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Здобуття Україною незалежності співпало у часі із початком активного розвитку 

ґлобалізаційних процесів у світі. Міжнародна міґрація1 як складова ґлобалізації не оминула й 

Україну. Наша держава включилася до світових міґраційних процесів із початком 1990-их рр. 

і на сьогодні є їх активним учасником. З огляду на це метою дослідження обрано порівняльний 

аналіз статистики репрезентацій питань міжнародної міґрації в українській пресі, порівняння 

співвідношення представлених тем і підтем у темах, а також, порівняння репрезентації питань 

української еміґрації, української імміґрації та міжнародної міґрації, що не має стосунку до 

України. Вибір газетних публікацій зумовлений тим, що преса на сьогодні залишається 

важливим джерелом інформації та одним із механізмів формування уявлень про сучасні 

міґраційні процеси. Треба відзначити, що аналіз таких репрезентацій не є в Україні 

поширеною темою дослідження. У існуючих публікаціях здебільшого використовується метод 

дискурс-аналізу2 та простежується зосередженні на одній темі — на питаннях пов’язаних із 

трудовою міґрацією. 

Для дослідження репрезинтацій міжнародної міґрації в українській пресі було обрано 

газети “Голос України” (офіційне видання Верховної Ради України; загальний тираж 150 000 

примірників), “Дзеркало тижня” (загальноукраїнське аналітичне видання; загальний тираж 

32 832 примірників) та “Високий замок” (одне із найпопулярніших видань західного реґіону 

України, який своєю чергою є одним із найбільше включених у світові міґраційні процеси; 

загальний тираж 464 500 примірників). Аналіз газетних публікацій проводився за період 

січень-грудень 2009 р., що включає 250 номерів “Голосу України”, 238 номерів “Високого 

замку” і 52 номери “Дзеркала тижня”. Для якісного вивчення, аналізу газетних публікацій за 

                                                           
1 Міґрацією ми вважаємо перетин адмістративного кордону, добровільний чи примусовий просторовий рух осіб 

чи груп осіб від місця (країни) виїзду до місця (країни) в’їзду за наявності або відсутності законних підстав, на 

певний період часу або назавжди, що може вести за собою зміну постійного місця проживання; а також, 

соціокультурний процес1, що передбачає зміни у соціальній, культурній та особистій сферах життєдіяльності 

як самих міґрантів, так і суспільств еміґрації та імміґрації і окремих осіб (чи груп осіб), що в них проживають. 

Міґрація включає в себе еміґрацію та імміґрацію. Еміґрація —виїзд осіб чи груп осіб з місця (країни) проживання, 

що передбачає подальшу імміґрацію, тобто в’їзд осіб чи груп осіб на місце (чи в країну) призначення (або нове 

місце проживання). Звідси міґрант — особа, яка здійснює міґрацію. Відповідно еміґрант — це особа, яка 

здійснює еміґрацію, а імміґрант — особа, яка здійснює імміґрацію [1]. 
2 Див. наприклад [2, 3]. 



темою дослідження відібрано повідомлення назва та зміст яких відповідає темі, а також, ті 

повідомлення, що містять звернення до теми міжнародної міґрації, хоча і присвячені іншій 

темі. У дослідженні використано метод контент-аналізу (від англ. contents — зміст) -  

«спеціальний метод якісного-кількісного аналізу змісту документів з метою виявлення чи 

виміру соціальних фактів і тенденцій відображених цими документами. Особливість контент-

аналізу полягає в тому, що він вивчає документи в їх соціальному контексті» [4]. 

З-поміж публікацій автором виділено 12 тем, більшість з яких поділяємо на підтеми. 

1. Економічна міґрація; 2. Нелеґальна міґрація; 3. Злочинна діяльність і міґрація; 

4. Довгострокова міґрація (діаспори); 5. Міжнародна міґрація (без специфікацій); 6. Візовий 

режим, перетин кордонів, прикордонний рух; 7. Культурна міґрація; 8. Історія міґрації; 

9. Сімейна міґрація; 10. Міґраційне законодавство, політика; 11. Короткотривала (маятникова) 

міґрація; 12. Міжкультурне спілкування, виховання 

толерантності.  

Найбільша кількість публікацій знаходиться у 

темі “Економічна міґрація” — 224 (32,3 % від 

загальної кількості публікацій стосовно міжнародної 

міґрації — табл. 1) загалом, з них “Високий замок” 

— 131 (58,5 %), “Голос України” — 80 (35,7 %), “Дзеркало тижня” — 13 (5,8 %). Першою 

підтемою виділимо міґрацію (з економічних мотивів) військових, миротворців, гуманітарних 

місій, моряків а також, технічних працівників у цих галузях (І). У “Високому замку” 

знаходимо 4 статті про українських еміґрантів цього виду і 2 — про міжнародних міґрантів, 

що не мають стосунку до України; у “Голосі України” 4 і 5 відповідно, у “Дзеркалі тижня” — 

5 статей про українських еміґрантів. Велика різниця у кількості публікацій в рамках другої 

підтеми — економічна міґрація спортсменів (ІІ). У “Голові України” це 10 статей про 

українську економічну спортивну еміґрацію, 4 — про імміґрацію і 3 — про міжнародну 

економічну спортивну міґрацію, що не має стосунку до України. У “Високому замку” 

натомість кількість таких публікацій загалом у майже 4 рази більше: 11 статей про міжнародну 

економічну спортивну міґрацію, що не має стосунку до України, 15 — українську економічну 

спортивну імміґрацію і 46 — присвячено українській економічній спортивній еміґрації. У цих 

46-ти публікація йдеться, зокрема про українських футболістів , хокеїстів, шахістів, 

легкоатлетів та їх професійні успіхи за кордоном. Крім того, “Голос України” подає 

інформацію про професійну трудову еміґрацію переважно без оцінок, тоді, як “Високий 

замок” поміщає здебільшого об’єктивну оцінку її плюсів і мінусів. 

 

Назва теми 
Кількість 

публікацій 

Процент від загальної 

кількості публікацій 

стосовно міжнародної 

міґрації 

I; 8,90%

II; 39,70%

III; 
51,30%

Діаґрама 1. Процентне співвідношення 
підтем у темі “Економічна міґрація”



Економічна міґрація 224 32,3 % 

Взаємозв’язок міґрації і злочинної діяльності 124 17,9 % 

Довгострокова міґрація (діаспори) 101 14,5 % 
Візовий режим, перетин кордонів, прикордонний рух 88 12,7 % 

Нелеґальна міґрація 40 5,8 % 

Культурна міґрація 29 4,2 % 

Міжнародна міґрація (без специфікацій) 25 3,6 % 

Сімейна міґрація 18 2,6 % 

Міґраційна політика та законодавство 17 2,4 % 
Історія міґрації 15 2,2 % 
Міжкультурне спілкування, виховання толерантності 8 1,1 % 

Короткотривала (маятникова) міґрація 5 0,7 % 

Всього 694 100 % 
Таблиця 1. Процентне і кількісне співвідношення публікацій по темах стосовно міжнародної міґрації. 

 

Найзначнішою підтемою економічної міґрації є трудова міґрація. У “Дзеркалі тижня”, 

зокрема поміщено 8 публікацій, що стосуються української трудової еміґрації. У “Високому 

замку” і “Голосі України” кількість публікацій у межах цієї підтеми майже однакова. У 

першому виданні знаходимо 6 статей відносно міжнародної трудової міґрації, що не має 

стосунку до України, 2 — української трудової імміґрації та 45 — української трудової 

еміґрації, в останньому виданні — 5, 1 і 48 відповідно. В географії української трудової 

еміґрації у “Високому замку” та “Голосі України” перше тримає Італією за нею у першому 

виданні йдуть Чехія, Польща, Росія, в другому — Португалія, Польща, Росія, Іспанія, у 

“Дзеркалі тижня” йдеться, зокрема, про Росію, Іспанію, Німеччину. Загалом статей 

присвячених українській трудовій еміґрації без географічної специфікації у “Високому замку” 

15, у “Голосі України” — у 13 та в “Дзеркалі тижня” — 4, а статистиці української трудової 

еміґрації — 4, 4 і 2 відповідно. 

Що стосується тем, які найчастіше піднімаються у публікаціях про трудову міґрацію, 

то їх пріоритетність у різних виданнях різна. В “Голосі України” найчастіше зустрічаємо 

невеликі повідомлення, що не містять аналізу цього виду еміґрації; за ними йдуть ті, що 

містять об’єктивний аналіз переваг і недоліків трудової еміґрації для як для України так і для 

самих еміґрантів; а також, статті, у яких йдеться про соціальні та особисті наслідки розірвання 

сімей через трудову еміґрацію. У “Високому замку” найпопулярнішими є тези про 

приниження українських трудових еміґрантів у країнах перебування і їх безправне становище, 

можливості і перспективи отримання пенсій трудовими еміґрантами та важливість грошових 

переказів еміґрантів. Крім того, це видання часто дає неґативну оцінку українській трудовій 

еміґрації засуджуючи її через соціальні та особисті наслідки розірвання сімей. Також в 

обидвох виданнях широко обговорюється питання взаємовідносин української держави і 

українських трудових еміґрантів, йдеться, зокрема, про недооціненість потенціалу останніх 

державою, і недостатній захист їх прав та інтересів у країні перебування. Статті, які 

стосуються української трудової еміґрації у “Високому замку” загалом є більшими за обсягом 



ніж такі у “Голосі Україні”. “Дзеркало тижня”, своєю чергою, серед інших у цій підтемі, 

піднімає питання повернення трудових міґрантів в Україну через економічну кризу в країнах 

перебування та поганого становища українських трудових еміґрантів3. Процентне 

співвідношення підтем у темі “Економічна 

міґрація” зображено у діаґрамі 1.  

 Теоретично нелеґальна міґрація як 

порушення державних кордонів вкладається в 

тему “Злочинна діяльність — міґрація”, але з 

огляду на значну увагу, яку приділяють видання 

цій темі та великою мірою однотипність публікацій ми виділяємо як окрему тему. Питання 

нелеґальної міґрації найбільше (26 публікацій — 65 %) представлена у виданні “Голос 

України”. У всіх трьох виданнях налічуємо разом 40 публікацій у цій темі (5,8 % від загальної 

кількості публікацій стосовно міжнародної міґрації). У “Голосі України” три статті стосуються 

шляхів нелеґальної еміґрації із України, а 23 — нелеґальній імміґрації в Україну. Більшість із 

останніх це короткі повідомлення про статистику і про затримання чи перебування 

“нелеґалів” (І) із країн Азії та Африки в Україні, а 5 публікацій присвячені дискусії про 

наслідки угоди Україна — ЄС про реадмісію і пункти тимчасового утримання нелеґальних 

імміґрантів (ІІ). При цьому сама угода оцінюється неґативно, а умови утримання імміґрантів 

у таких пунктах — здебільшого, позитивно. Схожі оцінки до останньої підтеми знаходимо і 5-

ох статтях “Високого замку” (всього по цій темі тут налічуємо 10 публікацій — 25 % від 

публікацій по темі), проте, тут відсутні короткі повідомлення про статистику і про затримання 

чи перебування “нелеґалів” в Україні, але є 4 публікації стосовно нелеґальної еміґрації та 

бізнесу побудованому на нелеґальній, здебільшого, транзитній міґрації (ІІІ). Видання 

“Дзеркало тижня” (10 % публікацій по темі) присвятило 1 статтю посиленню боротьби із 

нелеґальною імміґрацією в ЄС та 3 статті нелеґальній імміґрації в Україні, 2 з яких стосуються 

згадуваних пунктів тимчасового утримання нелеґальних імміґрантів, але умови перебування у 

них визнаються незадовільними. Процентний розподіл підтем у темі “Нелеґальна міґрація” 

зображено у діаґрамі 2. 

Питання взаємозв’язку міґрації і злочинної 

діяльності (124 публікації, або 17,9 % від загальної 

кількості публікацій стосовно міжнародної міґрації) 

поділяємо 5 підтем, 3 з яких майже рівноцінно 

представлені у “Голосі України” та “Високому 

замку”: бізнес налагодження нелеґальної транзитної 

                                                           
3 Треба відзначити, що у більшості випадків газетні публікації не використовують таких наукових термінів 

“трудова міґрація (еміґрація, імміґрація)” та “трудовий міґрант (еміґрант, імміґрант)”, замінюючи їх 

публіцистичними термінами “заробітчанство” та “заробітчанин”. 

I; 47,50%

II; 30,00%

III; 
17,50%

інше; 5%

Діаґрама 2. Процентне співвідношення 
підтем у темі “Нелеґальна міґрація”

I; 6,50%
II; 2,40%

III; 
53,20%

IV; 12%

V; 
25,80

%

Діаґрама 3. Процентне співвідношення підтем у 
темі “Злочинна діяльність та  міґрація”



міґрації (І) — 3 і 5 статей відповідно; повідомлення про протести проти секс-туризму в 

Україні (II) — 2 і 1; злочинна діяльність окремих іноземців чи невеликих груп іноземців (III) — 

30 у “Голосі України” (15 стосовно злочинної діяльності іноземців в Україні, 11 — українців 

за кордоном і 4 — міжнародних міґрантів, що не мають стосунку до України) і 31 у “Високому 

замку” (20, 7 і 4 відповідно). Певні диспропорції бачимо у підтемі, що стосується торгівлі 

людьми (IV) у “Голосі України” 4 публікаці, у “Високому замку” — удвічі більше. Ще більші 

відмінності мають місце у підтемі захоплення українських моряків злочинцями-піратами (V): 

у “Високому замку” 2 публікації, а в “Голосі України” — 26, при цьому основними тезами, які 

відзначаються у цих статтях є погані умови утримання моряків піратами і втрати серед 

моряків, вимоги іноземним власникам суден заплатити викуп, недостатність дій влади України 

для запобігання і визволення моряків та дискусія про те, хто саме повинен вживати заходів 

для визволення. Питання полону українських моряків у тому ж ракурсі висвітлюється і 

“Дзеркалом тижня” (4 публікації). Крім того, останнє видання подає статті у підтемах торгівлі 

людьми (3) і злочинної діяльності окремих іноземців чи невеликих груп іноземців — 4 

стосовно злочинної діяльності іноземців в Україні і одна — українців за кордоном. Загалом у 

“Високому замку” представлено 47 публікацій по темі, або 37 %, у “Голосі України” — 65 

(52,6 %), у “Дзеркалі тижня” — 12 (9,7 %), а процентне співвідношення підтем у темі 

зображено на діаґрамі 3. 

Тема “довгострокова міґрація (діаспори)” 

(101 публікація, або 14,5 % від загальної кількості 

публікацій стосовно міжнародної міґрації) 

розділена на 3 підтеми: українська довгострокова 

еміґрація (діаспори) (І), українська довгострокова 

імміґрація (діаспори) (ІІ) та міжнародна 

довгострокова імміґрація (діаспори), що не має 

стосунку до України (ІІІ), процентний розподіл підтем у темі зображено на діаґрамі 4. Під 

українською еміґрацією маємо на увазі як життя інституційно сформованих українських 

діаспор та культурних об’єднань, так і довгострокову або постійну осібну еміґрацію, це ж 

стосується й імміґрації, проте, осібна українська імміґрація є більш однорідною (здебільшого, 

колишні іноземні студенти, що залишились на постійне проживання) Цікавим є те, як виглядає 

співвідношення перших двох підтем. У “Високому замку” — це 29 публікацій до 3-ох, подібно 

і в “Дзеркалі тижня” — 8 до однієї, а от у “Голосі України” бачимо іншу ситуацію: тут 

співвідношення 28 до 20. Отже тема української імміґрації висвітлюється найкраще в 

останньому виданні. Що стосується третьої підтеми, то у “Високому замку”, “Голосі України” 

і “Дзеркалі тижня” кількість публікацій 6, 3 і 3 відповідно. Загалом же по цій темі у “Високому 
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замку” представлено 38 публікацій (37,6 %), “Голосі України” — 51 (50,5 %),а у “Дзеркалі 

тижня” — 12 (11,9 %). 

У всіх трьох виданнях стосовно української еміґрації обговорюються такі тези: туга за 

батьківщиною (при осібній еміґрації); переважно простий шлях адаптації українців у новому 

суспільстві, проблеми асиміляції і збереження національної ідентичності, які в різних країнах 

виглядають по-різному; недостатність допомоги української держави діаспорам при тому, що 

діаспори сприяють поширенню знання про Україну у світі Крім того, “Високий замок” містить 

невелику серію публікацій про спортсменів – вихідців із української діаспори. Стосовно 

української імміґрації, то “Високий замок” подає переважно повідомлення без оцінок, а “Голос 

України” — публікації, що формують позитивний образ довгострокових імміґратнів (діаспор) 

та їх добру адаптованість в українському суспільстві “Високий замок”, де міститься найбільше 

повідомлень за останньою підтемою публікує здебільшого повідомлення про сучасний стан, 

тенденції, перспективи, загрози міжнародної міґрації у світі. 

 У темі “міжнародна міґрація (без специфікацій)” (25 публікацій, або 3,6 % від 

загальної кількості публікацій стосовно міжнародної 

міґрації) йдеться переважно про нещасні випадки або 

курйозні ситуації, що трапились із іноземцями за 

кордоном. Такі повідомлення мають коротку форму і 

не містять розширеної інформації про вид міґрації чи 

конкретну діяльність самих міґрантів; повідомлення 

знаходимо у “Високому замку” (9 публікацій або 36 %) та “Голосі України” (16 публікацій 

або 64 %). Розділимо їх на повідомлення про іноземців в Україні (І), про українців за кордоном 

(ІІ) та про міжнародних міґрантів, що не мають стосунку до України (ІІІ). У “Високому 

замку” розподіл публікацій за підтемами виглядає так: 3, 2 і 4, а в “Голосі України” — 1, 13 і 

2. Як бачимо, останнє видання краще відслідковує випадки, які трапляються із українцями за 

кордоном ніж перше. Процентний розподіл підтем у темі зображено на діаґрамі 5. 

Тема “Візовий режим, перетин кордонів, 

прикордонний рух” (88 публікацій, або 12,7 % від 

загальної кількості публікацій стосовно міжнародної 

міґрації) розпадається у публікаціях “Високого 

замку” (43 публікацій або 49 %) та “Голосу 

України” (37 публікацій або 42 %) на 8 підтем. 

Умови і результати роботи прикордонників (І) (8 і 4 

публікації відповідно), здебільшого, незадовільна робота консульств, переважно Польщі, 

Чехії, США в Україні і проблеми з отриманням віз (ІІ) (10 і 6) малий прикордонний рух (ІІІ) 

між Україною і Польщею, як позитивний крок у двосторонніх відносинах (8 і 6), тимчасове 
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перекриття кордону Україна-Словаччина (IV) через епідемію грипу — неґативне ставлення 

(4 і 2), стан українських кордонів (V) у зв’язку із пропускною здатністю пунктів перетину на 

конкретний момент (3 і 1), питання перетину міжнародних кордонів, що не мають стосунку 

до України (VI) (2 і 1), фінансові умови перетину іноземцями українського кордону (VII) (1і1), 

і, звичайно, питання запровадження безвізового режиму для українців (VIII) : у “Високому 

замку” повідомлення про безвізовий/візовий режим із Білоруссю, Латвією, Бразилією, 

Хорватією (2) та ЄС (2). У той час як у “Голосі України” спектр країн для безвізового/візового 

режиму розширено вдвічі, а питанню необхідності встановлення безвізового режиму із ЄС 

присвячено 8 публікацій, в яких окреслено віддаленість перспектив, умови ЄС та 

невдоволення української сторони стосовно зволікань у скасуванні візового режиму. У 

“Дзеркалі тижня” (8 публікацій або 9 %) з цієї теми висвітлено лише останню підтему (4 

публікації про безвізовий режим із ЄС у такому ж руслі як і в “Голосі України”, 1 — із 

Туреччиною, також, згадки у цих публікаціях про безвізовий/візовий режим із кількома 

іншими країнами) та питання незадовільної роботи консульств (Туреччини та країн 

Шенґенської зони) в Україні (3 статті). Процентне співвідношення підтем у темі зображено на 

діаґрамі 6. 

 Тема культурної міґрації (29 публікацій, або 4,2 % від загальної кількості публікацій 

стосовно міжнародної міґрації) представлена у “Дзеркалі тижня” (2 публікації або 6,9 %) по 

одній статті у двох підтемах: туризм (І) (проблеми українців при туристичних поїздках до 

Туреччини) та освіта (ІІ) — освітня міґрація українців до Китаю та китайців до України, яку 

зображено виключно у позитивних тонах як “народну дипломатію” та через легкий шлях 

адаптації імміґратнів. У “Голосі України” (14 публікацій або 48,3 %) та “Високому замку” 

(13 публікацій або 44,8 %) підтема релігійної міґрації представлена двома та однією 

публікацією відповідно на тему паломництва євреїв-хасидів до Умані. Питання освітньої 

міґрації у “Голосі України” висвітлені у 7-ми повідомленнях (3 про навчання українців за 

кордоном та 4 — іноземців, переважно із Азії та Африки в Україні), у “Високому замку” — у 

5-ти повідомленнях (одне з яких — правила прийому іноземців до ЛНУ ім. І. Франка і 4 

стосуються навчання українців за кордоном). Треба відзначити, що в обидвох виданнях 

освітня міґрація висвітлюється як позитивне явище, але повідомлення на цю тему у “Високому 

замку” містять ще й звинувачення у бік влади через незатребуваність студентів та аспірантів 

в Україні. Підтема міжнародного туризму у “Високому замку” та “Голосі України” висвітлено 

у 7-ми та 4-ох публікаціях відповідно. Процентний розподіл підтем у темі зображено на 

діаґрамі 7. 



Із обраних джерел повноцінно історію міґрації (15 публікацій, або 2,2 % від загальної 

кількості публікацій стосовно міжнародної міґрації) висвітлює лише “Голос України” статті, 

зокрема стосуються примусового переселення в 

межах операції “Вісла” (3 публікації, або 20 %), 

депортації кримських татар (2 публікації, або 13,3 %), 

міґрація до Німеччини підчас і в результаті Другої 

світової війни (3 публікації, або 20 %). Всі ці 

публікації в сумних тонах змальовують згадані 

історичні міґрації, їх причини та наслідки. Досить значним (7 статей або46,7 %) є висвітлення 

підтеми дислокації радянських військ в Афганістані, яка переважно містить порівняння із 

сучасною присутністю американських військ в цій країні та проекції на сучасне життя і 

проблеми соціальної незахищеності колишніх воїнів-афганців в Україні. 

Тема сімейної міґрації (18 публікацій, або 2,6 % від загальної кількості публікацій 

стосовно міжнародної міґрації) представлена у двох 

виданнях двома підтемами: усиновлення українських 

дітей іноземцями (І): “Голос України” (загалом 8 

публікацій по темі або 44,4 %) — 4 статті переважно 

із нейтральним ставленням і констатацією фактів та 

“Високий замок” (загалом 10 публікацій по темі або 

55,6 %) — 3 статті, в яких виражається позивне ставлення до міжнародного усиновлення, через 

недостатність вітчизняного і занадто прискіпливі вимоги українців до усиновлених дітей. 

Друга підтема це міґрація через одруження (ІІ). У “Високому замку” — 5 публікацій 

присвячених еміґрації українських жінок для створення сім’ї та 2 — сімейній імміґрації в 

Україну; в “Голосі України” — 1 публікація-життєва історія українки, що виїхала до Швеції 

до чоловіка, 2 життєві історії чоловіків із Сомалі та Йорданії, що приїхавши в Україну 

одружились із українками та залишились заради сім’ї в Україні, а також, про Постанову 

кабінету міністрів стосовно збільшення квоти для сімейної імміґрації в Україну. Процентне 

співвідношення підтем у темі зображено на діаґрамі 8. 

Наступні три теми ми не поділяємо на підтеми з огляду на малу кількість публікацій та 

розпорошеність їх тематики. Отже, темі міґраційної політики та законодавства (17 

публікацій, або 2,4 % від загальної кількості публікацій стосовно міжнародної міґрації) у 

“Дзеркалі тижня” присвячено 2 публікації (або 11,8 %), що стосуються необхідності 

створення Міґраційної служби України. “Високий замок” (6 публікацій або 35,3 %) за цією 

темою у 2009 р. опублікував 6 статей, які стосувалися імміґраційної політики країн ЄС (3), 

імміґраційної політики України (1) та еміґраційної політики України (2). Більше публікацій за 

даною темою знаходимо у “Голосі України” (9 публікацій або 52,9 %); статті стосуються, 
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зокрема, імміґраційної політики ЄС (1), еміґраційної політики України (2), міґраційного 

законодавства України (3), угоди України із ЄС про реадмісію нелеґальних міґрантів (1), а 

також, Постанова ВРУ та Виступ омбуцмена стосовно дотримання прав трудових міґрантів із 

України. 

 Тема короткотривалої (маятникової) міґрації (5 публікацій, або 0,7 % від загальної 

кількості публікацій стосовно міжнародної міґрації) представлена лише в “Голосі України” 

(двома статтями про прикордонну торгівлю українців у Білорусі) — 40 % публікацій у темі та 

у “Високому замку”: 2 публікації стосовно маятникової міґрації українців для торгівлі в 

Польщі та 1 — короткотривалій міґрації білорусів для торгівлі в Україну, загалом, 60 % 

публікацій у темі 

Однією із найменш висвітлених тем є “Міжкультурне спілкування, виховання 

толерантності” (8 публікацій, або 1,1 % від загальної кількості публікацій стосовно 

міжнародної міґрації). Із обраних газет публікації на цю тему знаходимо у “Голосі України” 

(5 публікацій, або 62,5 %): це 3 статті, які стосуються заохочення міжкультурних контактів і 

взаєморозуміння і 2 статті про виховання толерантності і запобігання ксенофобії в Україні, а 

також, у “Високому замку” (3 публікації, або 37,5 %): 2 статті із першої підтеми і 1 одна, що 

стосується труднощів співіснування різних етнічних культур в міжнаціональних сім’ях в 

Україні. 

 Треба відзначити, що найоб’єктивніше порівнювати кількість публікацій у межах 

якоїсь теми чи підтеми за темою дослідження можна у випадку із газетами “Голос України” і 

“Високий замок” через кількість номерів, що вийшли у 2009 році, оскільки кількість номерів 

“Дзеркалі тижня” майже уп’ятеро менша у 2009 р., хоча обсяг одного номера приблизно вдвічі 

більший. Крім того, якщо у “Голосі України” і “Високому замку” переважає два види 

публікацій (за формою) — це короткі повідомлення на кілька речень та здебільшого невеликі 

(до пів сторінки) статті, із викладом основних фактів, статистики, здебільшого скупою 

аналітикою та, часто, фокусом на окремому аспекті теми. “Дзеркало тижня” ж подає більш 

розлогі публікації, що, у більшості випадків, містять обширний аналіз за темою дослідження. 

Газета 
Публікації стосовно 

української імміґрації, % 

Публікації стосовно 

української еміґрації, % 

Публікації стосовно 

міжнародної міґрації, 

що не мають стосунку 

до України, % 

“Голос України” 32.6 58.6 8.8 
“Високий замок” 22.3 64.2 13.5 
“Дзеркало тижня” 21.4 69.6 8.9 
Таблиця 2. Процентне співвідношення публікацій стосовно української імміґрації та еміґрації і міжнародної 

міґрації, що не має стосунку до України. 

 

Як бачимо із табл. 2 процентне співвідношення публікацій стосовно української 

імміґрації та еміґрації у “Високому замку” та “Дзеркалі тижня” приблизно однакове, а от 

“Голос України” містить майже на 10% більше публікацій стосовно української імміґрації. 



Крім того, процент повідомлень про міжнародноу міґрацію, що не має стосунку до України 

найбільший у “Високому замку”. Це можна пояснити, зокрема, тим, що “Високий замок” є 

західноукраїнським виданням, виданням реґіону, який найбільше втягнутий у різноманітні 

міжнародні міґрації через близькість до європейського кордону і цим зумовлений інтерес 

читачів до такого роду переміщень. 

 Найбільш висвітлену підтему трудової міґрації “Голос україни” подає найбільш 

об’єктивно, “Дзеркало тижня” дає найбільше аналізу, а “Високий замок” — суб’єктивних 

оцінок, засудження такої еміґрації через її наслідки, співчуття еміґрантам через “важку долю”. 

Останнє видання також подає найбільшу кількість повідомлень про спортивну 

міґрацію.“Голос України” порівняно із двома іншими виданнями більше уваги приділяє темам 

нелеґальної імміґрації та довготривалої/постійної української імміґрації, а також, історії 

міґрацій та питанням візового/безвізового режиму. З трьох видань найбільше зазначених тем 

(всі 12) висвітлює “Голос України”, а найменше (7) “Дзеркало тижня”. Отже, можна сказати, 

що найповніше питання міжнародної міґрації подано у “Голосі України”, проте, у багатьох 

випадках це видання подає лише короткі повідомлення на цю тему, а найбільш аналітично 

місткими є публікації “Дзеркала тижня”. Загалом же, у всіх трьох виданнях переважна 

більшість (близько 60-70 %) — це статті що відображають проблеми української еміґрації, що 

свідчить про сучасне сприйняття України здебільшого як країни еміґрації. Дане дослідження 

є першим, наступні планується проводити із періодичністю у 5 років, що дасть можливість 

відстежити у часі динаміку висвітлення питань міжнародної міґрації в українській пресі. 
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Стаття присвячена порівняльному аналізу статистики репрезентацій питань 

міжнародної міґрації за допомогою контент-аналізу трьох українських газетних видань на 

предмет висвітлення цієї проблематики. Найбільше уваги приділяється темам економічної 

міґрації, довгострокової міґрації (діаспорам) та нелеґальної міґрації через те, що саме ці теми 

найкраще висвітлені в аналізованих виданнях. 

Ключові слова: міґрація, публікація, процентне співвідношення, видання “Високий 

замок”, видання “Голос України”, видання “Дзеркало тижня”. 

 

Статья посвящена сравнительному анализу статистики репрезентаций вопросов 

международной миграции с помощью контент-анализа трех украинских газетных изданий 

касательно этой проблематики. Такие темы как экономические миграции, долгосрочные 

миграции (диаспоры) и нелегальные миграции особенно акцентированы, поскольку эти темы 

лучше всего представлены в изданиях, что исследовались.  

Ключевые слова: миграция, публикация, процентное соотношение, издание “Высокий 

замок”, издание “Голос Украины”, издание “Зеркало недели”. 

 

The article is devoted to the comparative analysis of statistics of international migration 

issues. The main method used in given work is content-analysis applied to three Ukrainian newspaper 

periodicals concerning topic of international migration. Economical migration, long-term migration 

(diasporas) and illegal migration are the most emphasized threads in the article due to their 

representation being the most essential in studied periodicals. 

Key words: migration, publication, percentage ratio, “Vysokyj Zamok” newspaper, “Holos 

Ukrajiny” newspaper, “Dzerkalo Tyzhnja” newspaper. 

 

 


