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3. Зовнішня міграція на території України 

Міграційні, етнічні та демографічні процеси не раз кардинально змінювали 
біосоціальну будову українських теренів. Але спрямованість та інтенсивність цих 
процесів залежала від багатьох природних та соціальних чинників. Міграційні рухи, 
наприклад, визначалися змінами кліматичних умов, вичерпаністю чи віднайденням нових 
природних ресурсів, прирученням коня, відкриттям колеса, геополітичними змінами, 
економічними кризами, воєнними кампаніями, дискримінаційною внутрішньою 
політикою тощо. 

Існують об’єктивні критерії визначення етнічної мозаїчності будь-якої території. 
Головними з них є загальна кількість наявних етнічних спільнот (виокремлених, якщо це 
можливо, за етнічною самоназвою) та величина частки кожної етнічної спільноти в 
загальній кількості населення. Важливим показником є рівень мовної асимільованості 
кожного етносу.  

За сутністю впливу на етнічну мозаїчність сучасної людності України у зовнішній 
міграції V - XX ст., виділяється декілька характерних періодів. 

На початку V ст. слов’янський етнічний масив охоплював близько половини 
сучасної території України, але питома вага слов’янського населення в загальній кількості 
людності, розселеної на цих землях, була значно більшою. Південно-східна частина 
країни була етнічно неоднорідною.  

Давня міграція. Наприкінці IV ст. гуни знищили майже всі грецькі колонії, 
розташовані на Півдні України, відбулась еміграція більшої частини готів. Більшість 
етнічних спільнот, що з’являлися на Півдні, були тимчасовими мешканцями України. 
Вони або емігрували, або зазнали етнічного перетворення (трансформації). 

Давня зовнішня міграція в V - XIII ст. призвела до збільшення кількості етнічних 
спільнот, представлених в сучасній Україні, та започаткувала формування величезного 
етнодемографічного ресурсу для майбутньої імміграції чужинців. 

Імміграція до Криму хозар у другій половині VII - IX ст., євреїв на початку ІХ ст. (і, 
можливо, пізніше), татаро-монголів у ХІІІ ст. була важливим чинником початку етнічного 
творення трьох нових етнічних спільнот - караїмів, кримчаків та кримських татар. Частина 
України - Кримський півострів - для них є історичною батьківщиною, а Україна - 
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головною країною проживання. Разом вони становлять зараз близько 0,5% людності всієї 
України та 10 - 12% населення Криму. При цьому чисельність караїмів та кримчаків разом 
не перевершує 2 тис. чол., і неухильно зменшується. 

Еміграція українського слов’янського населення на південь, захід та північ була 
першопричиною формування надалі низки нових слов’яномовних етнічних спільнот 
(болгар, сербів, білорусів, росіян тощо), які пізніше емігрували і тепер представлені в 
Україні, а також вплинула різним чином на формування та етнічний розвиток, а відтак - на 
сучасну етнічність румунів, молдован, угорців, литовців та багатьох інших народів, що 
мають в Україні своїх представників. 

Потужна, етнічно строката “транзитна” міграція через Україну вплинула на генезу 
та розвиток багатьох європейських народів, які пізніше емігрували в Україну. Насамперед 
це стосується гагаузів, болгар, угорців. 

До вже наявних у Криму греків у Х - ХІ ст. додалися вірмени. Ті вірмени, що 
почали селитися у ХІІІ ст. на заході України, пізніше частково асимілювалися, частково 
емігрували. Малочисельні групи угорців, волохів-румунів, європейських германомовних 
євреїв та, можливо, німців почали з’являтися в Україні, ймовірно, в ХІ - ХІІІ ст. 

Зазначимо, що сучасні сліди саме давньої еміграції V - XIII ст. можемо знайти 
лише на етнічній периферії українців - у Криму та переважно у прикордонних районах 
Закарпаття й Північної Буковини. Виняток становлять залишки євреїв у 
західноукраїнських містах. А приазовські греки переселилися з Криму порівняно недавно. 

Середня міграція XIV - XVIII ст. Зовнішні міграційні рухи ХІV - першої 
половини ХVІІІ ст. призвели до утворення кількох різних за величиною етнічних груп, 
представлених в Україні. Саме в цей період сформувалася порівняно велика й тепер 
(близько 0,5% людності) етнічна група євреїв. На середину ХVІІІ ст. євреї (поряд з 
поляками) мали одну з найчисельніших етнічних груп з-поміж усіх чужинців. Помітну 
вагу мали також греки та вірмени. Але через подальші еміграційні та асиміляційні втрати 
сучасна етнічна група вірмен лише малою мірою зобов’язана своїм існуванням еміграції 
ХІV - першої половини ХVІІІ ст. 

Серед нових емігрантів були литовці, білоруси, поляки, волохи-молдовани, 
московити (росіяни), цигани. Міграційний доплив литовців та білорусів був одним із 
найбільших і значно перевершував доплив росіян. Білоруські та литовські емігранти ХІV - 
ХVІІ ст. українізувалися і на сучасну етнічну мозаїчність людності не вплинули. 

Упродовж усього періоду відбувався з перервами наплив польських емігрантів. 
Спольщення русинів (українців) у порубіжних західних районах також додавало полякам 
ваги. Масове переселення польських селян відбувалося у ХVІІ - ХVІІІ ст. Наслідком саме 
цієї еміграції і є сучасна польська етнічна група, яка становить 0,3% людності. 

У цей період починає формуватися етнічна група молдован. Проте більшу частку 
їхнього еміграційного приросту другої половини ХVІ - першої половини ХVІІІ ст. “з’їла” 
етнічна асиміляція. 

Поодинокі московські емігранти ХV - першої половини ХVІІ ст. були асимільовані. 
Некомпактно розселена більша частина московитів, що емігрували в другій половині ХVII 
- першій половині XVIII ст., також зазнала асиміляції. Компактно розселені росіяни були 
малочисельними. Зважаючи на це, еміграція московського населення середнього періоду 
не справила суттєвого впливу на сучасну етнічну мозаїчність людності. 

Нова міграція другої половини XVIII - кінця ХХ ст. Період зовнішньої міграції 
другої половини XVIII - кінця ХХ ст. має свої особливості, зумовлені перебуванням 
більшої частини території України, а від 1945 р. всієї сучасної території України, під 
Росією. Це визначало міграційний обмін України зі світом, мало важливе значення для 
перебігу етнічних та демографічних процесів на українських землях. 

Нова зовнішня міграція характеризується великою за обсягом еміграцією українців 
та кримських татар, ще більшою й етнічно різноманітною еміграцією (в якій росіяни 
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кількісно значно переважали інших), відчутною за наслідками еміграцією декотрих 
етнічних груп. 

У другій половині XVIII - на початку ХІХ ст. на Південь України мігрують: 
болгари, гагаузи, серби, албанці, німці, поляки, греки, франко-швейцарці, шведи. У 40 - 
60-х рр. ХІХ ст. до грузинів, що мешкали в Криму, додалися грузинські переселенці на 
Полтавщину. У другій половині ХІХ ст. в Україну переселилися чехи та естонці. Нащадки 
не всіх перелічених народів зберегли до тепер свою етнічну ідентичність.  

Еміграція росіян та українців, поляків, німців, євреїв, кримських татар у ХХ ст., 
інші причини призвели до гіпертрофованого розвитку російської меншини. 2001 р. частка 
росіян в населенні України в чотири з лишком рази перевершувала частку всіх разом 
узятих чужинців. Поліетнічна країна початку ХХ ст. наблизилася до двоетнічної. 
Внутрішня і зовнішня політика держави була спрямована на досягнення такого 
результату. 

Сучасна міграція ХХ - початку ХХІ ст. На початку 1990-х рр. міграційний баланс 
змінився на користь вибулих, серед яких відносно велику частку становили росіяни та 
євреї. Кримські татари, навпаки поверталися на історичну батьківщину. Зовнішня міграція 
кінця ХХ - початку ХХІ ст. працює на зменшення етнічної мозаїчності людності України. 
Питома вага найчисленніших етнічних груп (насамперед російської та єврейської) 
зменшується, зростає частка етнічної більшості (українців) та кримських татар. 
Двоетнічність людності України стає менш виразною. 

Зважаючи на кількість представлених зараз в Україні етносів, значення еміграції 
величезне. Тепер принаймні одного свого представника в Україні мають близько 150-200 
некорінних етносів. Групування прийшлих етнічних спільнот за територією основного 
проживання дає уявлення про напрямки еміграції. А їхні чисельність та питома вага в 
загальній чисельності чужинців дає уявлення про інтенсивність еміграційного руху з 
окремих територій та вплив на сучасну етнічну структуру населення України. 

Аналіз напрямків і складу міграційних потоків, що спостерігаються в Україні, 
свідчить про продовження на пострадянському просторі дії процесів репатріації, що після 
розпаду СРСР охопили представників різних етносів. Це знаходить відображення, з 
одного боку, у позитивному сальдо міграції українців, а також кримських татар, німців та 
ряду інших національностей, які з різних причин опинилися за межами України, а з 
іншого - у від’ємному сальдо міграції ряду етнічних спільнот (росіяни, білоруси, литовці, 
естонці, казахи, киргизи, туркмени), які повертаються на свою етнічну батьківщину. Разом 
з тим Україна стала притулком для етносів, на батьківщині яких відбувалися військові 
конфлікти (молдовани, грузини, азербайджанці, вірмени, таджики). Водночас на напрямки 
та інтенсивність міграції посилився вплив економічних факторів. Втративши надію знайти 
місце прикладання сил у своїй країні, багато громадян спрямовують свої погляди за 
кордон. Це виявляється у від’ємному міграційному сальдо за рахунок еміграції до країн 
старого зарубіжжя, а також відпливу після 1994 р. населення до Росії, де економічна 
ситуація була стабільнішою, порівняно з Україною. У 1999 р. на Росію припадало більше 
половини (56,7%) всього обсягу зовнішньої міграції, проте кількість осіб, які виїхали до 
цієї країни і прибули з неї, майже зрівнялись. 

Оскільки за міграційною поведінкою представники різних етносів суттєво 
відрізнялися, доцільно розглянути динаміку міграції кожної етнічної групи окремо.  

Українці. Питома вага українців серед прибулого населення в перші роки 
незалежності значно зросла, серед вибулого - зменшилася. Саме репатріація українців 
склала основу позитивного міграційного сальдо початку 1990-х рр. Найбільше українців 
прибуло у 1992 р. - 232,3 тис. Вибуло їх тоді 64 тис. Позитивне міграційне сальдо 
українців становило 168,3 тис. осіб, або 64,4% загального міграційного приросту 1992 р. 

Загалом за 1992 - 1998 рр. в Україну повернулося 634,8 тис. українців, що 
становило майже половину (43,5%) всіх прибулих за цей період. За ці ж роки вибуло 446,2 
тис. українців, а їхня частка серед усіх вибулих становила 32,5%. Таким чином, кількість 
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населення України протягом зазначеного періоду зросла за рахунок репатріації українців 
на 188,5 тис. осіб. 

Внаслідок погіршення економічної ситуації в Україні, починаючи з 1993 р., 
напрямки міграції почали змінюватися. У 1994 р. вперше за повоєнний період відплив 
населення з України був більший, ніж приплив на її територію. Причому, від’ємне сальдо 
виявилося і серед українців - 11,3 тис. осіб. У 1995 - 1998 рр. така ситуація зберігалася. 
Кількість українців, які прибували в Україну, скоротилася у 1997 р. (28,4 тис.) порівняно з 
1992 р. у 8,2 раза. 

У 1997 р. українці складали 42% усіх емігрантів з Казахстану, 42% - з Молдови, 
44% - з Російської Федерації, понад 50% - з країн Балтії. Загалом серед емігрантів з 
колишніх радянських республік українці складають найчисельнішу групу. Таким чином, 
репатріація українців в Україну, яка на початку 1990-х рр. стала основною рисою 
міграційних процесів нашої держави, продовжується, хоча й менш інтенсивно. Втрати 
населення за рахунок осіб української національності становили у 1995 р. - 5,1 тис. осіб, 
1996 р. - 17,0 тис., 1997 р. - 7,9 тис., 1998 р. - 6,9 тис. осіб. 

Росіяни. Росіяни є другою за чисельністю групою емігрантів, які прибувають в 
Україну, і становлять найбільшу групу емігрантів з неї. Після піку прибуття, який припав 
на 1992 р. (193,3 тис.), кількість росіян-емігрантів зменшилась до 25,2 тис. у 1998 р., тобто 
майже у 8 разів. 

Прибувають росіяни головним чином із Росії. Так, 1995 р. з Росії прибуло 50,2 тис., 
або 72% всіх росіян, що приїхали в Україну. У 1996 р. із загального числа росіян-
емігрантів 72,6% прибули з Росії. Значна частина росіян є вихідцями з України або 
членами змішаних українсько-російських сімей. Тому кількість українців і росіян, які 
прибули в Україну протягом 1992 -1998 рр., приблизно однакова - 634,8 тис. і 562,3 тис. 
відповідно. Більшість росіян-емігрантів розселялася в містах Південної і Східної України.  

Еміграція росіян спочатку зросла з 123,3 тис. у 1992 до 155,2 тис. у 1994 р., а потім 
поступово зменшилася до 46,4 тис. у 1998 р. Порівняно з піком виїзду у 1994 р. кількість 
російських емігрантів скоротилася у 1998 р. у 3,3 раза. Протягом 1992 - 1998 рр. 
чисельність емігрантів-росіян майже вдвічі (в 1,7 раза) перевищувала кількість емігрантів-
українців. 

Євреї. У 1993 р., коли державна статистика вперше зафіксувала етнічну структуру 
міграційного обміну України з окремими державами, євреї складали майже половину 
(46%) емігрантів до країн старого зарубіжжя. З 22 тис. євреїв, які вибули в ці країни, 9,5 
тис. (43%) прямували до Ізраїлю, 9,2 тис. (42%) - до США, 2,7 тис. (12%) - до Німеччини. 

На відміну від кінця 1980-х рр., тепер до Ізраїлю вибуває менше половини євреїв-
емігрантів, тобто їхня еміграція втратила “етнічний” характер і стала переважно 
економічною. Ще однією особливістю еміграції осіб єврейської національності стало те, 
що 1993 р. до Ізраїлю виїхали як члени сімей - 2 тис. українців (21% всіх емігрантів-
українців до країн старого зарубіжжя). 

У подальшому питома вага євреїв серед емігрантів до країн старого зарубіжжя 
продовжувала скорочуватися: 1994 р. вона становила 46%, 1995 р. - 42%. Продовжувався 
також перерозподіл емігрантів-євреїв на користь розвинутих західних країн. Так, якщо в 
1994 р. до Німеччини виїхало 12% з них, то у 1995 р. - 16%. У складі емігрантів до Ізраїлю 
впала питома вага євреїв, і, навпаки, зросла частка осіб інших національностей. Якщо у 
1996 р. серед емігрантів до цієї країни євреї становили 50%, то у 1997 р. їхня частка 
скоротилася до 39%. Одночасно питома вага українців, які емігрували до Ізраїлю, зросла з               
24 до 29%, росіян - з 20 до 22%. Загалом за останні 10 - 12 років з України до Ізраїлю 
виїхало близько 350 тис. чоловік, переважно євреїв - 29 тис. 

Участь євреїв у міграційному обміні населенням з країнами нового зарубіжжя була 
незначною. Впродовж 1992 - 1998 рр. євреї становили лише 0,3% серед прибулих до 
України (4,8 тис.) і 0,4% серед вибулих (5,9 тис.) до цієї групи держав. Таким чином, 
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міграційні втрати цієї етнічної спільноти внаслідок обміну населенням з країнами 
пострадянського простору становили протягом зазначеного періоду 1,1 тис. осіб. 

Кримські татари. На основі пропозицій Ради Міністрів УРСР в 1989 р. були 
розроблені та затверджені Радою Міністрів СРСР першочергові заходи стосовно 
повернення депортованих народів на Кримський півострів у 1990 - 1991 рр. На реалізацію 
цих заходів було передбачено цільові асигнування з союзного бюджету, лише 5% витрат 
мало покриватися з бюджету України. Однак, з одного боку, процес переселення набув 
масового характеру (до кінця 1991 р. в Крим повернулося близько 150 тис. кримських 
татар), а з іншого - з розвалом СРСР жодна з держав, що виникли, не виявила належної 
підтримки цьому процесу. Всі витрати, пов’язані з поверненням та облаштуванням 
депортованих кримських татар та осіб інших національностей, взяла на себе, незважаючи 
на гостру економічну кризу, Україна. В цілому на процес повернення та облаштування 
депортованих із Державного бюджету України було виділено асигнувань на суму, 
еквівалентну 300 млн. дол. США (тим часом, реальна потреба у фінансуванні цього 
процесу становить, за підрахунками фахівців, близько 3 млрд. дол. США). 

У зв’язку з нестачею у держави відповідних коштів становище колишніх 
депортованих залишається складним: житлом забезпечено лише половина з них, не 
відповідають потребам і обсяги фінансування соціально-культурної сфери, недостатнім є 
інженерно-технічне обладнання територій, майже відсутні автокомунікації, повільно 
відбувається процес відродження освіти і культури. 

Важке соціально-економічне становище, невирішеність багатьох політико-
правових та культурно-просвітницьких проблем у цілому є фактором, який об’єктивно 
сприяє зростанню соціальної напруги в Криму. 

Динаміка процесу репатріації виглядає так: на 1.03.1988 р. в Криму проживало 17,2 
тис. кримських татар, на 1.01.1989 р. - 38,4 тис., на 1.05.1990 р. - 83,1 тис., на 1.04.1991 р. - 
124,9 тис., на 1.01.1992 р. - 157,9 тис., на початок 1994 р. - 200 тис., на 1.01.1999 р. - 253,1 
тис., на грудень 2001 р. – 248,2 тис.  

Незважаючи на відчутне зменшення обсягів еміграції кримських татар, процес їх 
репатріації на історичну батьківщину продовжується. Разом з тим щорічне зниження 
кількості переселенців свідчить про те, що більшість тих, хто бажав повернутися, вже 
зробила це, незважаючи на всі проблеми фінансового і юридичного характеру. 

Інші національності. Однією з великих етнічних груп, що беруть участь у 
міграційних процесах в Україні, є білоруси. Протягом 1992 - 1998 рр. в Україну прибуло 
24,8 тис. представників цієї національності. 

Найбільше білорусів прибуває з Білорусі і Росії. Так, 1995 р. з Білорусі прибуло 
44,7% всіх білорусів-емігрантів цього року, з Росії – 35,2%. У наступному, 1996 р. це 
співвідношення становило відповідно 48,5 і 32%. Вибуло з України впродовж цього 
періоду 35,8 тис. білорусів. Загальне від’ємне сальдо міграції становило 10,9 тис. осіб. 

На еміграцію в Україну молдован серйозно вплинув Придністровський конфлікт 
1992 р. Тоді близько 60 тис. осіб з Придністров’я, втікаючи від воєнних дій, прибули в 
Україну, переважно в Одеську область, де їм було надано необхідну допомогу. Більшість 
біженців згодом повернулася до своїх домівок. У мирні роки обмін населенням між 
Україною і Молдовою був не дуже значним, досить стабільним і практично паритетним. 
Всього впродовж 1992 - 1998 рр. в Україну прибуло 24,5 тис., вибуло 23,4 тис. молдован.  

Значні етнічні групи мігрантів прибували в Україну з країн Закавказзя, рятуючись 
від військових конфліктів між Вірменією та Азербайджаном, Грузією та Абхазією. Най-
більшою етнічною групою, яка прибувала з цього регіону, були вірмени. Всього протягом 
1992 - 1998 рр. в Україну їх прибуло 30,5 тис., а вибуло з України 9,2 тис. Сальдо міграції 
за ці шість років становило по групі вірмен 21,3 тис. осіб. Порівняно зі своєю кількістю в 
Україні за переписом 1989 р. (54 тис.) чисельність їх зросла за рахунок міграції у 1992 - 
1997 рр. майже на 40%. Це найвищий показник відносного збільшення чисельності етносу 
в Україні за зазначені роки. За переписом 2001 р. в Україні проживає 99,9 тис. вірмен. 
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Активно мігрували в Україну і з України азербайджанці. Всього за 1992 -1998 рр. 
прибуло 11,7 тис., а вибуло 7,9 тис. Позитивне сальдо по азербайджанцях склало 3,8 тис. 
осіб. Щодо своєї кількості в Україні за переписом 2001 р. (45,2 тис.) приріст цієї групи за 
рахунок міграції становив більше 10%. 

Грузини найбільш активно прибували в Україну у  1994 рр. - по 1,4 тис. і 1,6 тис. 
відповідно. Протягом 1992 - 1998 рр. в Україну їх прибуло 6,9 тис., а вибуло 3,2 тис. 
Позитивне міграційне сальдо цієї спільноти склало впродовж зазначених років 3,6 тис. 
осіб.  

Варто зазначити також, що за деякими оцінками в Україні знаходиться до 30 тис. 
осіб, які вимушено переселились сюди внаслідок воєнних дій в Абхазії. Це люди різних 
національностей - українці, росіяни, грузини, абхазці, вірмени тощо. Основна їх маса не 
врахована офіційною статистикою. 

Міграція етносів Центральної (Середньої) Азії була значно меншою за обсягом, 
за винятком таджиків, на батьківщині яких тривав військовий конфлікт, та узбеків, 
відбувалася під знаком репатріації - виїзд цих національностей переважав над їх в’їздом. 
Упродовж 1992 - 1998 рр. негативне міграційне сальдо серед туркменів становило 557 
осіб, казахів - 464, киргизів - 295 осіб. Позитивне сальдо міграції України було в ці роки 
серед таджиків - 678 осіб і узбеків - 192 особи. 

Ще меншими міграційні обсяги були серед корінних етносів держав Балтії. 
Відносно активніше, з переважанням виїзду над в’їздом, мігрували литовці – від’ємне 
сальдо цього народу за 1992 - 1998 рр. становило 153 особи. Серед естонців склалося 
від’ємне сальдо - 8 осіб, латишів позитивне - 1 особа. 

У 1992 р. Президент України Леонід Кравчук зробив заяву про те, що Україна 
прийме 400 тис. німців, які були депортовані з її території в Казахстан та інші східні 
райони СРСР на початку Другої світової війни. З метою організації переселення та 
облаштування німецьких переселенців розроблялася спеціальна державна програма. 
Передбачалося створити смугу суцільного розселення німців у чотирьох південних 
областях - Одеській, Херсонській, Запорізькій і Миколаївській. Проте виявилось, що 
бюджетних коштів вистачило на спорудження лише кількох десятків будинків для німців-
переселенців. Близько 2 тис. німців, які у 1993 - 1995 рр. прибули в Україну з “гарячих 
точок” СНД, розселили у пересувних вагончиках або блок-контейнерах, де вони змушені 
були жити кілька років. 

За цих умов більшість німців почала схилятися до еміграції в Німеччину. 
Дослідження 1994 р. показало, що 61,3% німців, які проживали в Україні, виявили 
бажання стати громадянами ФРН і тільки 18,3% - громадянами України. Значна частина їх 
реалізувала свої міграційні наміри. Впродовж 1991 – 1996 рр. в Україну прибуло 6,8 тис. 
німців, а виїхало, переважно до Німеччини, - 14,4 тис. Тепер в Україні проживає 33,3 тис. 
німців. 

Окрему групу іммігрантів становлять турки-месхетинці, які потрапили в Україну 
після конфлікту у Фергані. Статистика фіксує появу цієї етнічної групи з 1995 р. За 
офіційними даними, в Україні осіло близько 600 турків-месхетинців. Проте за 
підрахунками громадських організацій самих турок-месхетинців, а також незалежних 
дослідників, в Україні зараз налічується близько 10 тис. представників цієї 
національності. 

Отже, на сучасній етнічній будові України відбилася еміграція з різних частин 
світу: Європи, Азії, Африки, Америки. З-поміж тих осіб, що не ідентифікували себе, 
напевно, знайдуться і представники Австралії та Океанії. Найбільшу групу утворили 
народи азійського походження. Насправді їхня кількість значно більша за рахунок 
неідентифікованих під час перепису народів Індії, Пакистану, Афганістану, Таджикистану 
та арабських країн.  

З усіх регіонів Азії маємо представників в Україні. Західна Азія представлена 
турками, курдами, персами, асирійцями, татами, талишами, афганцями та 27 народами 
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Кавказу. Південну Азію представляють народи Індії та Пакистану, белуджі. Південно-
Східну Азію - в’єтнамці. Східну Азію - китайці, корейці, японці. Центральну Азію - халха-
монголи, уйгури, дунгани та ще 7 народів Середньої Азії та Казахстану. Північну Азію 
представляють 16 етносів Сибіру та 15 етносів Далекого Сходу Росії. 

З-поміж країн виходу азійських народів в Україну найбільшу вагу має Російська 
Федерація. Організовані та стихійні міграційні потоки в СРСР занесли в Україну мільйони 
“радянських” людей. Як бачимо, серед них були представники не одного десятка 
малочисельних корінних народів імперії, а також представники малочисельних етнічних 
груп в СРСР азійських народів. 

Кількість європейських етнічних спільнот, представлених в Україні, удвічі менша. 
З Північної Європи є фіни та народи російської Півночі. Із Західної Європи - французи, 
англійці, голландці. З Південної Європи - іспанці, італійці, албанці, греки, болгари, серби, 
хорвати, румуни. Центральна Європа представлена німцями, австрійцями, чехами, 
поляками, словаками, угорцями. Представники всіх східноєвропейських народів є в 
Україні. З американських народів у нас є представники американців США та кубинці. 
Африка представлена арабами. 

Безумовним лідером походження серед країн представлених в Україні немісцевих 
народів є Російська Федерація. Усі 64 корінні її народи мають своїх представників в 
Україні, що становить близько половини усіх прийшлих етнічних спільнот. Із теренів  
азійських країн прийшли представники 31 народу (25% до всіх), з теренів інших 
європейських країн - 26 народів (21% до всіх). Етнічна палітра країн Африки, Америки, 
Австралії представлена гірше. 

З європейської частини Російської Федерації, окрім росіян, вийшло 6 народів 
Волго-Кам’я: татари, чуваші, мордва, удмурти, башкири, марійці та 6 народів Півночі 
європейської Росії: комі, карели, комі-пермяки, вепси, саамі, іжорці. 

З російської Азії вийшло у декілька разів більше етнічних спільнот. Серед них 20 
народів Північного Кавказу (у тому числі 10 із Дагестану): осетини, лезгини, аварці, 
чеченці, даргинці, лакці, кабардинці, табасарани, кумики, адигейці, калмики, інгуші, 
черкеси, карачаївці, ногайці, балкарці, абазини, агули, рутульці, цахури; 16 народів 
Сибіру: буряти, якути, хакаси, ненці, долгани, алтайці, евенки, тувинці, ханти, шорці, 
мансі, селькупи, кети, тофалари, нганасани, енці; 15 народів Далекого Сходу: коряки, 
нанайці, чуванці, евени, алеути, удегейці, чукчі, орочі, ульчі, негидальці, нивхи, ескімоси, 
юкагіри, ітельмени та ороки. 

Більшість із перелічених російських народів мають маленьку чисельність в Україні 
та відповідну питому вагу серед всієї людності. Розселені вони розпорошено і не 
формують життєздатних етнічних спільнот. Одноетнічні шлюби серед них значно 
поступаються різноетнічним. Хоча самі емігранти зберігають свою етнічну 
самосвідомість, проте їхні діти у більшості випадків вважають себе росіянами або 
українцями з рідною мовою російською. Поява та зростання чисельності цих народів в 
Україні відбулися завдяки активній еміграції 1950 – 1980-х рр. 

Еміграція більшості представлених в Україні народів не призвела до формування 
діаспорних етнічних груп. Представники більшості народів не мають своїх анклавів і 
сталих міжособистісних зв’язків. Об’єднано їх виключно у статистичні сукупності на 
підставі етнічної самоназви. Більшість із них чисельно утворюють настільки маленькі 
сукупності, що об’єктивно неможливо говорити про існування їхніх етнічних груп в 
Україні. Значна частина з них має зареєстровані етнічні товариства. Проте активно діючих 
етнічних товариств зараз в Україні небагато. І об’єднують вони малесеньку частку 
представників, як правило, найчисельніших етнічних груп. 

Спільна питома вага народів, представники яких мігрували до України, не досягає 
навіть чверті одного відсотка населення України. Міграційні рухи цих народів можна 
вважати такими, що не справили суттєвого впливу на етнічну мозаїчність населення 
України. 
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Найвпливовішими зовнішніми міграційними рухами на величину частки етнічної 
спільноти серед населення були еміграційні рухи росіян з кінця ХІХ до кінця ХХ ст., 
еміграційні рухи українців ХVII - XX ст. та кримських татар другої половини ХVIIІ - 
середини ХХ ст., еміграційні рухи поляків, євреїв та німців ХХ ст., еміграційні рухи 
поляків та євреїв ХV - ХVIIІ ст., німців - другої половини ХVIIІ - першої половини ХІХ 
ст., кримських татар - кінця ХХ ст. 

Специфічну категорію мігрантів становлять біженці, особи без громадянства, 
нелегальні і транзитні мігранти з Південно-Східної Азії, Китаю, Середнього і Ближнього 
Сходу, Африки. Переважна більшість їх розглядає Україну як територію тимчасового 
перебування на шляху до розвинутих західноєвропейських країн. Частина їх прибула 
нещодавно, інші проживають тут роками - колишні студенти або робітники з-за кордону, 
які з різних причин не хочуть або не можуть повернутися на батьківщину і намагаються 
урегулювати свій статус. Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в 
Україні зареєструвало з 1994 р. близько 6 тис. осіб, які не є громадянами СНД, як таких, 
що потребують притулку. Лише від 3 до 4 тис. з них залишилися в Україні, а решта 
вибули до країн Західної Європи. Щомісяця УВКБ ООН реєструє близько 150 - 200 осіб, 
переважно з Іраку та Афганістану, які шукають притулку. 

За даними Комітету афганських біженців, їх в країні понад 3 тис. Багато з них 
навчалися тут 10-20 років тому, потім займали високі посади на батьківщині. Після 1992 
р., коли в Афганістані почалися переслідування функціонерів раніше правлячої партії, 
державних службовців, військових, вони були змушені залишити країну. Найбільші 
колонії афганців мешкають у Києві (1408 осіб, що становить понад 45% від їх 
загальноукраїнської чисельності), значна кількість біженців зареєстрована також в 
Одеській (478), Київській (301), Харківській (125), Львівській (129) областях. Багато хто з 
афганців розглядає своє перебування в Україні як тимчасове і має намір виїхати в інші 
країни. Проте, за даними соціологічних опитувань, понад половина біженців з 
Афганістану виявила бажання жити в Україні постійно. Тим часом реалізація цього 
бажання наштовхується на численні перешкоди. За оцінкою помічника з питань 
суспільної інформації УВКБ ООН в Україні Н.Прокопчук, „на сьогодні механізм 
розв’язання досить гострої для України проблеми біженців не зовсім налагоджено”. 
Значна частина біженців, які на відміну від економічних мігрантів не мають можливості 
повернутися на батьківщину, внаслідок недосконалості Закону “Про біженців” (1993 р.) 
опиняється у своєрідному “правовому вакуумі” - не має можливості офіційно 
зареєструватися, влаштуватися на роботу тощо. 

Серед осіб, які звернулися за статусом біженця, збільшилася частка економічних 
мігрантів, для яких Україна стала транзитною територією на шляху на Захід. У зв’язку з 
цим останніми роками гострою для України стала проблема нелегальної міграції. 
“Прозорість” північно-східних кордонів України, безвізовий режим для громадян багатьох 
держав роблять перетин її кордону справою досить простою. Прибувши в Україну, деякі з 
них реєструється як іноземці, що тимчасово перебувають у нашій державі. Багато їх не 
реєструються офіційно і перебувають на нелегальному становищі. У зв’язку із жорстким 
імміграційним контролем, який діє у країнах Західної Європи, значна частина нелегальних 
мігрантів залишається в Україні тривалий час, чекаючи можливості перебратися на Захід, 
що серйозно порушує правопорядок, погіршує криміногенну ситуацію в країні. 

Матеріали опитувань цієї категорії мешканців України засвідчили, що типовий 
мігрант - це, як правило, неодружений, у віці до 30 років. 41% цих мігрантів займається 
бізнесом (торгівлею), приблизно стільки ж не мають певних занять і живуть переважно за 
рахунок раніше зароблених грошей, і тільки 8% працюють на підприємствах і в установах 
України. 

Через те, що значна частина цих мігрантів офіційно не зареєстрована, дані щодо їх 
чисельності мають переважно оціночний характер. Так, відомо, що 1997 р. органами 
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внутрішніх справ виявлено 9,2 тис. нелегальних мігрантів, а 2,1 тис. іноземців депортовані 
з території України. До адміністративної відповідальності притягнуто 77,3 тис. іноземців. 

Проте насправді чисельність цієї категорії мігрантів, на думку фахівців, набагато 
більша. Так, у Харкові мешкає найбільша в Україні колонія в’єтнамців. Вони повністю 
займають тут 11 багатоповерхових будинків і комплексів, створили в’єтнамське 
земляцтво, з власною “службою внутрішньої безпеки”, але тільки частина з них проживає 
офіційно. 

За деякими оцінками, в Києві та його приміській зоні проживає близько 15 тис. 
емігрантів-нелегалів. В основному це вихідці з Афганістану, В’єтнаму, Анголи, Нігерії, 
Пакистану, Іраку, Ірану, Йємену та ін.  

У зв’язку з прибуттям в Україну значної кількості біженців виникають проблеми 
їхнього працевлаштування, забезпечення житлом, вирішення питання соціального 
захисту. Внаслідок незнання біженцями мови, звичаїв і традицій місцевого населення 
виникають труднощі з їх інтеграцією в українське суспільство. 

Отже, різний рівень міграційної мобільності етнічних спільнот, а також 
різноманітні напрямки міграційних потоків позначаються на чисельності етнічних 
спільнот України. Однак, зважаючи на те, що значних кількісних змін зазнали порівняно 
нечисельні етнічні групи, міграційні процеси в цілому слабко позначаються на 
співвідношенні основних груп національностей України. Більше зазнала впливу внаслідок 
міграції етнічна структура областей, яких торкнулися зазначені процеси. Крім того, 
етнічний склад міграційних потоків у цих областях відрізнявся від етнічної композиції 
зовнішньої міграції України в цілому.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


