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Досліджено появу та розвиток соціально-економічних організацій українських іммігрантів 
на території Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії й 
Австралії. З’ясовано їхній вплив на розвиток взаємозв’язків незалежної України з досліджуваними 
країнами. Проаналізовано внутрішню діяльність української діаспори Північної Америки, 
західноєвропейських країн і Австралії, що здійснюється з метою ознайомлення мешканців країн 
їхнього поселення з проблемами України, та міжнародні зовнішні зв’язки, а допомогою яких 
українські іммігранти прагнуть допомогти своїй Батьківщині. 
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Українська діаспора успішно функціонує на різних континентах, зокрема у 

країнах, котрі мають потужний вплив на формування міжнародного іміджу України, її 
геополітичне становище та можуть надати нашій державі необхідну підтримку. Саме на 
території цих країн українцям вдалося розбудувати потужну мережу соціально-
економічних, громадсько-політичних, освітньо-наукових і культурно-мистецьких 
організацій, які самі собою становлять вагому силу здатну підтримати нашу державу і 
лобіювати її інтереси на світовій арені. Українська діаспора вже неодноразово доводила 
свою міць упродовж різних періодів історії.  

Представники західної української діаспори, куди належать українці, які 
мешкають на території Північної та Південної Америки, Австралії, Нової Зеландії та країн 
Західної Європи отримали можливість розбудувати мережу етнічних організацій та 
установ на території зазначених демократичних країн, що допомогло їм функціонувати як 
діаспорі, та незважаючи на значну інтегрованість у суспільне життя країн проживання, 
зберегти етнічну ідентичність на відміну від представників східної української діаспори, 
котрі мешкають на території суверенних держав, що виникли на пострадянському 
просторі. Тому впливати на процес зміцнення геополітичного становища України мають 
змогу лише українські інституції західної діаспори. 

Мета статті – дослідити розвиток українських іммігрантів та їхніх інституцій на 
території США, Канади, Австралії, Німеччини, Великої Британії, Франції, проаналізувати 
їхні економічні й соціальні здобутки, з’ясувати роль їхніх організацій у процесі зміцнення 
геополітичного становища України. 

Для написання використовували праці науковців, громадських діячів, журналістів, 
спогади бізнесменів, засновників соціально-економічних організацій, а також українських 
дослідників діаспори це: В. Абліцов, Н. Бай, Ю. Бачинський, Т. Бик, О. Бойків, М. Болюх, 
М. Боровик, М. Бушин, І. Винниченко, В. Гавриш, І. Гуменюк, М. Данильченко, Ж. 
Дюпон-Мельниченко, С. Єкельчик, В. Жила, А. Жуківський, В. Карпенко, С. Качараба, К. 



О. Ручко 45 
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2017. Випуск 9 

Кейданський, Р. Кириченко, І. Ключковська, О. Косован, Р. Кравець, П. Кравчук, Л. 
Лаврівський, Л. Маганья, В. Маруняк, Р. Микитович, Л. Мишуга, С. Наріжний, М. 
Настасівський, С. Наумович, Н. Нікітіна, І. Павликовська, М. Павлишин, П. Павлюкевич, 
Л. Полтава, П. Рафалюк, С. Ришкович, П. Рогатинський, П. Романишин, Г. Сімченко, Р. 
Сміт, Н. Совінська, І. Срібняк, П. Стасюк, М. Сулима, О. Терлецький, М. Тимошик, Н. 
Тиндик, Л. Толопко, Р. Томас, В. Трощинський, Т. Чубіна, В. Чумер, А. Шевченко, Г. 
Щигельська, В. Яріш. 

З XVI ст. через різні причини (економічні, соціальні, політичні, моральні) українці 
почали дедалі частіше шукати притулку та можливості реалізувати себе на чужині. 
Масового характеру ці процеси набували поступово, але підгрунтя української діаспори у 
розглядуваних західноєвропейських країнах почало закладатися у другій пололовині ХІХ 
ст. – на початку ХХ ст. До західної Європи вирушали економічні (спочатку на сезонні 
заробітки, а згодом - на постійній основі) й політичні емігранти (на постійне поселення або 
транзитом до інших країн), а також студенти (не всі з них поверталися назад на 
Батьківщину) [16, c. 96–102; 24, с. 355–373; 29, с. 47].  

До Північної Америки українці почали з’являтися численними групами з другої 
пололовини ХVII ст. до середини ХІХ ст., після чого розпочалася масова імміграція. До 
США українці прибували насамперед у вигляді промислових робітників на тимчасовій 
(так вони думали) основі, а до Канади як сільськогосподарські – на постійне місце 
проживання, часто навіть з родинами. Основу української діаспори Північної Америки 
становили емігранти зі західноукраїнських земель. Соціальні, культурні й релігійні 
аспекти життя в обох країнах були схожими, і українцям довелося до них 
пристосовуватися: боротися з упередженим ставленням до себе англосаксонського 
населення, вивчати мову, підвищувати кваліфікаційний рівень.  

До Австралії українці приїзджати наприкінці ХІХ ст., але це були поодинокі 
випадки [7]. Більшість з них повністю асимілювалися ще до початку Другої світової війни, 
лише одиниці ввійшли у контакт з представниками післявоєнної імміграції. 

На початку ХХ ст. українські емігранти у досліджуваних західноєвропейських 
країнах закладали основи національного громадського життя, сформувавши відповідні 
організації та товариства. У Німеччині воно зароджувалося після Першої світової війни в 
окремих національних таборах військовополонених (Зальцведель, Вецляр, Раштадт), де 
проводилися політичні заходи [56, c. 5–8], активна культурно-освітня робота [71, c. 52], 
розгортали  діяльність кооперативні товариства [59, c. 51, 120–123, 403]. Цьому сприяло 
компактне проживання значної кількісті українців, наявність серед них інтелігенції та 
допомога місцевої влади. У Франції громадські організації поставали не так масово, але 
розвивалися активно [12]. Першими творцями українського організованого життя у 
Великої Британії стали військові українського походження, які опинилися там унаслідок 
воєнних подій.  

У США більшість робітників працювали у гірничодобувній та металургійній 
промисловості, а також на будівництві. Згодом вони розширили сферу трудових інтересів 
текстильна промисловість, пральні, харчова індустрія тощо. Тяжко працювати доводилося 
жінкам і малолітнім дітям [3, c. 111–116]. На території Канади ще у 90-х роках українці 
створювати однорідні поселення у степових провінціях, де займалися фермерством 
(земельні наділи вони отримували від уряду Канади) [30, c. 83 – 84], паралельно 
наймитуючи у багатих землевласників, або працювали робітниками на будівництві, 
залізницях, лісорозробках та ін. [66, с. 228–237].  
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Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. серед українських іммігрантів виокремилися 
підприємці [62, c. 51–52]. Їх налічувалося, але, поступово, ця кількість збільшувалася. 
Вони здавали в оренду нерухомість, займалися шинкарством, що іноді перетворювалося на 
ресторанний бізнес; згодом почали утримувати різноманітні крамниці, оволодівали 
ремісництво, задаючи тон у громадському житті українців Північної Америки. Ще до 
Першої світової війни у США розгорнули діяльність українські фінансові кредитні 
кооперативи, обслуговуючи сотні членів. Це стало початковими кроками до банківської 
справи. Відтак українці опанували ще складніші види підприємницької діяльності: 
надання ритуальних послуг; операції з нерухомістю – будівництво домів для продажу; 
перепродаж землі, будинків та будівельних матеріалів. Одні з них банкрутували, інші роз-
вивалися справу до великих розмірів Загалом у бізнесі гідно конкурувати з американцями 
українці змогли лише після Другої світової війни, коли до США приїжджали українські 
політичні емігранти [14, c. 361–363; 48, c. 825–827].  

Від самого початку перебування на території північноамериканських країн 
українці опинилися у вирі робітничих рухів, що спалахувати і на локальному, і на 
загальнодержавному рівнях. У США українці долучалися до них спочатку мимоволі (як 
штрейкбрехери), а згодом свідомо [37, c. 21–28; 62, c. 40]. Українські робітники, котрі 
жили у містах Канади, також почали масово приєднуватися до місцевого робітничого руху 
[68, c. 82–84], вступаючи у професійні спілки, фермерські організації, рухи безробітних і 
под. [30, c. 132]. У Канаді робітничий рух розвивався за тією ж схемою, що й у США, 
лише на декілька десятиліть пізніше. Отже, українці стали складовою частиною боротьби 
за поліпшення робітничих прав у Північній Америці. 

У період між двома світовими війнами на території Західної Європи опинилося 
чимало українських політичних емігрантів, колишніх солдат різних армій, 
військовополонених, серед них освітяни, науковці, кооператори, представники різних 
професій, культури, мистецтва та ін. [32, c. 177; 16, c. 97–98; 29, c. 47]. Це активізувало 
розвиток українського громадсько-політичного життя у Німеччині та Франції, яким 
керували політичні емігранти: українці почали працювати у міжнародних громадських 
організаціях, популяризувати українську справу в нових країнах проживання. Часто вони 
об’єднувалися навколо провідних постатей, мали власні пресові органи, бібліотеки, 
влаштовували курси, культурно-мистецькі заходи, відзначали національні свята тощо. 
Проте це громадсько-політичне життя не було цілісним через суперечки на політичній, 
релігійній і регіональній нивах. Натомість у Великої Британії воно розвивалося кволо 
через незначну кількість поселенців та їхню неосвіченість, а новостворені українські 
організації мали переважно самодопомоговий, культурно-освітній, інформаційний 
характер, а політична діяльність українських емігрантів не була помітною [41, c. 98–99].  

У міжвоєнний період українці Північної Америки почали замислюватися про 
громадянство нових країн поселення. Під час світової економічної кризи кін. 20-х – 
початку 30-х років чимало українських робітників утратили роботу, збанкрутувало багато 
ферм, а підприємці масово лишалися свого бізнесу [8, c. 253–255; 13, c. 21, 43–46]. Проте 
поступово життя українських іммігрантів у Північній Америці поліпшувалося: вони 
підвищили кваліфікаційний рівень, оволоділи англійською мовою і наприкінці 30-х років 
переважно мали непогані матеріальні статки, власне житло, допомагали родичам в Україні 
[42, c. 39–41; 65, c. 52–55]. Їхні ж діти володіли мовою, отримали освіту і були повністю 
інтегровані в середовище країн проживання, зберігаючи етнічну ідентичність. 

Друга світова війна змусила українську еміграцію у західноєвропейських країнах 
суттєво згорнути національну діяльність, мінімізувавши її впродовж війни й у перші 
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повоєнні роки. У цей період зросталася збільшуватися кількість українських емігрантів у 
Німеччині та Франції за рахунок остарбайтерів, політичних в’язнів, політичних утікачів, 
військовополонених, українських військових та ін. [39, c. 8–11; 53, c. 46–51]. Серед них 
налічувалося багато високоосвічених людей. Так, В. Трощинський зазначає, що українська 
політична еміграція за своїм соціальним статусом в закордонних умовах мало чим 
відрізнялося з поміж заробітчанської [64, c. 5–29]. Між політичною та заробітчанською 
еміграцією існував тісний контакт. 

Після закінчення Другої світової війни безліч нових емігрантів з різних частин 
України перебували в перші роки у німецьких таборах для біженців і «переміщених осіб» 
[49, c. 64]. Початки діяльності українських громадсько-політичних організацій були 
закладені переважно саме у цей період. Не всі з них витримали випробування часом, але 
деякі продовжують діяти і нині в багатьох країнах Західної Європи [22, c. 440–441]. 
Виникли таборові школи, майстерні, кооперативи, університети, видавничі організації. 
Розвивалася література, образотворче мистецтво, засновувалися політичні організації [45].  
Регулярно відбувалися богослужіння, культурно-мистецькі заходи, діяли різноманітні 
освітні та наукові заклади, видавництва, театри, бібліотеки; працювали секції – наукові, 
письменників і журналістів, образотворчих мистецтв, церковно-релігійні, жіночі, 
молодіжні організації (СУМ, «Пласт», Рада фізичної культури), студентські, фахові  
(письменників, митців, музик, журналістів, вчителів, лісників, інженерів, купців та 
промисловців, лікарів, кооператорів, юристів тощо), допомогові, інвалідів, політичних 
в’язнів; розбудовувалися майстерні і кооперативи; створювали надбудови тощо [35, c. 122, 
146–149; 46, c. 13–28; 39, c. 55]. Займалися українські іммігранти і підприємницькою 
діяльністю як у таборах, так і поза ними [32, c. 184–185]. 

Діяльність усіх громадських організацій у Німеччині проходила від початкової 
активності (до серед. 1948 p.) до поступового завмирання у зв’язку з переселенням 
найактивнішої частини до інших країн (1951 р. і далі) [35, c. 241–243, 250, 259–260, 267, 
313–314, 321; 25, c. 118–123]. 

Вже з 1947 р., щойно з’явилася можливість, українці почали виїжджати спочатку 
до європейських країн (Англія, Бельгія, Франція), згодом до Південної Америки [19, c. 55–
57; 69, арк. 54–66; 70]. З березня 1948 р. вони отримали можливість масового переселятися 
до Австралії. Невдовзі до прийому іммігрантів приєдналися інші країни, у т.ч. США та 
Канада. Кожна країна мала свій підхід і свої специфічні умови, на яких приймала 
переселенців, перевагу надавали здоровим і працездатним особам. Тобто, по таборах для 
депортованих осіб залишилися переважно люди, яким по декілька разів відмовляли [35, c. 
330, 335]. Переселенці насамперед прагнули потрапити до північноамериканських країн, 
де були найкращі умови праці й побуту. 

У різних країнах Європи залишилося близько 80 тис. українців. Усі решта 
емігрували до США, Канади, менше – в Південну Америку та Австралію. Це були люди 
переважно молодшого та середнього віку, які належали до інтелігенції [22, c. 431–448]. 

Загалом післявоєнний період у житті української діаспори західноєвропейських 
країн охарактеризувався послабленням громадсько-політичного життя у Німеччині та 
посиленням у Великобританії та Франції, що було пов’язано з переселенням більшості 
провідників українського громадсько-політичного життя та перенесенням національних 
інституцій з Німеччини до країн Північної Америки, Західної Європи та Австралії. 

Після Другої світової війни до Франції прибули політичні емігранти, які мали 
значно вищий культурний рівень, ніж заробітчани. Це були переважно молоді люди, які 
перейняли керівництво політичним і громадським життям [34, c. 119–121]. Післявоєнна 
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українська еміграція у Великій Британії також була політичною. У цей період засновано 
багато національних організацій з метою надання моральної та матеріальної допомоги 
українським іммігрантам, шкіл для дітей, курсів англійської мови для дорослих, 
танцювальних і драматичних гуртків тощо [69, арк. 67–75]. Після Другої світової війни 
українці в Західній Європі розбудували досить широку мережу нових громадських 
організацій та установ [22, c. 440–441], за допомогою яких постійно підтримували свій 
народ: передавали кошти для діяльності українських політичних партій; підтримували 
політв’язнів та їхні родини, борців з тоталітарним режимом, студентів; розвивали 
українську освіту; допомагали голодуючим тощо [55, арк. 31–54]. 

Після масового переселення фінансова база організованого життя, забезпечена в 
таборовому періоді українцями у Німеччині, перейшла на інші джерела: допомогу 
канадських і американських організацій, церков і німецькі дотації [40, c. 54]. Напр. 1950-х 
рр. суспільно-громадське і культурне життя української громади в Німеччині почало 
поволі відроджуватися [36, c. 17–20, 72, 87–88, 92, 97–98], в 1960-х рр. припинився 
масовий виїзд українців, а на поч. 1970-х рр. вже знову діяли різноманітні українські 
організації й установи [39, c. 55], хоча, порівняно з попередніми періодами українська 
громада значно зменшилася і фактично не поповнювалася аж до здобуття Україною 
незалежності, залишаючись однією з наймалочисельніших, невпливових і незначних 
українських діаспор у світі [28]. 

Після Другої світової війни серед українських емігрантів США збільшилася 
частка представників інтелігенції, вчених, митців та дипломованих спеціалістів порівняно 
з іммігрантами попередніх хвиль [21, c. 15]. У цей же період українці Канади стали 
здебільшого селитися у промислово розвинених регіонах країни [61, c. 10], що сприяло 
підвищенню їхнього життєвого рівня. У США відтік іммігрантської робочої сили із 
сільськогосподарського сектора в легку і важку промисловість з більш 
високооплачуваними робочими місцями відбувся у 1950-х рр. [33]. 

Переважна більшість австралійських українців – колишні т.зв. «переміщені осо-
би» та «воєнні біженці». Організаційно-суспільне життя в Австралії розвивалось подібно 
до північноамериканських країн [7; 18, c. 12–26]. 

Значно сприяла розбудові українського громадського життя у Північній Америці 
церква, у Західній Європі вона не мала такого впливу. Українці створювали окремі 
громади за територіальною ознакою, спочатку локальні, потім регіональні, а згодом 
загальнодержавні та міжнародні. Соціально-економічні організації західної української 
діаспори можна класифікувати наступним чином: економічні, громадського-політичні, 
освітньо-наукові, культурно-мистецькі, професійні, профспілкові, молодіжні та 
студентські, військові та ветеранські, спортивні.  

Велике значення має літературно-видавнича діяльність закордонних українців, 
оскільки, на відміну від України, вони мали змогу друкувати періодичні видання, наукові 
та науково-популярні монографії, художню літературу тощо без цензури, які видавалися за 
кошти приватних осіб, різноманітних організацій і навіть урядів нових країн поселення. 
Завдяки видавничій діяльності вдавалося мобілізувати українців на різні акції 
(розміщуючи оголошення у газетах та інформаційних бюлетенях), інформувати громаду 
про стан справ на Батьківщині, налагоджувати комунікацію між представниками 
української діаспори з різних країн. Також українці за кордоном активно розвивали 
культурну діяльність: музичну творчість, народне та образотворче мистецтво, драматичні 
гуртки, театри тощо. У різних країнах транслюються україномовні теле- та радіопередачі. 
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Значну частину суспільної роботи виконували українські жінки – займалися 
збором коштів, влаштуванням свят, благодійністю тощо. Нині занепадають або зовсім 
зникають організації політичного та військового спрямування, оскільки їхні члени 
постаріли, а молодь не організовується у подібні товариства за етнічною ознакою. 
Закордонним українцям вдавалося регулярно доносити до загального відома злочини 
радянського режиму, законність і виправданість українських прагнень державної 
незалежності та інформацію про долю українських патріотів.  

Підґрунтям матеріального благополуччя українських емігрантів Північної 
Америки стали запомогові товариства, ці організації носили філантропічний та соціально-
допоміжний характер [3]. Виключно американським явищем стали допомогово-
асекураційні товариства (братства) які почали виникати з кінця ХІХ ст. з метою допомоги 
робітникам та їхнім сім’ям, в разі смерті, або травмування робітників на виробництві. 
Дрібні братства об’єднувались, утворюючи великі союзи. Юридичні, ідеологічні та 
фінансово-економічні засади цих союзів дещо відрізнялись, але мета була спільною. Нині 
багато з них проводять активну діяльність і володіють величезною матеріальною базою. 

Важливу роль у житті українських громад за кордоном відігравали науково-
освітні заклади. Період після Другої світової, коли розпочалося масове переселення 
українців з Західної Європи до Північної Америки та Австралії став переломним 
моментом у їхньому розвитку: у Західній Європі одні з них ліквідувалися, інші ж 
реорганізували свою діяльність – перейшли від стаціонарної форми навчання до заочної та 
акцентували свою діяльність на науково-дослідній формі роботи. Натомість у США, 
Канаді та Австралії освітньо-наукові заклади отримали новий поштовх: через приїзд 
значної кількості освітян, науковців та освічених людей різних професій старі установи 
отримали свіжий приплив сил, на нові місця почали переноситися цілі наукові та освітні 
осередки разом з кадрами і створюватися нові. Українські навчально-освітні заклади за 
кордоном завжди ставили собі за мету поширювати правдиву інформацію про Україну. 
Науковці, вчителі, політики, письменники, журналісти, громадські діячі – усі вони чітко 
розуміли важливість знань про історію своєї Батьківщини, її літературу, мову, культуру 
тощо й ділилися цими знаннями як з українськими іммігрантами (серед яких в І пол. ХХ 
ст. було багато неписьменних), так і з іноземцями. 

За кордоном діяли українські вищі навчальні заклади, періодично відбувалися 
курси українознавства [5, c. 157; 26, c. 64; 43, c. 63; 50, c. 87]. Активно діяли на території 
західноєвропейських країн, Північної Америки та Австралії й українські наукові установи 
– НТШ, УВАН тощо. На сьогодні ситуація з науково-освітніми закладами української 
діаспори у Західній Європі доволі складна через недостатнє фінансування [23, c. 137–139; 
65, c. 168], їхня діяльність і надалі продовжує триматися на ентузіазмі та патріотизмі 
вчених, жертовності українських громадян та дотаціях іноземних урядів, не отримуючи 
жодної підтримки від України [27]. У Сполучених Штатах Америки та Австралії 
українознавчі кафедри переважно фінансуються за рахунок місцевої діаспори та 
спеціально створених з цією метою фондів [20, c. 200–206; 37; 47, c. 617–621].  

У 1980-ті – 1990 рр. українці у Німеччині, Великобританії та Франції переважно 
працювали простими робітниками в різних галузях промисловості та на будівництві. 
Окремі представники української діаспори володіють власними підприємствами. Частина 
– має вищу освіту та володіє престижними фаховими спеціальностями – лікарі, інженери, 
техніки, архітектори, є науковці, викладачі вузів та ліцеїв, перекладачі, художники, 
співаки, музиканти тощо. Більшість українців Франції та Німеччини мають громадянство 
країн проживання, але їхній життєвий рівень переважно нижчий, ніж у середньому по 
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країні, натомість більшість українців Великобританії не мають британського підданства, 
проте, більшість з них доволі заможні, їхній життєвий рівень такий самий, а подекуди й 
вищий, ніж у середньому по країні. Народжені у третьому та четвертому поколіннях діти 
українських емігрантів переважно асимілювалися [9, c. 77; 66, c. 330; 67]. 

На території Західної Європи серед українських емігрантів розвинувся 
кооперативний рух, що на відміну від свого північноамериканського аналога, мав 
виробничо-збутовий, а не кредитний характер. Насамперед це пов’язано з невеликою 
кількістю української економічної (робітничої) еміграції на території Західної Європи на 
початку ХХ ст. Внаслідок чого, вони не спромоглися утворити власних сильних 
економічних організацій. Українські економічні організації, створені емігрантами на 
території нових країн поселення завжди приймали активну участь у релігійному, 
громадському, політичному, культурно-освітньому житті країни. Вони виділяли кошти на 
будівництво церков, народних домів, культурно-освітні цілі, громадські заходи тощо. 
Діяльність українців у західноєвропейських країнах була і залишається досить суттєвою. 
Незважаючи на певні індивідуальні економічні успіхи українців на території Західної 
Європи, їхні економічні організації не набули такого розвитку, як у Північній Америці та 
Австралії. 

У 1980 – 1990 рр. серед українців США переважали кваліфіковані робітники, 
службовці не індустріальної сфери, науковці, вчителі, лікарі, юристи, менеджери тощо [65, 
c. 60; 66, c. 362]. В останні десятиліття ХХ ст. показник доходів української родини на 1 
тис. доларів перевищував відповідний показник для всього білого населення країни, що 
говорить про успішну самореалізацію українців у Сполучених Штатах Америки [1]. 
Українці Канади за відносно короткий час здобули поважне економічне становище [9, c. 
68], працюючи у сільському господарстві (переважно на власних фермах) та у різних 
галузях промисловості. У гірництві і каменоломнях працює небагато українців, але існує 
кілька українських гірничих спілок для видобутку золота, нікелю, титану та земного газу, 
активи яких сягають мільйонів доларів. Є декілька десятків великих будівельних і 
транспортних підприємств (більшість в районі Торонто) [8, 253–256]. У США упродовж 
1980-х рр. постали й ведуть свою роботу великі українські будівельні компанії. Власники 
яких не лише розбудовують свої підприємства, а й надають роботу українцям [52, c. 59]. 
Окремі українці США та Канади володіють готелями та мотелями. Багато підприємців 
матеріально підтримували національні організації, школи, церкви у Північній Америці та 
на Батьківщині, ділилися своїм досвідом в українських часописах тощо. Одні бізнесмени 
стверджують, що їхній бізнес постійно розвивався, насамперед завдяки українським 
покупцям [11, c. 80; 57, c. 190], які підтримували гасло «свій до свого», інші скаржаться, 
що цей заклик, який був популярний на батьківщині, на практиці у США не діяв і бізнес 
вдалося розвинути завдяки іноземним клієнтам [58, c. 42, 62]. Загалом, у Канаді це гасло 
набуло значно більшого поширення. 

Сьогодні українці представлені в усіх сферах економіки США й Канади і за 
матеріальними статками належать до стійкого середнього класу, зустрічаються серед них і 
дуже заможні люди. Українські іммігранти та їхні нащадки обіймали й обіймають високі 
посади в урядових установах та збройних силах США й Канади, є членами різних 
політичних партій, а подекуди входять навіть до їх керівного складу, займають провідні 
посади в банківському, фінансовому і страховому секторах. Нині у Північній Америці 
діють численні українські банки, багато з яких користуються федеральними гарантіями, 
кредитні кооперативи та страхові компанії [22, c. 435; 65, c. 60–62, 83–84]. Українці та їхні 
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нащадки представлені фактично у всіх сферах малого та середнього бізнесу США й 
Канади. 

Українські іммігранти у Північній Америці створили широку мережу 
національних кооперативних організацій зі значною фінансовою базою. Діяльність 
українців на кооперативній ниві у Північній Америці була і залишається досить суттєвою. 
Хоча нині цей рух як в Канаді, так і в США зазнає труднощів, насамперед через старіння і 
відхід від справ її засновників та асиміляцією серед молодших поколінь українців. 
Кооперативи сприяли поліпшенню матеріального становища українців та їхніх родин, 
підвищенню соціального статусу, здобуттю поваги місцевого населення, внеску у розвиток 
економіки нових країн поселення тощо. Крім того, саме українські кооперативні 
організації у Північній Америці сприяли відродженню та розвитку кооперативного руху у 
незалежній Україні.  

Українська імміграція в Австралії наймолодша і малочисельна, проте, її надбання 
становлять незаперечний вклад в історію всього українства. Хоча нині вона також 
переживає ряд проблем: старіння спільноти, асиміляція молодших поколінь, втрата рідної 
мови тощо. Проте вона також долучилася до розбудови українських національних 
інституцій в Австралії, збереження культурних та літературних надбань на чужині, своєї 
етнічної самобутності та культурно-побутових особливостей [15, c. 26–27; 31, c. 178–199]. 
В Австралії також активно розвивалися кредитні кооперативи. Проте, у 1989 – 1990 рр. у 
країні через складну економічну ситуацію занепало багато фінансових компаній і банків, 
що, у свою чергу, призвело до ліквідації чи злиття слабших кредитних кооперативів, а їхня 
кількість зменшилася на 10% [6]. Українські кооперативи в Австралії також 
використовували гасло «Свій до свого». Нині українці Австралії мають престижні роботи, 
нерухомість та всі атрибути заможного життя. Серед них немає мільйонерів, проте, вони 
належать до стійкого середнього класу. Порівняно небагато українців створили власні 
малі, й тим паче великі підприємства.  

Після здобуття Україною незалежності, до західноєвропейських країн почали 
прибувати нові українські емігранти з метою заробітків – здебільшого молодь у віці 20–35 
років, які переважно не беруть активну участь в житті організованої української громади, 
часто вони навіть не володіють українською мовою, що призводить до конфронтації між 
ними і «старими» іммігрантами перебувають у країнах нелегально, погано адаптувалися 
до нових умов життя і прагнуть інтегруватися в нові суспільства [4; 28; 60, c. 173; 65, c. 
162, 166]. До Північної Америки сьогодні з України виїжджають висококваліфіковані 
фахівці окремих галузей виробництва та науковці насамперед через економічні обставини, 
які без проблем отримують візи [17, c. 10–13]. Цікаво, що молодь цікавиться українською 
культурою навіть більше ніж їхні батьки, відвідує рідні школи, мистецькі колективи і знає 
українську мову. 

До Австралії нові українські іммігранти приїжджають не лише з України, а й з 
інших країн колишнього СРСР, вони переважно належать до економічної еміграції, 
більшість з них не має розвинутої української національної свідомості і часто пов’язані 
родинними й культурними зв’язками із традиційно чужими етнічними спільнотами [18, c. 
18–19]. Молодь як правило не приймає активної діяльності у національних громадських 
організаціях, поступово асимілюється, хоча мовою володіє.  

Нині у західноєвропейських країнах існує чимало українських організацій, 
започаткованих у міжвоєнний період, а також створених після Другої світової війни і 
навіть зовсім нових, заснованих у 1990 – 2000 рр.: загальногромадських, регіональних, 
локальних. Незважаючи на всі економічні проблеми, асиміляцію молодих поколінь тощо, 
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вони володіють поважними матеріальними статками, нерухомістю, друкованими органами 
і значними людськими ресурсами, здатними мобілізовуватися і лобіювати інтереси нашої 
держави перед урядами своїх країн. Більшість з них існували завдяки пожертвам  
українських  громад, не отримуючи ніякої допомоги ні від української влади, ні від урядів 
країн проживання [4; 10; 27; 29, c. 50; 50, c. 68]. 

Незважаючи на труднощі, між Україною і Німеччиною, Великобританією, 
Францією розвиваються відносини на культурному, гуманітарному, спортивному, 
туристичному та економічному рівнях. Не в останню чергу завдяки численним 
двостороннім громадським організаціям, членами яких є як українці України, так і німці, 
британці, французи українського походження, спільним підприємствам, які сприяють 
економічному розвитку України вцілому та її окремих регіонів [10; 44, c. 455–456; 54; 65, 
c. 168].   

Українські вчені, що проживають на території України після здобуття Україною 
незалежності, також отримали змогу долучитися до дослідження історії й розвитку 
української діаспори за кордоном. Значно збільшилася кількість українських студентів у 
цих країнах [17, c. 10–13; 28; 63]. 

Зі здобуттям незалежності пожвавилися контакти діаспори з громадськими 
організаціями та почалися спроби спілкування з державними структурами України. Значно 
активізувалася українська діаспора західноєвропейських країн під час Помаранчевої 
революції, надаючи різноманітну допомогу, проте, невдовзі в черговий раз розчарувалася 
подальшим розвитком політичних подій в Україні [2; 51]. Подібну ситуацію спостерігаємо 
і нині, коли під час Революції Гідності та після початку російсько-української війни 
українці західного світу у черговий раз об’єдналися для підтримки Батьківщини, нам 
потрібно знову не втратити свій шанс. 

Отже, західна українська діаспора мала сприятливі умови для розбудови власних 
соціально-економічних організацій і вона це дуже добре використала. Залежно від 
законодавства країн поселення, економічної, політичної та суспільної ситуації українці 
створювали різноманітні соціально-економічні інституції у свій вільний час, ефективність 
яких підтверджується значними літературними, науковими, культурними та 
матеріальними надбаннями. Ініціатива як правило належала невеликій групі активістів, а 
перші збори відбувалися у приватних будинках, таборових бараках або у громадських 
місцях. Таким чином, завдяки компактному проживанню, спільній мові, культурі та 
традиціям, а також відособленому проживанню, українцям західної діаспори вдалося: 
розбудувати потужну мережу соціально-економічних організацій, які допомогли їм 
створити стабільну матеріальну базу, на яку й нині мають змогу опиратись українські 
іммігранти та їхні нащадки; зберегти мову та культурно-побутові особливості; досягти у 
соціальній структурі стійкого «середнього класу». 

Українці у різних куточках світу завжди швидко і активно реагували на 
різноманітні суспільні трансформація, які відбувалися на їхній Батьківщині: проводили 
різноманітні акції, надавали посильну моральну та матеріальну допомогу, підтримували 
національну мову та культуру, з метою збору коштів створювали різноманітні фонди. 
Вони поширювали правдиву інформацію про Україну, українську культуру та змагання 
українського народу за належність, повідомляючи загал про злочини радянського режиму, 
спростовували у ЗМІ негативні стереотипи щодо своєї країни, організовували демонстрації 
в річниці Голодомору, сприяли діяльності українських політичних партій, підтримували 
політв’язнів та їхні родини, студентів, борців з тоталітарним режимом, розповідали правду 
про катастрофу на Чорнобильській АЕС. Коли Україна стала незалежною, діаспора не 
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припинила їй допомагати. У подібних акціях брала участь більшість українських 
організацій за кордоном. З метою вшанування історичних подій, видатних постатей та 
ювілеїв споруджували українські пам’ятники за рахунок окремих громад, парафій та 
організації, переважно біля церков чи народних домів. 

Досліджувані західноєвропейські, північноамериканські країни та Австралія стали 
пріоритетними для незалежної України у розвитку зовнішньої політики. Українські 
емігранти досягли поважного становища в суспільствах своїх країн, українські інституції 
західної діаспори мають значну матеріальну базу, розбудовану інфраструктуру, 
комунікативні можливості і вони здатні допомогти Україні визначитися з пріоритетними 
напрямами розвитку у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах, а також 
сприяти їх реалізації.  

Першочерговим завданням українського уряду є створення максимально 
сприятливих умов для моральної, матеріальної і насамперед політичної підтримки 
закордонного українства. У свою чергу Північна Америка, Західна Європа та Австралія 
мають змогу надати Україні реальну фінансову, політичну, військову, дипломатичну 
підтримку для здійснення реформ та розвитку міжнародних відносин.  

Український інвестиційний клімат знаходиться на етапі становлення і повинен 
зробити значний прогрес задля залучення ресурсів та капіталу західної української 
діаспори, що принесло б значну користь нашій країні. Основними перепонами для 
бізнесменів українського походження на шляху інвестування в економіку України 
насамперед є відсутність належної законодавчої бази, податкових пільг для інвесторів 
українського походження, юридичних гарантій недоторканості капіталу, корупція та 
бюрократія.  

Суспільно-політична діяльність закордонних українців має реальний вплив на 
формування зовнішньої політики країн їхнього проживання щодо України та може 
лобіювати інтереси нашої держави і допомогти їй створити позитивний імідж в очах 
міжнародної спільноти. Стійке політичне та економічне становище української діаспори 
доцільно використати в геополітичних інтересах України, створивши для цього належні 
умови та налагодивши зв’язки з діаспорою на найвищому державному рівні. Отже, 
українська діаспора може відіграти неабияку роль у гармонізації міждержавних відносин.  
 Україна у свою чергу також має допомагати своїй діаспорі, оскільки частина її 
організацій на науково-освітніх закладів неспроможна функціонувати без її підтримки. 
Вона має сприяти захисту прав закордонних українців у країнах їхнього проживання. 
Бездіяльність української влади може призвести до втрати потужного інтелектуального й 
ділового потенціалу мільйонів людей, здатних активно впливати на політику своїх держав 
щодо України. 
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independent Ukraine with the researched countries is found out. The internal activity of the 
Ukrainian diaspora of North America, the Western European countries and Australia is analysed 
for the purpose of acquaintance of residents of the countries of their settlement with problems of 
Ukraine and the international external relations,– by means of which the Ukrainian immigrants 
aim to help the Homeland. 
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