лі за ції пра ва лю ди ни на сво бо ду пе ре -
су ван ня в Ук ра ї ні має Єв ро пей ська уго да про пра ви ла, що ре гу лю -
ють пе ре су ван ня осіб між дер жа ва ми — чле на ми Ра ди Єв ро пи22,
укла де на 13 груд ня 1957 ро ку, що її ра ти фі ку ва ла Ук ра ї на від по -
від ним За ко ном23 від 5 жов тня 2005 ро ку. Для тру до вих міг ран тів
важ ли ве зна чен ня ма ють ак ти Між на род ної Ор га ні за ції Пра ці, зо -
кре ма, Кон вен ція про пра ців ни ків- міг ран тів24 від 8 чер вня 1949 р.,
Кон вен ція що до дис кри мі на ції у сфе рі пра ці та за нять25 25 чер вня
1958 р., у ст.2 яка виз на чає, що ко жен член МОП, сто сов но яко го
діє Кон вен ція, зо бов’яза ний про во ди ти від по від ну на ці о наль ну по -
лі ти ку та ввес ти за ко но давс тво з ме тою ви ко рі нен ня будь- я кої дис -
кри мі на ції у сфе рі пра ці і за нять.

Важ ли ве зна чен ня має спів ро біт ниц тво Ук ра ї ни з Між на род ною
ор га ні за ці єю з міг ра ції, яке здій сню єть ся на ос но ві За ко ну Ук ра ї ни
«Про ра ти фі ка цію Уго ди між Ка бі не том Мі ніс трів Ук ра ї ни та Між -
на род ною ор га ні за ці єю з міг ра ції що до ста ту су Між на род ної ор га -
ні за ції з міг ра ції в Ук ра ї ні та спів ро біт ниц тва у сфе рі міг ра ції»26 від
13 лип ня 2000 ро ку.

По вер нен ня до Кри му крим ських та тар-ре пат рі ан тів до по ма га ють
між на род ні до го во ри Ук ра ї ни. Для ви рі шен ня на між дер жав но му
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рів ні у рам ках СНД ком плек су проб лем, з яки ми сти ка ють ся де пор -
то ва ні осо би та ет ніч ні спіль но ти, бу ла ук ла де на Уго да, зав дан ня
якої по ля гає у від нов ле ні прав де пор то ва них з чис ла на ці о наль них
мен шин та на ро дів дер жав- у час ниць СНД27 (9 жов тня 1992 р.,
м. Біш кек). У ній дер жа ви- у час ни ці СНД бе зу мов но за су ди ли зло -
чин ну то та лі тар ну прак ти ку при му со во го пе ре се лен ня на ро дів, на -
ці о наль них мен шин та ок ре мих гро ма дян в по ши ре ну в СРСР як
таку, що су пе ре чить за галь но люд ським, гу ма ніс тич ним прин ци пам,
виз на ли про тип рав ни ми та не дій сни ми нор ма тив но- пра во ві ак ти, на
під ста ві яких від бу ва ли ся при му со ві пе ре се лен ня, виз на ли за де пор -
то ва ни ми пра во на по вер нен ня в міс ця їх ньо го про жи ван ня до
депор та ції. 

Уго да пе ред ба чає ство рен ня за ці кав ле ни ми дер жа ва ми не об хід -
них умов для без пе реш код но го від’їз ду та ких осіб з місць при му со -
во го по се лен ня та пов ної со ці аль ної адап та ції на іс то рич ній бать ків -
щи ні. У ній виз на єть ся не об хід ність взят тя дер жа ва ми- у час ни ця ми
на се бе зо бов’язань що до за хис ту за кон них ін те ре сів де пор то ва них
осіб, на ці о наль них мен шин та на ро дів і за без пе чен ня доб ро віль но го
по вер нен ня в міс ця їх про жи ван ня на мо мент де пор та ції. Згід но з
ч.2 ст. 10 ці єї Уго ди за ці кав ле ні сто ро ни мо жуть за пот ре би ство -
рю ва ти спіль ні ро бо чі гру пи для ви рі шен ня проб лем, пов’яза них з
ви ко нан ням від по від них по ло жень. Про те не дос тат нє фі нан су ван ня
від по від них прог рам, особ ли во при со ці аль ній адап та ції та ін тег ра -
ції ре пат рі ан тів, стає на за ва ді ре а лі за ції ці єї уго ди.

Уго да ві діг ра ла свою роль у ство рен ні між дер жав ної пра во вої
ба зи що до де пор то ва них на ці о наль них спіль нот і осіб. Зав дя ки її
ре а лі за ції сот ні ти сяч лю дей змог ли по вер ну ти ся на свою бать ків -
щи ну. На її ос но ві 20 лю то го 1993 р. бу ло ук ла де но Уго ду між Уря -
дом Ук ра ї ни і Уря дом Рес пуб лі ки Уз бе кис тан «Про спів ро біт ниц -
тво що до доб ро віль но го ор га ні зо ва но го по вер нен ня де пор то ва них
осіб, на ці о наль них мен шин і на ро дів в Ук ра ї ну»28. Дія Уго ди по ши -
рю єть ся на осіб, які у ро ки реп ре сій за не за кон ни ми рі шен ня ми дер -
жав них ор га нів Со ю зу РСР бу ли без під став но зви ну ва че ні й при му -
со во пе ре се ле ні з те ри то рії Ук ра їн ської РСР та Крим ської АРСР і
ви я ви ли ба жан ня по вер ну ти ся в Ук ра ї ну у міс ця про жи ван ня до мо -
мен ту де пор та ції. Сто ро ни, ви хо дя чи із за кон но го пра ва де пор то ва -
них осіб на доб ро віль не по вер нен ня в Ук ра ї ну, вва жа ють, що рі -
шен ня про та ке по вер нен ня є пи тан ням їх віль но го ви бо ру.



Ви щез га да ни ми Уго да ми ско рис та ли ся по над 200 ти сяч крим ських
та тар, які по вер ну ли ся на свою іс то рич ну бать ків щи ну — до Кри му.

Зак ріп ле на у ст. 33 Кон сти ту ції Ук ра ї ни сво бо да лю ди ни на міс -
це пе ре бу ван ня та про жи ван ня на те ри то рії Ук ра ї ни, за за галь ним
пра ви лом роз гля да єть ся як сво бо да пе ре су ван ня все ре ди ні кра ї ни.
Ос кіль ки сво бо да пе ре су ван ня мо же в прин ци пі здій сню ва тись і в
не га тив ній фор мі, тоб то в фор мі сво бо ди збе ре жен ня те пе ріш ньо го
жит ла або сво бо ди за ли ша ти ся на те пе ріш ньо му міс ці, мож на зро -
би ти вис но вок про те, що Кон сти ту ція та за ко но давс тво Ук ра ї ни за -
хи ща ють від при му со вих по се лень і тим са мим га ран ту ють пра во на
бать ків щи ну29.

Особ ли віс тю ста ту су іно зем ців та осіб без гро ма дянс тва в Ук ра -
ї ні є те, що, з од но го бо ку, їм за без пе чу ють фак тич ні та юри дич ні
пе ре ду мо ви для ре а лі за ції прав та сво бод, а з ін шо го вста нов лю ють
пев ні об ме жен ня, що пов ніс тю від по ві да ють нор мам між на род но го
пра ва30. При ре гу лю ван ні пра во во го ста ту су іно зем ців Ук ра ї на ви -
хо дить з прин ци пу вза єм нос ті, що зас то со ву єть ся в сто сун ках з ін -
ши ми дер жа ва ми. Пра во вий ста тус осіб, які ма ють дип ло ма тич ні
при ві леї, виз на ча єть ся, крім за ко но давс тва Ук ра ї ни, між на род ни ми
пра ви ла ми та між на род ни ми уго да ми Ук ра ї ни31. Проб лем ним пи тан -
ням є по ря док вид во рен ня з Ук ра ї ни осіб без гро ма дянс тва, бо ця
ка те го рія осіб юри дич но не вва жа єть ся гро ма дя на ми жод ної з дер -
жав32. Іно зем цям в Ук ра ї ні мо жуть на да ва ти ся ста тус бі жен ця, при -
ту лок, ство рю ва ти ся умо ви для на ту ра лі за ції. Здій снен ня іно зем ця -
ми сво їх прав не мо же зав да ва ти шко ди на ці о наль ним ін те ре сам
Укра ї ни33. 

Важ ли ве зна чен ня для вре гу лю ван ня тру до вої міг ра ції у рам ках
СНД має Уго да про спів ро біт ниц тво в га лу зі тру до вої міг ра ції та
со ці аль но го за хис ту тру дя щих- міг ран тів від 15 квіт ня 1994 ро ку34,
во на зок ре ма, опе рує по нят тям «при кор дон ний тру дя щий» — тру дя -
щий- міг рант, який пра цює на при кор дон ній те ри то рії од ні єї су між -
ної дер жа ви та збе рі гає своє пос тій не міс це про жи ван ня на при кор -
дон ній те ри то рії ін шої су між ної дер жа ви, до якої він по вер та єть ся
щод ня або, при най мні, не рід ше од но го ра зу на тиж день. На яв ні
при кор дон ні тру дя щі і в За хід ній Ук ра ї ні. Нап рик лад, сло ваць кі
бу ді вель ни ки, які пра цю ють на бу до вах Уж го ро да, фак тич но є при -
кор дон ни ми тру дя щи ми, од нак Ук ра ї на і Сло вач чи на не вре гу лю ва -
ли їхній пра во вий ста тус.
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Міг ра цій на по лі ти ка Ук ра ї ни має гарантувати без пе ку дер жа ви
від по то ків не ле галь ної міг ра ції з тре тіх кра їн, за без пе чи ти за хист
прав гро ма дян Ук ра ї ни за кор до ном, ство ри ти спри ят ли ві пре фе рен -
цій ні умо ви для за кор дон них ук ра їн ців для їх по вер нен ня в Ук ра ї ну.
Для Ук ра ї ни як тран зит ної дер жа ви і пос та чаль ни ка не ле галь них
мігран тів, важ ли вим є пи тан ня що до під пи сан ня з кра ї на ми пе ре бу -
ван ня гро ма дян Ук ра ї ни двос то рон ніх угод про їхнє тим ча со ве пра -
цев лаш ту ван ня. При лу чен ня Ук ра ї ни до гло баль них мі гра цій них
про це сів ство рює пе ре ду мо ви для по даль шо го ут во рен ня но вих «ім -
мі г ра цій них» мен шин, а от же, ви су ває проб ле му ін тег ра ції міг ран -
тів та на ла год жен ня мі жет ніч ної вза є мо дії між міс це вим на се лен ням
та ім міг ран та ми, ет но куль тур ні ха рак те рис ти ки яких є до сить від -
мін ні й нез вич ні35.

Міг ра ція має за галь но дер жав не зна чен ня і впли ває на внут ріш -
ньо- е ко но міч не, по лі тич не і со ці аль не ста но ви ще. У зв’яз ку з цим
важ ли во го зна чен ня на бу ває дер жав не ре гу лю ван ня міг ра цій них
про це сів, що має здій сню ва ти ся шля хом фор му ван ня та ре а лі за ції
міг ра цій ної по лі ти ки.

Зав дя ки сво є му ге о по лі тич но му роз та шу ван ню, Ук ра ї на за ми ну -
ле де ся ти літ тя ста ла не тіль ки тран зит ною зо ною на шля ху міг ра -
цій них по то ків Схід — За хід, Пів день — Пів ніч, а й пос ту по во пе -
рет во ри ла ся на кра ї ну три ва ло го пе ре бу ван ня не ле га лів. Ук ра ї на
на ле жить до кра їн зі змі ша ни ми по то ка ми не ле галь них міг ран тів:
во на вис ту пає як кра ї ною ви їз ду, пос та чан ня, так і кра ї ною при йо -
му не ле галь них міг ран тів. Спе ци фі ка на шої кра ї ни по ля гає в то му,
що з неї, пе ре важ но у по шу ках за ро біт ку, ви їж джає за кор дон своє
на се лен ня, яке зго дом пе рет во рю єть ся на не ле га лів, а в’їжд жа ють
іно зем ці, які не ле галь но осі да ють тим ча со во з ме тою по даль шо го
зно ву ж та ки не ле галь но го ви їз ду за кор дон. Крім то го, уп ро довж
ос тан ніх ро ків особ ли во гос тро пос та ли пи тан ня ви ве зен ня з Ук ра -
ї ни і тран зи ту че рез її те ри то рію жі нок з ме тою тор гів лі та сек су -
аль ної екс плу а та ції. 

У між на род ній прак ти ці ши ро ко зас то со ву єть ся про це ду ра ре ад -
мі сії, тоб то по вер нен ня не ле галь них міг ран тів су сід ній дер жа ві, з
те ри то рії якої во ни при бу ли. Так роб лять, до ре чі, на ші за хід ні су -
сі ди — Угор щи на, Сло вач чи на, Поль ща та Ру му нія, — з яки ми Ук -
ра ї на має від по від ні уго ди. На сьо год ні ор га ни внут ріш ніх справ
прий ма ють рі шен ня про вид во рен ня з Ук ра ї ни в доб ро віль но му по -



ряд ку. Але доб ро віль ною мо же бу ти тіль ки ре пат рі а ція, а про це ду -
ра вид во рен ня — це на сам пе ред при му со ва дія і зас то со ву єть ся як
мі ра ад мі ніс тра тив но го впли ву. Ко рис ту ю чись ці єю си ту а ці єю, зна -
ю чи що ре аль на де пор та ція їм май же не заг ро жує, не ле галь ні мі -
гран ти на дов гий час мо жуть за ли ша ти ся в Ук ра ї ні, не від мов ля ю -
чись при цьо му від сво їх на мі рів пот ра пи ти в За хід ну Єв ро пу. Так
зва них еко но міч них міг ран тів Ук ра ї на не мо же вид во ри ти че рез
брак кош тів. Ви рі ши ти цю проб ле му від ра зу не під си лу на віть
знач но ба гат шим кра ї нам. Ще склад ні ше де пор ту ва ти в кра ї ну гро -
ма дян ської на леж нос ті по тен цій них бі жен ців, ос кіль ки та ка дія су -
пе ре чи ла б нор мам між на род но го пра ва сто сов но прав лю ди ни,
яких дот ри му єть ся і Ук ра ї на.

Проб ле ма тран сна ці о наль ної міг ра ції над зви чай но склад на і ба га -
тог ран на. Ефек тив на про ти дія не ле галь ній міг ра ції та за хист справж -
ніх бі жен ців пот ре бує справ ді спіль них ско ор ди но ва них зу силь не
тіль ки на ці о наль них єв ро пей ських уря дів, а й між на род них інс ти ту -
цій. Ос но вою ре гу лю ван ня цих про це сів має бу ти не тіль ки су ве рен -
не пра во кож ної ок ре мої кра ї ни прий ма ти рі шен ня про до пу щен ня
іно зем ців на свою те ри то рію, а й нор ми між на род но го за ко но давс тва
сто сов но прав лю ди ни, зок ре ма Кон вен ції ООН 1951 ро ку про ста -
тус бі жен ців. За офі цій ни ми да ни ми ста ном на 1 січ ня 2007 ро ку в
Ук ра ї ні бу ло за ре єс тро ва но 2275 бі жен ців з 50 кра їн сві ту36. 

У су час но му сві ті мо біль ність на се лен ня та ін тен сив ність міг ра -
цій них про це сів знач но зрос ли. По су ті між на род на міг ра ція є од -
ні єю із най важ ли ві ших скла до вих сис те ми між на род них від но син,
що пос тій но уск лад ню ють ся37. Гар мо ні за ція по лі ти ки в пи тан нях
міг ра ції та при тул ку, що здій сню єть ся Єв ро пей ським Со ю зом, не
по вин на ма ти не га тив ні нас лід ки для кра їн на Схо ді Єв ро пи.

Пра во вий ста тус ім міг ран тів в Ук ра ї ні виз на ча єть ся на ос но ві
За ко ну Ук ра ї ни «Про ім міг ра цію». Згід но зі ст. 1 ім міг ра ція — це
при бут тя в Ук ра ї ну чи за ли шен ня в Ук ра ї ні у вста нов ле но му за ко -
ном по ряд ку іно зем ців та осіб без гро ма дянс тва на пос тій не про жи -
ван ня. Ім міг рант — іно зе мець чи осо ба без гро ма дянс тва, який одер -
жав доз віл на ім міг ра цію і при був в Ук ра ї ну на пос тій не про жи ван -
ня, або, пе ре бу ва ю чи в Ук ра ї ні на за кон них під ста вах, одер жав
дозвіл на ім міг ра цію і за ли шив ся в Ук ра ї ні на пос тій не про жи ван -
ня. Доз віл на ім міг ра цію на да єть ся в ме жах від по від ної кво ти. Кво -
та ім міг ра ції вста нов лю єть ся Ка бі не том Мі ніс трів Ук ра ї ни у виз на -
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че но му ним по ряд ку за ка те го рі я ми ім міг ран тів. Від по від но до ст. 5
За ко ну Ук ра ї ни «Про ім міг ра цію» Ка бі нет Мі ніс трів Ук ра ї ни Роз -
по ряд жен ням від 7 лю то го 2007 р. № 37-р «Про вста нов лен ня кво -
ти ім міг ра ції на 2007 рік»38 вста но вив кво ту ім міг ра ції на виз на че -
ний рік за ка те го рі я ми ім міг ран тів у роз рі зі ре гі о нів.

Сво бо да ви їз ду за ме жі Ук ра ї ни усім, хто на за кон них під ста вах
пе ре бу ває на її те ри то рії має кон сти ту цій ний за хист. Вод но час пра -
во лю ди ни віль но за ли ша ти те ри то рію Ук ра ї ни мо же бу ти об ме же -
не за ко ном39. Наз рі ла на галь на пот ре ба у ви роб лен ні стра те гії спра -
вед ли во го роз по ді лу тя га ря для кра їн, які в нас туп них ро ках бу дуть
все ще за кор до на ми ЄС та Шен ген ської уго ди. Вве ден ня ві зо во го
ре жи му із Че хі єю, Угор щи ною, Поль щею та Сло вач чи ною вже
приз ве ло до змін у міг ра цій ній по лі ти ці, а роз ши рен ня Єв ро со ю зу
на схід пос та ви ло пе ред Ук ра ї ною та її за хід ни ми су сі да ми проб ле -
му ще більш жорс тко го при кор дон но го ре жи му. Вза га лі пе ред на -
шою дер жа вою пос та ло до сить склад не зав дан ня — не тіль ки від сто -
я ти імідж Ук ра ї ни як фор пос ту в бо роть бі з не за кон ною міг ра ці єю
на шля хах про ник нен ня не ле га лів у кра ї ни Єв ро пей сько го Со ю зу,
а й по бу ду ва ти міг ра цій ні сто сун ки з но ви ми чле на ми ЄС з ура ху -
ван ням влас них ін те ре сів.

Що сто су єть ся ідеї то ле ран тнос ті, то на її важ ли вість на го ло шу вав
ще один із фун да то рів між на род но го пра ва — Г. Гро цій. Фор му ван ня
то ле ран тнос ті в між на ці о наль них від но си нах пов’яза но з пос лі дов -
ною про ти ді єю всім про я вам ксе но фо бії, ра сиз му, не тер пи мос ті та
дис кри мі на ції на на ці о наль но му і ре лі гій но му ґрун ті. Гро мад ські ор -
га ні за ції на ці о наль них мен шин по вин ні ак ти ві зу ва ти вза є мо дію з ор -
га на ми про ку ра ту ри, су до ви ми інс тан ці я ми для то го, щоб за без пе -
чи ти чіт ке дот ри ман ня норм за ко ну40.

То ле ран тність в Ук ра ї ні ще не діс та ла на леж но го за ко но дав чо го
вре гу лю ван ня. В Ук ра ї ні її час то пов’язу ють з прин ци пом за бо ро ни та
не до пу щен ня дис кри мі на ції. Так, згід но зі ст. 24 Кон сти ту ції Ук ра ї  ни
гро ма дя ни ма ють рів ні кон сти ту цій ні пра ва і сво бо ди та є рів ни ми пе -
ред за ко ном. Не мо же бу ти при ві ле їв чи об ме жень за оз на ка ми ра си,
ко льо ру шкі ри, по лі тич них, ре лі гій них та ін ших пе ре ко нань, ста ті,
ет ніч но го та со ці аль но го по ход жен ня, май но во го ста ну, міс ця про -
жи ван ня, за мов ни ми або ін ши ми оз на ка ми. А від по від но до ст. 1
Де к ла ра ції прав на ці о наль нос тей Ук ра ї ни41 дис кри мі на ція за на ці о -
наль ною оз на кою за бо ро ня єть ся і ка ра єть ся за ко ном. 



При цьо му на між на род но му рів ні проб ле мі то ле ран тнос ті при -
свя че но ці лий ряд між на род них до ку мен тів, зок ре ма: Між на род ний
пакт про гро ма дян ські і по лі тич ні пра ва42, Між на род ний пакт про
еко но міч ні, со ці аль ні і куль тур ні пра ва43, Між на род на кон вен ція
про лік ві да цію всіх форм ра со вої дис кри мі на ції44, Кон вен ція про
запо бі ган ня зло чи ну ге но ци ду та по ка ран ня за ньо го45, Кон вен ція
про бо роть бу із дис кри мі на ці єю у га лу зі ос ві ти46, Дек ла ра ція про
лік ві да цію всіх форм не тер пи мос ті і дис кри мі на ції на ос но ві ре лі гії
та пе ре ко нань47, Дек ла ра ція прин ци пів тер пи мос ті48.

Вод но час то ле ран тність не мож на роз гля да ти у вузь ко му ро зу -
мін ні — тіль ки що до лю дей з ін шим ко льо ром шкі ри чи ін шої на ці -
о наль нос ті. Тре ба та кож го во ри ти про то ле ран тне став лен ня до
пред став ни ків ін ших ре лі гій, по лі тич них опо нен тів, ВІЛ- ін фі ко ва -
них, жи те лів ін ших ре гі о нів та й вза га лі до будь- я кої лю ди ни, яка
має куль тур ні, со ці аль ні, при род ні чи ін ші від мін нос ті сто сов но ін -
шої лю ди ни, яки ми б ці від мін нос ті не бу ли: по зи тив ні чи не га тив -
ні емо ції во ни вик ли ка ють. Від сут ність то ле ран тнос ті у сус пільс тві
приз во дить до кон флік тів, які в свою чер гу умож лив лю ють со ці аль -
не нап ру жен ня, кри зи, чи на віть роз пад ті єї або ін шої дер жа ви. 

Низь кий рі вень то ле ран тнос ті свід чить про низь кий рі вень куль -
ту ри у сус пільс тві, від сут ність дос тат ньої ін фор ма ції про об’єкт не -
га тив но го став лен ня. Час то та ка ін фор ма ція бу ває спот во ре ною,
вик рив ле ною внас лі док про па ган ди чи на яв нос ті сте ре о ти пів у су -
спіль с тві. Це мо же спри чи ни ти проб ле ми, які мо жуть на бу ти ха рак -
те ру со ці аль ної заг ро зи для май бут ньо го ре гі о ну чи дер жа ви.

На жаль в Ук ра ї ні ви пад ки дис кри мі на ції ма ють міс це що до ци -
ган (ро мів). Нап рик лад, 11 ве рес ня 2002 р. в од но му з сіл Одесь -
кої об лас ті під час бій ки між міс це ви ми ци га на ми і гру пою мо ло ді
за ги ну ло двоє мо ло дих лю дей не ци ган ської на ці о наль нос ті. Меш -
кан ці се ла з пом сти під па ли ли 10 ци ган ських бу дин ків. П’яте ро
моло дих ци га нів че рез кіль ка тиж нів піс ля ін ци ден ту доб ро віль но
з’я ви ли ся в ор га ни мі лі ції. Міс це ва вла да вик ли ка ла спе ці аль ні за -
го ни пра во о хо рон ців, щоб збе рег ти гро мад ський спо кій. Ін ших по -
ві дом лень про ви пад ки на сильс тва не бу ло49. Ре зуль та ти со ці о ло гіч -
них дос лід жень свід чать, що ци га ни, по рів ня но з ін ши ми ет ніч ни ми
гру па ми, ха рак те ри зу ють ся най ниж чим рів нем то ле ран тнос ті у сус -
пільс тві. Ви пад ки дис кри мі на ції за на ці о наль ною оз на кою ци га нів є
час ти ми і на За кар пат ті. На віть Ко мі тет з лік ві да ції ра со вої дис кри -
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мі на ції у 1998 р. заз на чив, що за по ві дом лен ня ми з Ук ра ї ни, трап -
ля ють ся ви пад ки жор сто ко го по вод жен ня мі лі ції з осо ба ми ци ган -
ської на ці о наль нос ті особ ли во у За кар пат ській об лас ті 50. 

Фа хів ці Між на род ної ор га ні за ції з міг ра ції на го ло шу ють, що в
Ук ра ї ні збіль шу єть ся кіль кість мо ло дих при хиль ни ків ра ди каль них
уг ру по вань, які став лять ся до міг ран тів не тер пи мо. Во ни по во дять -
ся до сить різ ко, здій сню ють об раз ли ві й на віть на силь ниць кі дії сто -
сов но лю дей нес лов’янсь ко го по ход жен ня51. Та кі яви ща ча сом на бу -
ва ють ор га ні зо ва них форм. Най більш ра ди каль ни ми є скін хе ди, які
ха рак те ри зу ють ся жор сто ким по вод жен ням з людь ми ін ших рас, а
іно ді і на ці о наль нос тей, від сут ніс тю то ле ран тнос ті до них. За ін -
фор ма ці єю МВС в Ук ра ї ні офі цій но за ре єс тро ва но (са ме так, це не
опис ка) 500 скін хе дів. Ор га ні за ції «Пет ров ські тиг ри», «До зор 88»
лі те ра ту ру от ри му ють із Мос кви та Пе тер бур га52.

Скін хе ди час то вчи ня ють на па ди на осіб аф ри кан сько го та азій -
сько го по ход жен ня у Ки є ві, зав да ю чи їм ті лес них уш код жень, а де -
я ких на віть уби ва ють. Офі цій на ста тис ти ка і сьо год ні не дає точ ної
ін фор ма ції що до та ких ви пад ків, ос кіль ки ст. 161 Кри мі наль но го
ко дек су Ук ра ї ни прак тич но не зас то со ву єть ся. Біль шість зло чи нів
ква лі фі ку ють ся як прос те ху лі ганс тво. Тіль ки не що дав но МВС Ук -
ра ї ни виз на ло проб ле му скін хе дів в Ук ра ї ні, і по ча ло здій сню ва ти
пев ні за хо ди. Хо ча на офі цій них сай тах по сольс тва США та Фран -
ції в Ук ра ї ні вже кіль ка ро ків роз мі щу єть ся ін фор ма ція для гро ма -
дян цих кра їн про ймо вір ність на па ду на них в Ук ра ї ні гру па ми мо -
ло дих лю дей (пе ре важ но скін хе да ми), як що во ни аф ри кан сько го чи
азі ат сько го по ход жен ня. 

Ак ту аль ність проб ле ми то ле ран тнос ті в Ук ра ї ні виз на ча ють: су час -
ний стан сус пільс тва, різ ке со ці аль не роз ша ру ван ня, ви со кий рі вень
тру до вої міг ра ції з Ук ра ї ни, ве ли ка кіль кість без при туль них ді тей, ал -
ко го лізм та нар ко ма нія се ред мо ло ді, зрос тан ня кіль кос ті пси хіч них
зах во рю вань се ред на се лен ня, від чу же ність вла ди від сус пільс тва,
мля ве ре а гу ван ня влад них інс ти ту цій на ак ту аль ні су спіль ні пот ре би
та проб ле ми, ви со кий рі вень ко руп ції, від сут ність по лі тич ної ста біль -
нос ті. Все це ство рює спри ят ли вий ґрунт для по ши рен ня не на вис ті
се ред со ці аль но проб лем ної мо ло ді що до осіб ін ших на ці о наль нос тей
і рас, в яких во ни по мил ко во вба ча ють при чи ну влас них проб лем чи
со ці аль них проб лем сво го сус пільс тва. Все це за від сут нос ті нав чан -
ня то ле ран тнос ті у зак ла дах ос ві ти, не на леж ної про фі лак ти ки ді яль -



нос ті не фор маль них ор га ні зо ва них уг ру по вань мо ло ді ти пу «скін хе -
дів», дос туп нос ті ал ко го лю, пси хо тропних та нар ко тич них пре па ра -
тів, спри чи няє ви пад ки ра со во го насильс тва та ін ших гру бих пра во -
по ру шень пред став ни ків мо ло діж но го се ре до ви ща. 

От же, проб ле ма то ле ран тнос ті є ак ту аль ною в Ук ра ї ні і по требує
на леж но го за ко но дав чо го вре гу лю ван ня, ува ги влад них струк тур.
Рух скін хе дів, фак ти ван да ліз му на му суль ман ських кла до ви щах у
Кри му зу мов лю ють пот ре бу вжит тя ді є вих за хо дів ор га на ми вла ди
на всіх рів нях з ме тою зміц нен ня то ле ран тнос ті в Ук ра ї ні. 

Ос нов ни ми проб ле ма ми у сфе рі за ко но давс тва Ук ра ї ни про міг ра -
цію і то ле ран тність, зок ре ма, є: від сут ність кон цеп ції міг ра цій ної дер -
жав ної по лі ти ки; від сут ність дер жав ної по лі ти ки що до тру до вих мі -
гран тів — гро ма дян Ук ра ї ни; не дос тат ня кіль кість від по від них двос то -
рон ніх до го во рів у сфе рі тру до вої міг ра ції; низь ка щіль ність ме ре жі
кон суль ських ус та нов Ук ра ї ни за  кор до ном, особ ли во у кра ї нах Аф -
ри ки та Азії; від сут ність нор ма тив ної ос но ви що до вик ла дан ня кур су
з ос нов то ле ран тнос ті, як скла до вої од ні єї із нав чаль них дис цип лін
або ок ре мої нав чаль ної дис цип лі ни у за галь но ос віт ніх шко лах.

Ос нов ни ми пер спек ти ва ми роз вит ку за ко но давс тва Ук ра ї ни про
міг ра цію і то ле ран тність, зок ре ма, є: роз роб ка та зат вер джен ня дер -
жав ної кон цеп ції міг ра цій ної по лі ти ки в Ук ра ї ні; фор му ван ня дер -
жав ної по лі ти ки що до тру до вих міг ран тів — гро ма дян Ук ра ї ни;
укла дан ня від по від них двос то рон ніх до го во рів у сфе рі тру до вої мі -
гра ції; роз ши рен ня ме ре жі кон суль ських ус та нов Ук ра ї ни за  кор до -
ном, особ ли во у кра ї нах Аф ри ки та Азії; прий нят тя нор ма тив них
ак тів з ме тою впро вад жен ня вик ла дан ня кур су з ос нов то ле ран тнос -
ті, як скла до вої од ні єї з нав чаль них дис цип лін або ок ре мої нав чаль -
ної дис цип лі ни у за галь но ос віт ніх шко лах.

Не від’єм ною оз на кою Ук ра ї ни є по лі ет ніч ність. На ці о наль ні
мен ши ни в Ук ра ї ні є скла до вою на ро ду Ук ра ї ни, хо ча біль шість з
них ма ють міг ра цій не по ход жен ня. Су час ній Ук ра ї ні при та ман ні
між на ці о наль ний мир та зла го да, во ни є оз на кою між на ці о наль ної
ста біль нос ті, то ле ран тно го спів жит тя різ них на ці о наль них спіль нот,
важ ли вим чин ни ком, що спри яє ус піш ній єв ро ін тег ра ції Укра ї ни.

Спо ді ва є мо ся, що по даль ший роз ви ток за ко но давс тва Ук ра ї ни з
пи тань міг ра ції і то ле ран тнос ті від по ві да ти ме між на род ним стан дар -
там і спри я ти ме ста нов лен ню де мок ра тич но го сус пільс тва в Ук ра ї -
ні, не до пу щен ню ви пад ків ра со во го на сильс тва.
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ІМ МІГ РА ЦІЯ ДО ХАР КО ВА ТА ХАР КІВ СЬКО ГО РЕ ГІ О НУ
НА ТЛІ МІЖ РЕ ГІ О НАЛЬ НОЇ МІГ РА ЦІї*

Міг ра цій ні про це си з яки ми зіт кну ла ся Ук ра ї на в ос тан ні ро ки,
є від дзер ка лен ням за галь них гло ба лі за цій них явищ су час но го сві ту,
які ак ту а лі зу ва ли проб ле му зрос тан ня як тран зит ної міг ра ції, так і
ім міг ра цій та еміг ра ції. Ос тан нім ча сом тран зит на міг ра ція че рез
об’єк тив ні обс та ви ни час то за мі ню єть ся ім міг ра ці єю в Ук ра ї ну, про
що свід чать ста тис тич ні да ні що до кіль кос ті при бу лих в кра ї ну за
ос тан ні три ро ки. 

Сьо год ні Ук ра ї на від чу ває прип лив пе ре се лен ців з ін ших кра їн.
Хо ча що річ на де по пу ля ція 250—350 ти сяч збе рі га єть ся в Ук ра ї ні
про тя гом ос тан ніх 15 ро ків (ско ро чен ня на се лен ня за 2006 р. —
283,5 тис., за 2007—355,8 тис.), про те вод но час за 2005—2006 р. від -
бу ло ся збіль шен ня більш ніж ут ри чі по зи тив но го саль до між дер -
жав ної міг ра ції. І хо ча спів від но шен ня еміг ра цій но го та ім міг ра цій -
но го по то ків в Ук ра ї ні в ці ло му має по зи тив не саль до, (у 2005 —
+4583 осіб, у 2006 р. — +14245 осіб, у 2007 р. — +16838 осіб), то на
рів ні ре гі о нів спос те рі га єть ся дис про пор ція цих де мог ра фіч них
змін. З 25 об лас тей у 2007 р. ли ше 6 ма ють по зи тив не саль до мі -
грації, а 19 ре гі о нів ма ють втра ти на се лен ня. Очо лю ють спи сок ре -
гі о нів зі стрім кою де по пу ля ці єю Лу ган ська (-4836) і Кі ро вог рад ська
(-4200) об лас ті. Се ред міг ра цій них по то ків до мі нує між ре гі о наль на
міг ра ція та міг ра ція із се ла до міс та. Про тя гом ос тан ніх трьох ро -
ків за ли ша єть ся нез мін ною п’ятір ка ре гі о нів, де за фік со ва но пев ний
при ріст на се лен ня: м. Ки їв (+24803), Одесь ка (+11337), Хар ків ська
(+4031), Дніп ро пет ров ська об ласті (+833) та АР Крим (+3524).
Слід заз на чи ти, що з цьо го пе ре лі ку в 2007 р. зник ла Ки їв ська об -
ласть, яка у 2006 р. ма ла при ріст на се лен ня 1459 осіб, а у 2007 —
не га тив не саль до, тоб то -724. Дніп ро пет ров ська об ласть від зна чи ла -
ся змен шен ням по зи тив но го саль до май же уд ві чі (+1646 — у 2006 та

* Матеріал підготовлено на основі щорічних звітів відділу статистики
населення Головного управління статистики у Харківській області.



+833 — у 2007 р.). Змен шен ня по зи тив но го саль до міг ра ції за ми ну -
лий рік за фік со ва но і в м. Ки їв (+26.691 — у 2006 та +24.803 — у
2007). Ста біль но ви со кі по каз ни ки по зи тив но го саль до міг ра ції збе -
рі га ють Хар ків ська об ласть та АР Крим, але і тут прос те жу єть ся
тен ден ція до йо го змен шен ня. Знач ні по каз ни ки зрос тан ня по зи тив -
но го саль до міг ра ції збе рі гає Одесь ка об ласть: +7297 — у 2006 та
+11.337 — у 2007. Ди на мі ка роз вит ку вка за них п’яти ре гі о нів потре -
бує особ ли вої ува ги, ос кіль ки до них спря мо ва ні не тіль ки по то ки
між ре гі о наль ної, а й між дер жав ної міг ра ції.

На за галь но му тлі роз вит ку міг ра цій них про це сів в Ук ра ї ні Хар -
ків ський ре гі он де монс трує від нос ну ста біль ність по каз ни ків міг ра -
ції на се лен ня. Але тут по над п’ять ро ків не спос те рі га ють ся різ кі
ко ли ван ня чи сель нос ті на се лен ня, збе рі га єть ся по зи тив не саль до за -
галь ної міг ра ції, а кіль кість на се лен ня, охоп ле но го міг ра цій ни ми
про це са ми, пос тій но пе ре ви щу ва ла 100 тис. осіб. 

Слід за у ва жи ти, що від нос но не ве ли ке змен шен ня чи сель нос ті
на се лен ня Хар ко ва — це нас лі док са ме міг ра цій них про це сів. При
спів від но шен ні смер тнос ті і на род жу ва нос ті (на 1000 на се лен ня) 
-5,6 — у 2005 р. та -4,8 — у 2006 р. міс то втра ти ло від по від но ли ше
1600 і 2000 осіб, а не 8000 і 6900 як би ма ло бу ти при та ко му спів -
від но шен ні. 

Де мог ра фіч ні по каз ни ки та об ся ги міг ра цій них по то ків 
у Хар ко ві та ре гі о ні

У за галь но му об ся зі міг ра ції в хар ків сько му ре гі о ні пре ва лює
між ре гі о наль на міг ра ція. Об ласть за ли ша єть ся при ваб ли вою зо ною
для пе ре се лен ців із су сід ніх об лас тей, а са ме: До нець кої (16 % від
усіх при бу лих за два ми ну лі ро ки), Лу ган ської (13,4 %), Пол тав ської
(10,6 %), Сум ської (9,3 %) і Дніп ро пет ров ської (7,9 %). Вод но час
слід заз на чи ти, що у 2007 р. (+2720) від бу лось пи то ме ско ро чен ня
саль до між ре гі о наль ної міг ра ції у по рів нян ні з 2005 (+3931) та
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Рік

Чи сель ність на се -
лен ня

(в ти ся чах)

Саль до 
міг ра ції 

(всі по то ки)

За галь на кіль кість
осіб, що охоп ле ні
міг ра цій ни ми про -
це са ми в ре гі о ні (в

ти ся чах)

Саль до між дер жав -
ної міг ра ції

Хар ків і
об ласть

м.
Хар ків

Хар ків і
об ласть

м.
Хар ків

Хар ків і
об ласть

м. Хар -
ків

2005 2813,4 1443,6 5159 6484 105,3 790 770
2006 2797,5 1441,6 4586 4995 102,9 655 669
2007 2804,3 1459,5 4031 3408 101,9 1311 1370
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2006 р. (+4369). Від чут ним ста ла пе ре о рі єн та ція міг ра цій но го ру ху
на ко ристь До нець кої об лас ті, яка при за галь ній чи сель нос ті на се лен -
ня 4538, 9 тис. змен ши ла не га тив не саль до міг ра ції до 90 осіб (у 2005
та 2006 рр. цей по каз ник був на рів ні -1199 та -423 від по від но). 

Слід звер ну ти ува гу на змі ни по каз ни ків між ре гі о наль ної міг ра -
ції ві ко вої ка те го рії від 15 до 29 ро ків. Це най мо біль ні ша ві ко ва
гру па, яка скла дає біль шу час ти ну на се лен ня, за ді я но го в міг ра цій -
них про це сах. На кіль кість міг ран тів виз на че ної ві ко вої гру пи впли -
ває зде біль шо го ос віт ній чин ник. У Хар ко ві фун кці о нує 84 ви щих
нав чаль них зак ла ди І—IV рів нів ак ре ди та ції, з яких 74 — дер жав ні.
Знач ний при ріст ві ко вої ка те го рії 15—19 за без пе чує вступ до нав -
чаль них зак ла дів; від тік ка те го рії 20—24 — за кін чен ня ВНЗ. На яв -
ність роз га лу же ної сис те ми ос ві ти в Хар ко ві впли ває і на по каз ни -
ки між дер жав ної міг ра ції. 36 нав чаль них зак ла дів ма ють лі цен зію
на під го тов ку іно зем них сту ден тів. Сьо год ні в міс ті нав ча єть ся 
9721 іно зе мець. У за галь но му об ся зі між дер жав ної міг ра ції осо би
сту дент сько го ві ку (15—24 ро ки) скла да ють 33 % і 43 % від осіб пра -
це здат но го. З ці єї гру пи міг ран тів ли ше 44 % — сту ден ти, а ін ші пра -
цю ють на під при ємс твах Хар ко ва. 290 під при ємс твам міс та доз во -
ле но прий ма ти на ро бо ту іно зем них фа хів ців. 

Змен шен ня ста біль но по зи тив но го саль до ві ко вої ка те го рії 25—29
ро ків у 2006 р. пот ре бує особ ли вої ува ги, ос кіль ки збе ре жен ня
цього по каз ни ка в нас туп ні ро ки мо же впли ну ти на якіс ні ха рак те -
рис ти ки ро бо чої си ли ре гі о ну. Ди на мі ка змін міг ра цій них по то ків
ві ко вої ка те го рії від 15 до 29 ро ків дає під ста ви для прог но зу ван ня
збе ре жен ня ви со кої ін тен сив нос ті ру хів на се лен ня у хар ків сько му
ре гі о ні, од нак ли ше за ра ху нок ос віт ньо го чин ни ка. Змен шен ня по -
зи тив но го саль до за галь но го міг ра цій но го ру ху вже в 2007 р. від бу -
ло ся за ра ху нок ско ро чен ня кіль кос ті осіб ві ко вої ка те го рії від 25
до 30 ро ків.

Як що ди на мі ка між ре гі о наль них ру хів на се лен ня в Хар ків сько -
му ре гі о ні за ос тан ні три ро ки ха рак те ри зу єть ся тен ден ці єю до спа -
ду, то по зи тив не саль до між дер жав ної міг ра ції за цей же час збіль -
ши лося в де кіль ка ра зів. Так, у 2005 р. во но скла ло +790, у 2006 —
+655, а у 2007 — +1311. 

По над 70 % еміг ран тів з Хар ко ва оби ра ють кра ї ни Єв ро пи (23 %
за галь ної кіль кос ті тих, хто ви був) та Ро сію (45,6 %), то ді як 31,9 %
пе ре се ли ло ся до азій ських кра їн (го лов ним чи ном до Ки таю —



15,2 %). Ці ка во, що знач но зріс ви їзд до Ні меч чи ни (145 — у 2006 р.
та 216 — у 2007 р.). Знач но ско ро тив ся від тік міг ран тів до В’єт на -
му (17 за 2006 і 4 за 2007 рік), при пи нив ся до Тад жи кис та ну і Узбе -
кис та ну. 

В той же час роз по діл по то ків ім міг ран тів сут тє во від різ ня єть ся
від еміг ра цій но го і ця тен ден ція по си лю єть ся що ро ку. Так, у 2006 р.
з кра їн Єв ро пи до Ук ра ї ни при бу ло ли ше 46 % усіх ім міг ран тів
(39 % — з Ро сії), то ді як 48 % — з Азії та 4 % — з Аф ри ки. У 2007 р.
ім міг ран тів з Єв ро пи бу ло ли ше 33,8 % за галь ної кіль кос ті при бу -
лих (з яких 86 % — з Ро сії), 55,5 % з кра їн Азії, та 9,3% з кра їн Аф -
ри ки. По зи тив не саль до міг ра ції у 2007 р. сфор мо ва но пе ре ду сім за
ра ху нок при то ку з азій сько го ре гі о ну + 1291. Впер ше за ро ки не за -
леж нос ті до сяг ну то по зи тив не саль до міг ра ції + 61. Про те якіс ні по -
каз ни ки цьо го яви ща не та кі вже й втіш ні: по над 60 % при бу лих з
Ро сії у ві ці, стар шо му за пра цез дат ний, та ще 20 % стар шої гру пи
пра цез дат но го ві ку. Вод но час якіс на ха рак те рис ти ка еміг ра цій но го
по то ку до Ро сії пов то рює ім міг ра цій ний з точ ніс тю до нав па ки.

У 2007 р. від зна че но по зи тив не саль до між дер жав но го міг ра цій -
но го по то ку в сіль ській міс це вос ті, тоб то +26, при то му, що — з них
7 — пе ре се лен ці з кра їн СНД і Бал тії і 19 — з да ле ко го за ру біж жя.

По ка зо вим є стрім ке збіль шен ня ім міг ран тів з Ки таю (623 — у
2007 р. по рів ня но з 130 — у 2006 р.), Тур кме ніс та ну (219 — у 2007 р.
84 — у 2006 р.) та ста біль но ви со кий прип лив ім міг ран тів з В’єт на -
му, Азер бай джа ну, Гру зії, Вір ме нії. Якіс ні ха рак те рис ти ки по то ку
ім міг ран тів свід чать про «вко рі нен ня» пе ре се лен ців у Хар ків сько му
ре гі о ні, на що вказує збіль шен ня мо ло дих осіб пра цез дат но го ві ку
та жі нок усіх ві ко вих ка те го рій.

Отже, вже най ближ чим ча сом Хар ків від чує знач не збіль шен ня
азій ської ком по нен ти в ет ніч но му скла ді. Але проб ле ма за без пе чен -
ня пот ре би в ро бо чих ру ках про мис ло вих гі ган тів за ли шить ся по ки
що не ви рі ше ною, ос кіль ки ос нов на ма са ім міг ран тів орі єн ту єть ся на
сфе ру пос луг, а не на ви роб ниц тво.

Міг ра ція — над зви чай но склад не со ці аль не яви ще. Це час ти на гло -
баль них ци ві лі за цій них про це сів, яка сут тє во впли ває на фор му ван -
ня еко но міч но го, со ці аль но го, по лі тич но го жит тя су час но го сві ту і
пот ре бує дос лід жен ня як на дер жав но му, так і ре гі о наль но му рів ні.
На жаль, в Ук ра ї ні іг но ру ють ся сві то ві тен ден ції уп рав лін ня міг ра -
цій ни ми по то ка ми, не має ані дер жав ної прог ра ми, ані кон цеп ції
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мігра цій ної по лі ти ки. Зап ро вад жен ня у 2007 р. су сід ні ми дер жа ва ми
(Поль ща і Ро сія) прог рам по вер нен ня ет ніч но го на се лен ня на іс то -
рич ну бать ків щи ну теж не вик ли ка ло адек ват ної ре ак ції з бо ку на ших
влад них чин ни ків. І це вже від чу ли на со бі при кор дон ні ре гі о ни. У
гло баль но му пла ні Ук ра ї на опи ни ла ся в ро лі при ваб ли вої ла ку ни, до
якої спря мо ву ють ся над лиш ки міг ра цій них по то ків, та міг ран ти, що
не від по ві да ють якіс ним ви мо гам до пе ре се лен ців у су сід ніх кра ї нах.

Міг ра цій ні про це си важ ко, чи май же не мож ли во під по ряд ку ва ти
то таль но му кон тро лю, але сфор му ва ти на леж ні умо ви для їх роз -
вит ку — це зав дан ня для дер жа ви, яка тур бу єть ся про своє май бут -
нє. От же, ни ні пе ред Ук ра ї ною сто їть зав дан ня на леж ним чи ном
адап ту ва ти за ко но давс тво на ці о наль ної дер жа ви до міг ра ції як
об’єк тив но го яви ща сві то во го між на род но го роз вит ку.

Во ло ди мир Ан дер сон, 
кан ди дат ге ог ра фіч них на ук, 

до цент Одесь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту

ПО ТОЧ НА ДЕ МОГ РА ФІЧ НА СИ ТУ А ЦІЯ 
В ОДЕСЬ КО МУ РЕ ГІ О НІ: ІМ МІГ РА ЦІЯ 
НА ТЛІ МІЖ РЕ ГІ О НАЛЬ НОї МІГ РА ЦІї

Оде са зно ву ста ла міс том- міль йо не ром. На по ча ток 2008 р. кіль -
кість жи те лів міс та до сяг ла 1 005 776 чо ло вік. У 2007 р. в Оде сі на -
ро ди ли ся 8998 чо ло вік, по мер ло 13937. От же, збіль шен ня кіль кос ті
жи те лів Оде си від бу ло ся за ра ху нок міг ра ції. В 2007 р. міг ра цій ний
при ріст на се лен ня міс та склав по над 10 000 чо ло вік. Це ви хід ці прак -
тич но з усіх кра їн СНД, а та кож пред став ни ки Си рії, В’єт на му, Ки -
таю та ін ших кра їн.

Як за я вив місь кий го ло ва Е. Гур віц, за не о фі цій ни ми да ни ми в
Оде сі про жи ває 1 млн 200 тис. чо ло вік. «Ще в ра дян ський час іс -
ну ва ли роз біж нос ті між офі цій ни ми й ре аль ни ми да ни ми про кіль -
кість лю дей, що про жи ва ють у міс ті, тіль ки в ра дян ський час ця
циф ра бу ла за ви ще на, а за раз во на за ни же на», — ска зав Е. Гур віц. 

З ча су ос тан ньо го ра дян сько го пе ре пи су в 1989 р. на се лен ня міс та
не у хиль но ско ро чу ва ло ся, і в 2006 р. Оде сі до ве ло ся роз про ща ти ся зі
ста ту сом міль йон ни ка. Од нак це не дає під став для твер джен ня про
еко но міч ний за не пад міс та: інак ше во но не за лу ча ло б та кої ве ли кої



кіль кос ті ро бо чої си ли із гли бин ки, схід них об лас тей Ук ра ї ни й за ру -
біж жя. Як свід чать ін фор ман ти з при їж джих, за пос лу ги ро біт ни ків-
 про фе сі о на лів (тесль, елек три ків та ін.), які в ін ших ре гі о нах Ук ра ї -
ни оці ню ють ся в 100 гри вень, в Оде сі пла тять до 100 до ла рів. Інак ше
ка жу чи, ни ніш ня си ту а ція на рин ку ро бо чої си ли на га дує ту, що іс -
ну ва ла в пер шій по ло ви ні ХIX сто літ тя, ко ли «в Оде сі... од но ден ний
за ро бі ток по ден ни ка пе ре ви щу вав мі сяч ну пла ту крі пос ним лю дям на
ка зен них за во дах». Зни жен ня кіль кос ті на се лен ня Оде си від би ває за -
галь ну де мог ра фіч ну си ту а цію в Ук ра ї ні, що її де я кі дос лід ни ки вже
ох рес ти ли «де мог ра фіч ною кри зою 1990—2000-х ро ків». Се ред го лов -
них при чин цьо го на зи ва ють не га тив ний при род ний при ріст і міг ра -
цій ний від тік. Че рез знач ною мі рою не ле галь ний ха рак тер тру до вої
еміг ра ції, че рез від сут ність на дій них ста тис тич них да них, чис ло ук -
ра їн ських гро ма дян, що пра цю ють за ру бе жем, оці ню єть ся до сить
ши ро ко. В ос тан ній між пе ре пис ний пе рі од (1989—2001 рр.) в Ук ра ї -
ні у п’ять ра зів змен ши ла ся кіль кість єв ре їв, на тре ти ну — бі ло ру сів,
май же на тре ти ну — ро сі ян, а та кож від був ся від тік ук ра їн ців, мол -
да ван, бол гар, нім ців і гре ків. 

В Оде сі, зав дя ки прип ли ву на се лен ня із про він ції та сіль ської
міс це вос ті, ук ра їн ське на се лен ня збіль ши ло ся по рів ня но з 1989 р.
на 16 %; сьо год ні на йо го час тку при па дає 62 % на се лен ня міс та,
вод но час ро сі ян ста ло на 10 % мен ше і во ни ста нов лять ни ні 29 %.
Чи сель ність пред став ни ків ін ших на ро дів (бол гар, єв ре їв, мол да -
ван, бі ло ру сів, по ля ків) ско ро ти ла ся в ді а па зо ні від 80 % (єв реї) до
20 % (бол га ри). Нез ва жа ю чи на це, Одесь ка об ласть вва жа єть ся од -
ним з ре гі о нів Ук ра ї ни з до сить ви со кою, у по рів нян ні із ін ши ми
об лас тя ми, на ці о наль ною ба га то ма ніт ніс тю. 

Хо ча, згід но із ста тис тич ним да ним, Оде са сьо год ні пе ре важ но ук -
ра їн ське міс то і вже тим біль ше «слов’янсь ке», про те для жи те лів, як
і в ча си, опи са ні О. де- Ри ба сом, «іно род ці — іно зем ці як і ра ні ше
біль ше на очах». Як на під твер джен ня цьо го ве ли ка кіль кість рес то -
ра нів і ка фе — ту рець кі, лі ван ські, ки тай ські то що, які на ле жать і у
яких пра цю ють ви хід ці з від по від них кра їн. В ос тан ні ро ки знач но го
по ши рен ня на бу ла араб ська «ша ур ма»; але особ ли вим сим во лом при -
сут нос ті ара бів у міс ті є роз кіш ний Центр араб ської куль ту ри в цент -
рі міс та. Кіль кість мол да ван, за спос те ре жен ня ми міс це вих жи те лів,
теж зрос тає: во ни не ли ше на да ють пос лу ги з ре мон ту й бу дів ниц тва
як і кіль ка ро ків то му, а й во ло ді ють не ве ли ки ми крам ни ця ми
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будма те рі а лів. Од не з най ці ка ві ших місць для спос те ре жень за одесь -
кою ба га то ли кіс тю — пром то вар ний ри нок «7-й кілометр». 

Оде са в ба га тьох від но шен нях ста ла міс том- ко ри до ром, че рез
який про ля га ють різ нос пря мо ва ні міг ра цій ні мар шру ти. Тут зат ри -
му ють ся бі жен ці з Близь ко го Схо ду й Аф ри ки, що не пот ра пи ли до
Єв ро пи; чис лен ні шлюб ні агент ства як міс це ві, так і за хід ні про по -
ну ють іно зем цям міс це вих на ре че них; зак ло по та ні чов ни ки з Ук ра -
ї ни, Ро сії та Мол до ви від прав ля ють ся на по ро мах у Ту реч чи ну; іно -
зем ні кам па нії бу ду ють жит ло ві та офіс ні ком плек си. Це ко ло рит не
різ но ма ніт тя при ча ро вує ман дрів ни ків і гос тей міс та. Анг лій ська
жур на ліс тка й пись мен ни ця Г. Рід вва жає, що Оде сі швид ше ніж
ін шим міс там Ук ра ї ни вда ло ся ски ну ти «од но ко лір не пок рит тя» ра -
дян ських ча сів і по ка за ти свою щи ру ба га то ет ніч ну іден тич ність. Це
від ра зу впа дає у ві чі і у по вер не них наз вах ста рих ву лиць (Грець -
ка, Ар на ут ська, Єв рей ська, Поль ська), і че рез сво є рід не «пов то рен -
ні» іс то рії. Як заз на чає Г. Рід, «іно зем ці по бу ду ва ли міс то, і те пер
іно зем ці зно ву да ють йо му но ве жит тя»: швей цар ці від ре мон ту ва ли
Лон дон ський го тель, кіп рі о ти від кри ли ка зи но у бу дин ку ста рої бір -
жі, гре ки по бу ду ва ли но вий тор го вий центр «Афі на», іта лій ці від -
ре мон ту ва ли порт то що. 
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