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Роман ОФІЦИНСЬКИЙ
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СУЧАСНА УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
КОНТЕКСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

� � �

Відразу скажемо, що трудовий мотив у міграційних 
процесах відбився на соціальних почуваннях сотень міль-
йонів людей в різних куточках світу. Причому економіч-
ний статус країни не мав суттєвого значення, але слугував 
необхідним елементом для ілюстрації глобального закону 
“сполучених посудин”.

Так, у 1997–2006 рр. зі своєї держави безповоротно ви-
їхали 900 тис. британських громадян, а у Великобританію 
назавжди перебрались 1,5 млн іноземців[1]. Її населення 
досягло 60,6 млн. осіб. За кордоном живе 5,5 млн. британ-
ців, або кожний дванадцятий. У Франції, приміром, їм 
належить 250 тис. будинків. Популярністю серед британ-
ської діаспори користуються Австралія та Іспанія.

Майже 385 тис. осіб виїхало з Великобританії впро-
довж останнього облікового року (липень 2005 – липень 
2006). Це перевищило показники “великого відтоку”, що 
стався незадовго до Першої світової війни, коли щороку 
фіксували 300 тис. емігрантів. Йдеться про наразі най-
крупнішу еміграційну хвилю від початку 1960-х, коли 
британці виїжджали в Австралію, зваблені переселен-
ськими субсидіями.

©  Офіцинський Роман Андрійович – доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України Ужгородського національного університету
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За чотири роки покинули Ізраїль і відмовилися від 
його громадянства близько 3 тис. осіб (Maariv, 8 листопа-
да 2006 р.). Їх число щороку росте за рахунок ізраїльтян, 
які осідають в Європі ― переважно в Німеччині, Австрії 
та скандинавських державах, де не визнають подвійне 
громадянство.

Національний фонд науки США (National Science Fo-
undation) підрахував, що станом на 2003 р. іммігрантами 
були 16 % (3,3 млн.) із 21,6 млн. американських учених 
та інженерів. Головними причинами прибуття в США 
вони назвали “сімейні обставини” (37 %), “можливості 
для освіти і підвищення кваліфікації” (30 %), “праця або 
економічні можливості” (21 %), “наукова або професійна 
інфраструктура” (5 %)[2].

Найбільше “мізків” у Сполучені Штати приїхало з 
азійського континенту ― з Індії (515 тис.), Китаю (326 тис.), 
Філіппін (304 тис.), Тайваню і Південної Кореї (по 120 тис.), 
Ірану (87 тис.), Японії (46 тис.). У Латинській Америці 
лідирували Аргентина (54 тис.) і Куба (64 тис.). В Європі 
інтелектуальних втрат зазнали Великобританія (122 тис.), 
Німеччина (73 тис.), Франція (25 тис.), Італія (24 тис.). Із Росії 
за океан перебралися 63 тис., а з України ― 45 тис. Причому 
підраховані лише ті вчені, котрі назвали Україну і Росію рід-
ними країнами, отож, уроженців СРСР до уваги не взяли.

Не менш показові типові прояви цілеспрямованої 
політики в примноженні якісних людських ресурсів. За 
результатами конкурсу державного департаменту США 
2003 р. найбільше за всіх Green Card (право на працю і 
постійне проживання) отримали ефіопи (6 600) та укра-
їнці (5 360). З усього світу надійшло 5,9 млн. заяв, у трійці 
лідерів Бангладеш (1,7 млн.), Нігерія (684 тис.) і Україна 
(619 тис.). Але перемогли тільки 55 тис. осіб, а з них май-
же кожен десятий українець[3].
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Провідні держави світу з України не тільки забирають, 
але й повертають кращих, причому на благодійній осно-
ві. За програмою міжнародного академічного обміну, на-
званої на честь держсекретаря Едмунда Маскі, за півтора 
десятиліття (1992–2006) майже 800 українських студентів 
безкоштовно навчалися в Сполучених Штатах[4]. Пізні-
ше чимало з них показали себе успішними власниками 
малих і середніх підприємств, юристами і працівниками 
міжнародних бізнес-корпорацій в Україні.

У рамках програми Е. Маскі доволі суворі умови 
відбору, оскільки потрібно скласти англійською мовою 
стандартні для американських університетів іспити. Їх, 
наприклад, у 2006 р. здолали всього 16 українців з понад 
400 претендентів. Але зусилля варті того. У середньому 
чотири роки навчання в коледжі США з метою здобуття 
диплому бакалавра коштують 26 тис. дол., а два роки ма-
гістратури ― 20 тис., не рахуючи плати за проживання, 
підручники тощо. Про неоціненний життєвий та профе-
сійний досвід годі й говорити.

Лише в 2002 р. українським студентам видали 2,8 тис. віз 
до Великобританії[5]. У 2000 р. у німецьких університетах 
училося 5 045 російських студентів (на 20 % більше попере-
днього року)[6]. Чисельно їх переважали тільки китайські 
ровесники. Американців ж нарахували 2 853. Гайдельберг і 
Геттінген, по суті, переросли в альма-матер для всіх землян.

У надзвичайно престижній у США Гарвардській біз-
нес-школі оплата за два роки навчання становить майже 
90 тис. дол., а середня зарплата випускника у перший рік 
роботи ― 105 тис. З останні роки її закінчили не менше 
десяти українських студентів, які знайшли роботу в Євро-
пі й Америці.

У роки незалежності Україна стала однією з головних 
країн-експортерів робочої сили в Європу і Росію. Це за-
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лишило свій відбиток на українському суспільстві та ви-
плекало специфічне сприйняття трудових мігрантів, т. зв. 
“заробітчан”, як визначального фактору в політичних 
(електоральних) колізіях. Адже діапазон оцінок числа 
мігрантів, а отже і виборців, які працювали за кордоном, 
коливався від 2 до 7 млн.

За півтора десятиліття (1992–2006) населення Росії 
скоротилося на 5 % ― до 142,4 млн. За оцінками демо-
графів, вона щороку зменшується на 0,7-1 млн. жителів. 
У наступне двадцятиліття Росія потребуватиме 20 млн. 
мігрантів, аби компенсувати нестачу робочих рук[7]. Фе-
деральна міграційна служба розпочала розробку спеці-
альної програми для залучення в країну 25 млн. етнічних 
росіян із теренів колишнього СРСР. Першим кроком 
вона збільшила квоту трудових мігрантів, зокрема для 
Москви ― з 250 до 810 тис. осіб. Також стали матеріально 
стимулювати народжуваність.

У 2005 р. в Росії зафіксували 16 смертей на 1 тис. чол., 
а у Сполучених Штатах ― удвічі менше. Показники на-
роджуваності теж суттєво відрізнялися: у Росії ― 10 не-
мовлят на 1 тис. чол., у США ― 14. Отже, супердержава 
має плюсовий приріст (6 нових громадян на кожну тисячу 
населення), а, за парадоксальним збігом, її опонент рівно 
стільки ж мінусував. Крім того, Росія стала фактично 
єдиною індустріально розвинутою державою, де середня 
тривалість життя зменшилася. Отож виявилося, що на 
російській території від Владивостока до монгольського 
кордону проживало 7,5 млн. осіб, а симетрично ― у 
трьох сусідніх китайських провінціях ― 130 млн., тобто у 
17 разів більше.

Безсумнівно, не обійшлося без міфологізації руху 
незалежної України від відсталості до про гресу, щоби 
лишень прийти до цивілізації західного типу з її ви со ким 
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рівнем матеріального комфорту. До такого не зовсім про-
дуктивного висновку підштовхували чисто формальні 
моменти. Хоча не викликало сумніву, що в універсально-
му прочитанні трудова міграція є суто індивідуальною 
відповіддю на економічні та соціальні утруднення.

На початку XXI ст. декілька міль йо нів українських 
мігрантів знаходили постійні заробітки у країнах Євро-
союзу, насамперед у Поль щі, Чехії, Греції, Італії, Іспанії, 
Португалії. В останній нині офіційно зареєстровано 65 
тис. українців. Якщо врахувати ще й нелегалів, то це число 
може зрости вдвічі. Українці в Португалії утворили най-
більшу національну групу серед іммігрантів, витіснивши 
на друге й третє місця бразильців і північних африкан-
ців.

Як зазначив професор Інституту економіки і бізнес-
адміністрування Лісабонського технічного університету 
Жоао Пейшоту, імміграція є відчутною для Португалії 
від середини 1970-х рр., з часу політичної модернізації 
(встановлення демократії)[8]. Основний потік легальних 
іноземців складали африканські трудові мігранти, пере-
важно з колишніх португальських колоній. Наприкінці 
1990-х рр. наплив мігрантів із Східної Європи змінив 
картину[9]. Причому серед усіх 95 367 іноземців, що діс-
тали дозвіл на перебування у Португалії (січень-вересень 
2001 р.), виявилося 33 304 українців (майже 35 %). Вони 
далеко випередили бразильців (18,7 %), португаломовних 
африканців (12,4 %) і молдован (7,2 %).

Важливо, що попит на кваліфіковану робочу силу 
побільшав у зв’язку з призначенням Португалії організа-
тором чемпіонату Європи з футболу 2004 р. Одначе за-
робітчанське життя в цій країні проходило в соціальному 
плані не вельми гладко. Тільки за 2006 р. там померло 75 
українців, а 560 — сиділо в тюрмах.
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Тим не менше, у Португалії гучно заявили про себе 
чимало успішних українців. Наприклад, Василю Шайта-
нюку вдалося закріпитися в країні завдяки третій легалі-
заційній хвилі, котру 2001 р. провів соціалістичний уряд 
під тиском ділових кіл[10]. Відтоді достатньо мати одно-
річний контракт, щоб відповідно продовжити дозвіл на 
перебування. Врешті-решт В. Шайтанюк заснував фірму 
з переправки в Україну посилок і грошових переказів, а 
також невелику мережу супермаркетів. Річний оборот 
його фірми досяг 100 млн. євро.

Принагідно наведемо ще декілька подібних історій. 
Двох українських диригентів Романа Кофмана і Кирила 
Карабиця призначили в квітні 2004 р. керівниками сим-
фонічних оркестрів у Бонні, Парижі та Страсбурзі. Літе-
ратурознавець і письменник, доктор філологічних наук, 
старший науковий співробітник Інституту літератури 
НАН України Оксана Пахльовська очолила єдину в Італії 
кафедру україністики ― в Римському університеті “Ля 
Сап’єнца”. Колишня громадянка України Ганна Койсманн 
знайшла працю за фахом у стоматологічному кабінеті в 
Берліні, а вчитель Володимир Сидоренко в січні 2003 р. 
― у школі в англійському містечку Бромлі[11]. Перелік 
імен українців, які гідно утвердилися на престижних сус-
пільних щаблях у країнах Європи, можна продовжити.

Зворотній бік міграційного феномену. За оцінками 
експертів, щорічно близько 2,5 млн. українців знаходило 
нелегальну працю в інших країнах. Перше місце посіла 
Росія, де лише на сезонних роботах у Москві та Підмос-
ков’ї щорічно працювало 200 тис. громадян України. За 
даними Інституту демографії та соціальних досліджень 
Національної академії наук, кількість нелегальних мі-
грантів з України за 2005 р. розподілилася: Росія — 1 млн., 
Польща — 300 тис., Італія — 200-800 тис., Португалія 
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— 65-150 тис., Іспанія — 100-400 тис., Туреччина — 35 тис., 
США — 20 тис. чол.

Станом на квітень 2007 р. загальну кількість зарубіж-
них грошей, котрі всі категорії трудових мігрантів від-
правляли родичам, прирівняли до 10 % ВВП України[12]. 
Маємо також інші підрахунки. Трудова міграція стала 
однією з причин скорочення населення України. У той 
же час 7 млн. заробітчан щороку надсилали додому май-
же половину бюджету України. Зокрема ― 1 млрд. дол. 
тільки у Львівську область, що більше обласного бюджету 
2006 р.[13]. На батьківщині зазвичай вони купували неру-
хомість і вкладали у вищу освіту своїх дітей.

У цих обчисленнях застосовано наступну формулу. 
Якщо кожен із 7 млн. українців, які працюють за кор-
доном, відправить щомісяця додому мінімальну суму в 
200 дол., то сумарно річний внесок в Україну становитиме 
14 млрд. дол. Виходячи з реалій, експерти встановили 
середню величину цих надходжень у 19 млрд. євро на 
рік[14]. У свою чергу, Юлія Тимошенко визначила цей 
фінансовий потік у 23 млрд. євро, назвавши зарубіжних 
співвітчизників найбільшими інвесторами сучасної Укра-
їни[15].

Українські заробітчани позитивно зарекомендували 
себе з кількох точок зору: фізичної витривалості, побу-
тової невибагливості та економності, помірних вимог до 
оплати своїх послуг. Промовистий епізод. Експеримент 
німецької біржі праці, що пробувала надсилати на спар-
жеві поля безробітних, швидко провалився. Із півсотні осіб 
тільки шестеро витримали нелегкі фізичні навантаження 
(Augsburger Allgemeine, 13 травня 2001 р.). Але платня в 
13 марок за годину їх не задовільнила. Тому надалі радо 
наймали іноземців ― поляків і українців. І не тільки в 
аграрну галузь. Заробітна плата українських матросів у 
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700 дол. на місяць була в чотири рази менше німецьких 
колег (Hannoversche Allgemeine, 6 травня 2001 р.).

Категорії часу і кількості кардинально вплинули на 
якість ― спровокували появу і розвиток нових осередків 
самоорганізації українців у країнах перебування. Хоч і з 
певним запізненням. Аж у 2005 р. створено міжнародну ор-
ганізацію “Нова хвиля”, спрямовану допомогти трудовим 
мігрантам з України в правових і соціальних проблемах.

Заробітчанське життя українців за кордоном при-
звело до появи унікальної субкультури. Це не тільки 
літературно оформлені щоденники чи твори фахових 
письменників. Скажімо, вчителька Леся Білик (під псев-
донімом Олеся Галич) написала повісті “Всі дороги ведуть 
до Риму” (2004) і “Хочемо раю на землі” (про заробітки в 
Польщі) (2006), а романи ― Орест Березовський (“Інтер-
наймичка”, 2004) і Леся Романчук ― “Чотири дороги 
назустріч”, “Чотири дороги за обрій”, “Чотири дороги 
додому”. Всі названі твори з’явилися у видавництвах Тер-
нополя, а деякі (“Чотири дороги за обрій” Л. Романчук) 
― у Москві в російському перекладі.

Веселі оповіді українських заробітчан в Італії ввій-
шли у книжку “Gaudeamus по-емігрантськи” (2006 р., 
146 стор.), котру накладом 1 тис. прим. теж надрукували 
в Тернополі. Водночас це ― другий том “Антології твор-
чості заробітчан”, який увібрав краще з рубрики усмішок 
і жартів українського журналу “До світла”, що виходить 
в Італії[16].

Традиційні заробітчанські пісні українського народу 
збагатилися новими зразками, котрі зібрав продюсер-
ський центр “Гро-Ліс” у тому ж Тернополі. Восени 2006 р. 
СD-диск під символічною назвою “Чужина” вийшов до-
волі значним накладом ― 15 тис. прим. До важливого в 
історії сучасної української музики проекту долучилися 
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місцеві літератори, композитори і виконавці. До того ж, 
у березні 2007 р. у Римі відбувся вже третій фестиваль 
української народної творчості “Гілка калини”.

Вперше експозицію “Наші в Італії”, створену з ініці-
ативи громади італійського міста Болоньї та спільноти 
українських заробітчан, виставили 7 липня 2006 р. в 
краєзнавчому музеї Івано-Франківська, а 7 вересня 2007 р. 
― у Дрогобичі, де свого часу (24 липня 2005 р.) пройшло 
перше зібрання заробітчанських сімей, що мало мобілі-
заційну назву “Рятуймо українську родину”[17].

Західна Україна впродовж останніх п’ятнадцяти років 
інтенсивно відправляла робочу силу в Європу. У Львів-
ській області нарахували 22 тис. дітей, у котрих один з 
батьків на заробітках, і 4 тис. ― обоє батьків[18]. Ця про-
блема особливо актуальна для західних областей України. 
Американська газета The Christian Science Monitor розпо-
віла про долю незаможних родин у закарпатському селі 
Порошково: як більшість дорослого населення виїхала 
закордон, де працювали нелегально[19].

Урядове об стеження 994 сіл і селищ Тернопільщини у 
2001 р. виявило 50 тис. та ких мігрантів із 1,1 млн. жителів 
області. Третина тоді зна хо ди ла ся в Польщі. Приміром, 
у третини учнів у селі Микулинці Теребовлянського ра-
йону не було вдома ма терів. Уже в той час заробітчани 
присилали щороку своїм сім’ям у Тернопільську об ласть 
близько 100 млн. дол.

Майже чотири обласних бюджети щороку відправ-
ляли додому заробітчани Івано-Франківської області. За 
даними обласного відділення Національного банку Укра-
їни, вони надсилали своїм рідним більше 700 млн. дол., 
тоді як обласний бюджет сягав 200 млн. дол. За офіційною 
статистикою, за кордоном працювало понад півмільйона 
жителів Івано-Франківщини.
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За даними Закарпатського обласного центру зайня-
тості, на кінець 2006 р. близько 101 тис. жителів працю-
вали за межами області, у т. ч. 68 тис. ― за кордоном 
(Росія, Чехія, Угорщина, Португалія, Італія)[20]. Цікаво, 
серед них традиційно переважали чоловіки (70 %), котрі 
постійно знаходили заробітки головним чином у Росії та 
Чехії, проте в Італії дві третини працюючих мігрантів із 
Закарпаття складали жінки.

У цілому в Італії легально живе понад 3 млн. інозем-
них громадян. У 2003 р. українці з 27 місця опинилися 
на четвертому в списку італійських трудових мігрантів 
― після марокканців, албанців і румунів. В Італії не ви-
знавали освітньо-кваліфікайних дипломів і водійських 
прав України. Проте українські заробітчани, як свідчить 
статистика, були освіченішими від пересічних італійців. 
На жаль, їхня ментальність ще випромінювала перехід-
ний пострадянський колорит. Отож і в липні 2007 р. на 
українському ринку біля залізничного вокзалу в Неаполі 
поліція вилучила товари, що продавалися без дозволу 
― 300 кг напоїв, продуктів харчування, медикаментів. 
Крім того, жителі району висловили невдоволення, що 
ринок утруднив проїзд автомашин.

Якщо в 2004 р. в Італії залишилися на постійне про-
живання 58 тис. українців, то у 2007-му ― 120 тис. Це дані 
Італійського інституту статистики. Українська громада 
нарівні з румунською зростала в Італії найшвидшими 
темпами і за три роки (2005–2007) подвоїлась[21]. Україна 
ввійшла до п’ятірки країн, звідки італійські сім’ї найчас-
тіше всиновлювали дітей.

Зросла кількість добре інтегрованих в італійське 
суспільство українців, які придбали нерухомість або від-
крили свій бізнес ― найчастіше магазини українських 
продуктів і перукарні. А станція метро Гарбателла у Римі 
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перетворилася на місце щонеділь них масових зустрічей 
українців, які в Італії серед спільнот іноземців чет верті за 
чисельністю.

Після введення дію легалізаційного закону Боссі–Фіні 
2002 р., кількість прибулих українців обчислили офі цій но 
в 113 тис. осіб (хоч їх 1,5 млн. загалом), у т. ч. 18 тис. у сто-
личному регіоні (насправді ― 120 тис.). Кожен утримував 
у середньому чотири особи, котрі залишилися вдома. За 
найскромнішими припущеннями, щороку в Україну з 
Італії надходили понад 300 млн. євро.

В Італії близько 91 % з українських трудових мігрантів 
― жінки, переважно із західних областей, котрих найма-
ли для ведення домогосподарства. Найбільше вихідців 
зі Львівщини (41,9 %), Тернопільщини (18,4 %) та Івано-
Франківщини (11,6 %)[22]. Як дослідили далі вітчизняні 
соціологи, 64 % українок працювали домогосподарками 
або доглядали за італійцями похилого віку. Раніше це 
робили жінки з Сомалі, Латинської Америки і Філіппін.

Майже кожна українка, котра виїхала на заробітки до 
Італії, залишила своїх дітей удома під наглядом рідних. 
Але приблизно 6 % дітей живуть за кордоном з батьками, 
навчаючись в італійських школах. Для них у Римі, Неапо-
лі та Пескарі заснували українські недільні школи.

У жовтні 2007 р. в Римі відчинила двері безкоштовна 
Міжнародна українська школа, створена при міністерстві 
освіти і науки України за дистанційною формою навчання 
з використанням інтернет-мережі. Основні вчителі школи-
онлайн перебувають у Києві, а в Римі ― вчителі-асистенти. 
Учні відвідують школу тричі на тиждень. Після її закінчен-
ня отримають атестат про освіту, з яким потім можна про-
довжувати навчання в Україні. У першу експериментальну 
групу ввійшли 15 учнів. А всіх українських дітей шкільного 
віку в Римі в той час налічили близько двохсот.
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Завдяки ре лігійній спільності західні українці над-
звичайно легко інтегрувалися в італійське сус піль ст во. 
Восени 2004 р. 87 греко-католицьких церков уже діяли у 
80 містах на півночі та півдні Італії. Найіменитішим духо-
вним прихистком стала, зокрема, церква Святої Софії в 
Римі.

Власне, Українська греко-католицька церква почала 
першою цікавитися співвітчизниками за кордоном. У 
2001 р. в Італії відбулася єпископська конференція. Із 
благословення кардинала Любомира Гузара пастораль-
ним координатором українських заробітчан призначили 
отця Василя Поточняка. Відтоді в Італії зареєстрували 90 
пасторальних осередків, які є не лише релігійними, а й 
культурними центрами.

У дострокових виборах до Верховної Ради 30 верес-
ня 2007 р. право голосу в Італії мали тільки громадяни 
України, котрі столи на консульському обліку і особисто 
подали заяву про включення до списку виборців. Їх було 
всього 3 тис., тоді як легально там проживали 124 тис. 
українців, а нелегалів налічували у шість разів більше. Їх 
тотально вразив синдром розчарування. Найактивніше 
українці Італії проголосували на президентських виборах 
2004 р. ― 13 тис., а вже на парламентських 2006 р. їхнє 
число різко зменшилося ― близько 2 тис. осіб.

Організація роботи закордонних виборчих округів у 
вересні 2007 р. вкотре засвідчила, що Україна не цікавила-
ся своїми громадянами. Усього на двох дільницях в Італії 
(у Римі та Мілані) зареєстрували 1,5 тис. виборців. Дуже 
багато українців зверталися з таким проханням, але ви-
магалася особиста явка до консульства. Так, заробітчанин 
з містечка Местре за 300 км від Мілана мав витратити 
50 євро на дорогу і пропустити робочий день. Лише у 
Болоньї з ініціативи греко-католицького священика зро-
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били виїзне консульське обслуговування, і 50 громадян 
України змогли проголосувати. Їх до Мілана доставив 
спеціальний автобус.

У країнах Євросоюзу останніх років спостерігався 
бурхливий розвиток україномовних ЗМІ, пов’язаний з 
самоусвідомленням української громади і зростанням 
інтересу до неї західного суспільства. Тому й на 13-14 жов-
тня 2007 р. у місті Валенсія (Іспанія) призначили перший 
європейський форум журналістів і видавців україномов-
них медіа.

Назвемо лиш декілька з них. Із 2006 р. видається 
“Українська газета в Італії” — єдина повністю україно-
мовна газета, що, маючи річну передплату, електронну 
і друковану версії, розповсюджується по всій території 
Італії: у посольстві та консульствах України у Римі та 
Мілані, пунктах грошових переказів, газетних кіосках, 
громадських асоціаціях українців. У друці вона виходить 
поважним накладом ― 20 тис. прим.

Часто україномовні медіа настільки міцно ставали 
на ноги, що втілювали в життя амбіційні трансдержав-
ні проекти. У серпні 2007 р. редакція іспанської газети 
“Українець” розпочала випуск власної версії для Італії. 
Не менш плідні кроки вінчали творчу ініціативу в локаль-
них межах. Італомовна газета з міста Авелліно “Оттопа-
джине” друкувала одну сторінку українською мовою. На 
осінь 2007 р. вихід інформаційного листка запланували 
в Неаполі, а у Римі ― універсального щомісячника[23]. 
А на початку 2007 р. Християнське товариство українців 
Італії за сприяння дипломатичних установ випустило 
друком перший “Довідник українського іммігранта в 
Італії” (160 стор.). У ньому подано докладну інформацію 
про пенсії, податки, охорону здоров’я, адреси і телефони 
важливих державних установ.
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Доречно згадати й про подібний факт з іншої країни 
― Чехії. Поруч із журналом “Пороги” у Празі з літа 2005 р. 
виходить міжнародний “Український журнал”. Цей куль-
турологічно-політичний місячник призначений для укра-
їнців Чехії, Польщі та Словаччини, тому скрупульозно 
готує інформаційні додатки для заробітчан тиражами до 
20 тис. прим. Один із них “клієнти” (посередники) навіть 
затято палили, щоби зменшити шкоду для свого тіньово-
го бізнесу, збудованого на дезінформації та обмані.

Приблизно 1 млн. іммігранток працюють в Італії хат-
німи робітницями чи доглядальницями. За офіційними 
даними, українок серед них не так уже й багато ― понад 
100 тис. У місяць вони заробляють у середньому близько 
800 євро, що за українськими мірками дорівнює зараз 
двом зарплатам професора університету.

У 2006 р. неждано з’явився тематичний телефільм іта-
лійського режисера П’єрлуїджі Феррандіні з бюджетом у 
10 тис. євро. Героїні документальної стрічки “Жіночі долі” 
― українки-доглядальниці з містечка Местре, що біля 
Венеції. Вони організували хор народної пісні “Доля”, 
назва котрого визначила найменування фільму. У ньому 
представлені не тільки ностальгічні розповіді українок, 
а й проблеми італійського суспільства, де літні люди 
чимдалі частіше змушені користуватися послугами іно-
земців. Адже Італія нині є другою країною світу (перша 
― Японія) за кількістю населення похилого віку. У вересні 
та жовтні 2006 р. “Жіночі долі” показали на міжнародно-
му кінофестивалі у Венеції та конкурсі короткометражних 
фільмів у м. Местре.

Ідея створення документального фільму “Мати-ма-
чуха” (вересень 2007 р.) належала лідеру опозиції Юлії 
Тимошенко. Вона виступила співавтором сценарію і як 
ведуча. Сорокахвилинну стрічку відзнято на основі життя 
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українських жінок в італійському місті Неаполі, проте її 
присвячено всім українцям, які тяжко заробляють гроші 
для своїх родин у далеких країнах.

Трохи раніше, у березні 2006 р. в Празі на міжнародному 
кінофестивалі правозахисних фільмів “Один світ” відбула-
ся прем’єра чеського документального фільму “Невидимі 
люди”. Відомий режисер Микола Гейко показав розкида-
них в Європі заробітчан з України, які збирають помідори 
на португальських плантаціях, носять цеглу на новобудовах 
Праги, миють посуд у Римі та Барселоні, прислуговують у 
барах Македонії, обходжують немічних в Афінах.

До речі, в травні 2006 р. італійське телебачення загово-
рило українською на півдні країни. Щотижневий 12-хви-
линний ефір програми “Слов’янський вісник” поділили 
порівну між собою українська і польська редакції. Україн-
ський інформаційний випуск готувала одна журналістка. 
Його транслювали два регіональних телеканали: TV Luna 
(м. Неаполь) по суботах увечері та TV Luna2 (м. Казерта) 
у неділю. Фінансові витрати взяла на себе італійська сто-
рона. Керівництво каналу TVLuna оплачувало й послуги 
технічного персоналу, а журналістська платня залежала від 
прибутків з реклами. Українська аудиторія в цьому регіоні 
Італії була досить численною ― майже 100 тис. осіб.

Не варто довго переконувати в тому, що ступінь куль-
турної інтегрованості зарубіжних українців має значно 
вищі від очікуваних позначок. Ось чому тепло сприйняли 
італійські критики роман Марини Соріної “Хочу заміж 
за італійця”, що восени 2006 р. побачив світ у видавництві 
Punto d’incontro (“Точка зустрічі”) міста Віченца. У 1995 р. 
авторка за програмою студентського обміну приїхала з 
Харкова у Верону, де закінчила університет. Роман “Хочу 
заміж за італійця” найперше прагне побороти стерео-
типні уявлення про східних європейок, які начебто без до-
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корів сумління розбивають італійські сім’ї. У центрі твору 
драматичне життя української дівчини Світлани, котра 
мужньо витерпіла в Італії низку пригод і негараздів.

Трьохсотсторінковий роман “A short history of tractors 
in ukrainian” (“Коротка історія тракторів українською”) 
(2005) англійської письменниці українського походження 
Марини Левицької перекладено 26 мовами, у т. ч. ро-
сійською, але за винятком української[24]. У Німеччині 
він потрапив у десятку бестселерів. Не випадково цій 
“трагікомічній сімейній сазі” присудили престижні літе-
ратурні премії “Боллінгер Еврімен Вудхауз” (символічна 
винагорода), “Оранж” (30 тис.фунтів), “Ноббіз”, а права 
на екранізація роману придбала британська кінокомпа-
нія “Рубі-фільм”.

Розповіддю про британську родину етнічних україн-
ців, у життя якої вривається молода іммігрантка, Марина 
Левицька “імпортувала” в Європу українську екзотику. 
Свого часу авторка знайшла багато веб-сторінок, де мо-
лоді українки шукали чоловіка-іноземця. Це надихнуло 
на комічний образ яскравої блондинки, подібної до трак-
тора за темпераментом, яка не зупиниться ні перед чим. 
За сюжетом 36-річна тернопільчанка Валентина виходить 
заміж за 84-річного діда Маєвського з Великобританії, за-
коханого в її груди та в історію українських тракторів.

Сама М. Левицька, до речі, викладачка журналістики 
Шеффілдського університету, вперше побачила Україну 
на власні очі влітку 2005 р. Вона провідала в Луганську 
родинне обійстя, котре вже півстоліття обходять усі по-
бутові новації. Письменниця народилася 1946 р. у Вели-
кобританії. Мати навчила її українською мови, радше її 
полтавського діалекту.

У 2007 р. Марина Левицька презентувала наступний 
роман ― “Два будинки на колесах” ― із життя іноземних 
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робітників у Великобританії. Персонажі (українці, поля-
ки, китайці та інші) живуть у двох караванах (будиночках 
на колесах) і збирають полуницю на фермі. У сюжет 
вмонтовані романтичні взаємини, що відбувається між 
сином донецького шахтаря Андрієм та Іриною, донькою 
київського професора.

У Франції неформальним національно-культурним 
центром стала греко-католицька церква святого Во ло ди-
мира і площа між сквером Тараса Шевченка і бульваром 
Сен-Жер мен у Парижі[25]. Щонеділі там біля кількох 
міні-бусів збиралися сотні українців, які пе редавали ре-
чові та грошові посилки додому. У 2003 р. міністерство 
вну трішніх справ Франції 5 330 українцям дозволило 
працювати, але чис ло нелегалів нараховували до 60 тис. 
Вони заробляли щомісяця 1-2 тис. євро.

Офіційна статистика України не вела обліку цих тру-
дових мігрантів у силу різних обставин. Одна з них. “Візо-
вий скандал” зачепив репу тацію німецького посольства в 
Києві. Земельний суд у Кельні у серпні 2004 р. встановив 
кілька тисяч незаконно одержаних віз[26]. Для їх отриман-
ня було достатньо заручитися обіцянкою громадянина 
Німеччини розмістити іноземця під час візиту.

Цим користувалися злочинні угруповання, що ма-
сово продукували фальшиві запрошення для українців 
до Німеччини за 500 дол. У графі “мета візиту” часто 
зазначали “огляд Кельнського собору”. Весною 2002 р. 
спеціально відряджений співробітник поліції Клаус Ле-
бер розгублено спостерігав за видачею віз у посольстві 
ФРН у Києві[27]. Він описав безсилля дипломатів перед 
натиском потенційних туристів.

Насправді українці їхали до Іспанії та Португалії на 
збирання по мі до рів. У 2001 р. німецьке посольство у Ки-
єві видало рекордну кількість віз — 300 тис. Як виявили 
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слідчі Кримінальної агенції Німеччини, там видали 85 % 
усіх шенгенських віз, які отримали українці[28]. Всього 
впродовж п’яти років до ЄС через Німеччину потрапив 
мільйон українців, у т. ч. жертв перемитництва нелегаль-
них працівників і повій.

У квітні 2005 р. міністр закордонних справ Йошка Фі-
шер свідчив перед комісією бундестагу стосовно “візового 
скандалу”, а засідання транслювали у прямому ефірі три 
телекомпанії. Він узяв на себе політичну відповідальність 
за допущені помилки (послаблення візових обмежень), 
але звинуватив опозицію в “криміналізації” громадян 
України, перетворення їх в очах німців на народ чорно-
робів і повій, котрі бажали будь-якою ціною потрапити 
в Євросоюз.

Нині у ФРН мешкають понад 14 млн. осіб з іноземним 
корінням. Переважна більшість із них мають німецькі 
паспорти. Найчисельнішу громаду сформували турки 
― майже 2 млн. Українців порівняно мало ― 126 тис. 
Іммігранти відіграють важливу роль, значимість котрої 
ще росте з огляду на невтішні демографічні перспективи. 
За прогнозами федерального статистичного відомства, 
до 2050 р. населення Німеччині скоротиться з нинішніх 
82,4 млн. чол. до 69-74 млн. У 2005 р. смертність уже ви-
передила народжуваність на 144 тис. осіб.

І подібні ракурси. 1999-й став останнім роком без-
візового в’їзду в Словаччину. Тоді кордон перетнули 
2,9 млн. українців, а у 2001 р. — вже тільки 801 тис. Що-
року Польщу сукупно відвідувало до 10 млн. українців. У 
жов тні 2003 р. і вона на вимогу ЄС запровадила візи, але 
безоплатні. У 2006 р. громадянам України видали понад 
600 тис. віз до Польщі.

Скажімо, для догляду за пе ре старілими і хворими 
поляки охоче наймали доступний за ціною пер сонал з 
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України. У Польщі нелегально працювали близько пів-
міль йо на українців. Якщо у 1980-ті полька тратила великі 
гроші за фік тив ний шлюб з подальшою легалізацією на 
Заході, то тепер українка пла ти ла за подібне полякові 
3-10 тис. дол. Таке ж спостерігалося у Чехії, Угор щині та 
Словаччині.

Між іншим, у 2007 р. Польща вимушено запустила 
програми рекрутингу робітників з України, Білорусі, Та-
джикистану й Узбекистану[29], оскільки втратила лише за 
останні три роки 1,2 млн. робочих рук, або 3 % населення. 
Образно кажучи, польські католики заполонили Лондон. 
Загалом у Великобританії перебувало майже 300 тис. 
поляків. Про масштаби міграційного напливу свідчить 
те, що 214 місцевих католицьких церков нині проводять 
регулярні відправи польською мовою. Така ж тенденція 
зачепила Литву, де наприкінці 2005 р. кожний десятий 
мешканець працездатного віку працював в Ірландії, Ве-
ликобританії або Швеції.

За офіційними даними, нині в Чехії працює 90 тис. 
громадян України, але через нелегалів справжня цифра 
принаймні вдвічі більша. Це одна з найбільших іно-
земних громад у країні, котрій не бракує кримінальних 
перипетій. За торгівлю людьми в липні 2007 р. поліція 
Чехії затримала трьох громадян України ― двох чоловіків, 
одну жінку. Вони впродовж кількох років, щонайменше 
з 2004-го, займались нелегальним працевлаштуванням 
переважно українців і болгарів. За послуги просили по 
750 дол., забирали паспорти і давали іншу роботу і плат-
ню, ніж обіцяли. Ще додавали фіктивний борг за “непе-
редбачені видатки” розміром у половину, а нерідко ― на 
всю зароблену суму.

У вересні 2007 р. чеська поліція заарештувала чле-
нів “луганської бригади” ― мафіозної структури, що 
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базувалася в місті Брно. Їм інкримінували підробку та 
розповсюдження фальшивих доларових банкнот (карна 
санкція ― 15 років ув’язнення). Через високу якість вони 
проходили навіть через обмінні пункти і банки. “Луган-
ську бригаду” вважали одним із найсильніших іноземних 
злочинних угруповань на території Чехії. Відомі також 
три закарпатські (“ужгородська”, “мукачівська”, “іршав-
ська”), а також “львівська” і “київська” злочинні групи, 
що займалися переважно рекетом, торгівлею людьми, 
підробкою документів тощо.

Експлуатація закордонних робітників скрізь в Європі 
перетворилася на надприбутковий бізнес. Про це у Велико-
британії зібрано чимало конкретики. Британські профспіл-
ки навіть вимагали від свого уряду поліпшення ситуації для 
українських робітників (100 тис. осіб), з яких лише третина 
мала легальний статус. Так, маленька фірма з графства 
Кембріджшир (у березні 2004 р. поліція затримала двох 
англійців і українця Руслана Куліша) лише за три роки ді-
яльності зуміла заробити понад 4 млн. фунтів на постачанні 
дешевих працівників для 30 ферм і заводів [30].

Незабаром, у лютому 2005 р., британський суд визнав 
44-річного громадянина України Віктора Соломку ви-
нним у відмиванні грошей та змові з метою порушення 
іміґраційного законодавства[31]. Засуджений дістався з 
Олександрії (Кіровоградська область) до Великобританії 
нелеґалом у 2000 р., отримав дозвіл на постійне прожи-
вання як політичний біженець, а вже через три роки був 
власником трьох компаній з оборотом у 5 млн. фунтів, які 
постачали дешеву й переважно нелеґальну робочу силу з 
України, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії та Литви.

Цю справу назвали найбільшою з розкритих операцій 
“работоргівлі XXI ст.”. В. Соломка постачав робітниками 
рибні та овочеві заводи північно-східної Шотландії. Він 
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контролював більше 700 осіб, які працювали по 12-18 
годин у день. Підприємства платили В. Соломці та його 
російському спільникові мінімальні 6,5 фунтів за годину. 
У свою чергу вони передавали робітникам уже по 4,30 за 
годину, а щотижня вираховували по 40-45 фунтів за житло 
і по 10-15 за транспорт. Жодних податків чи відрахувань 
не платили. За даними слідства, прибутки В. Соломки 
початку 2004 р. становили 13,3 тис. фунтів на тиждень.

Також експерти припускали, що у Великобританії 
у нелегальному секс-бізнесі працювало 60 тис. жінок з 
України і Польщі[32].

Всього в Європейському Союзі незаконно жило в 2007 р.
від 4,5 до 8 млн. іноземців. Їх загальне число сягало 
18,5 млн. осіб, або 4 % населення ЄС. За задумом Євро-
комісії, “блакитна карта” (Blue Card, своєрідний аналог 
американскої Green Card) має сприяти притоку в ЄС ква-
ліфікованої робочої сили, котру потребують передусім 
Німеччина, Італія та Угорщина.

Найближчим часом іноземцям забезпечать міні-
мальні стандарти стосовно умов праці, соціального за-
хисту і визнання отриманої кваліфікації. Роботодавець 
зобов’язаний укладати контракт із робітником, призна-
чивши зарплату, вищу за існуючий мінімум. Легальним 
робітникам видаватимуть “Блакитну трудову картку ЄС”. 
Вони будуть зобов’язані протягом щонайменше двох 
років мешкати в одній країні ЄС і лише потім зможуть 
переїжджати до іншої.

Вивчивши соціокультурний феномен трудової мі-
грації, можна зазначити низку закономірностей, котрі 
грають вагому роль при розгортанні європейської та 
євроатлантичної інтеграції України.

Йдеться не лише про вражаючі кількісні параметри 
(мільйони співвітчизників, які постійно чи тимчасово осі-
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ли на Заході та звикли до його стандартів), але про якісні 
вестернізаційні зрушення в суспільній свідомості сучас-
них українців, їхню ментальну здатність гармонізувати 
власний “державотворчий процес” в антропоцентризм 
європейської цивілізації.
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