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СОЦІАЛЬНІ, КУЛЬТУРНІ ТА ОСОБИСТІСНІ НАСЛІДКИ МІҐРАЦІЇ 

УКРАЇНОК ДО ПОЛЬЩІ ТА ГРЕЦІЇ. 

 

Стаття присвячена дослідженню наслідків міжнародної міґрації у соціальній, 

культурній та особистісній площинах і порівняльному аналізу наслідків еміґрації та 

імміґрації на макро- та мікрорівнях. Теоретична основа відображається в авторському 

емпіричному дослідженні наслідків української еміґрації до Польщі та Греції. 

 Ключові слова: міґрація, наслідки, українські міґранти до Польщі, українські 

міґранти до Греції. 

 

 Статья посвящена исследованию следствий международной миграции  в 

социальной, культурной и личностной плоскостях, а также сравнительному анализу 

следствий эмиграции и иммиграции на макро- и микроуровнях. Теоретическая основа 

отображена в авторском эмпирическом исследовании следствий украинской 

эмиграции в Польшу и Грецию. 

 Ключевые слова: миграция, следствия, украинские мигранты в Польшу, 

украинские мигранты в Грецию. 

 

 The article is devoted to studying international migration consequences. The 

consequences are considered in social, cultural and personal dimensions and are 

comparatively analyzed as consequences of emigration and immigration. The theoretical 

concept is a basis for author’s empirical survey on consequences of Ukrainian emigration to 

Poland and Greece. 

 Key words: migration, consequences, Ukrainian migrants to Poland, Ukrainian 

migrants to Greece. 

 



Міжнародна міґрація
1
 — це соціокультурне явище, в якому задіяні різноманітні 

актори (як на макро-, так і на мікрорівні). Вона спричиняється різними об’єктивними 

та суб’єктивними соціальними, культурними та особистими процесами і явищами, а 

також має різні наслідки для кожного з цих вимірів. В науковій літературі міжнародна 

міґрація здебільшого розглядається як зміни окремо у соціальній, культурній чи 

особистій площині, а її наслідки переважно не класифікуються за критеріями цих 

площин. У цій роботі пропонуємо спробу комплексного аналізу і класифікації 

наслідків міжнародної міґрації та визначення через їх призму її місця як соціального, 

культурного та особистісного явища і як світового процесу загалом. В українській 

соціології зацікавлення сучасними процесами міжнародної міґрації спостерігається з 

середини 1990-их рр. Проте ці дослідження мають досить фраґментарний характер і 

приділяють мало уваги таким аспектам міжнародної міґрації як, зокрема, проблеми 

наслідків міґрації, і як еміґрації, і як імміґрації. Завданням цієї статті є вивчення 

наслідків української імміґрації у Польщі та Греції та еміґрації для самої України на 

основі виробленої теоретичної основи та проведеного авторського емпіричного 

дослідження. У своїй роботі спираємось також на певні напрацювання в межах 

зазначеної теми таких авторів як Л. Пріс, С. Бондирева, Д. Колесов. 

Наслідки — “те, що випливає з певних обставин, дій” [4, с.  552]. Ми умовно 

розділяємо наслідки міґрації на соціальні, культурні та особистісні. Групу соціальних 

творять політичні, економічні, демографічні, соціальні (у вузькому розумінні) 

фактори, до культурних переважно належать ті, що пов’язані зі зміною 

етнокультурної композиції суспільства (при цьому як суспільства імміґрації, так і 

суспільства еміґрації), набуття культурного досвіду та нових культурних практик. 

Особистісні наслідки, крім самого міґранта, стосуються і його сім’ї, саме тому вони є 

однаково важливими як для еміґрації, так і для імміґрації, тоді як соціальні та 

культурні за деякими винятками більше відчутні у країнах імміґрації (особливо якщо 

це країни масової імміґрації). Традиційно вважається, що міґрація як мікроявище (на 

рівні міґранта) має наслідки переважно соціальні, навіть економічні, якщо 

конкретніше. На макрорівні соціальні наслідки є більш диверсифікованими, їх є 

                                                           
1
Міжнародна міґрація за своїм змістом — це перш за все перетин адміністративного 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. Сучасна міжнародна міґрація — це також соціокультурний за суттю процес, 

що передбачає зміни у соціальній, культурній та особистісній сферах життєдіяльності як самих міґрантів та 

їхніх спільнот, так і суспільств еміґрації та імміґрації і окремих осіб (чи груп осіб), що в них проживають. 

Імміґрація —в’їзд осіб чи груп осіб на місце (чи в країну) призначення. Еміґрація — виїзд осіб чи груп осіб з 

місця (країни) проживання. 



кількісно більше та більшість із них може мати місце і без міґрації представників 

різних культур чи навіть без міґрації взагалі, чого не можна сказати про наслідки 

культурні. Тому вважаємо, що більше значення на цьому рівні мають власне останні; 

а з інтенсифікацією та кількісним збільшенням міжнародної міґрації ці наслідки 

ставатимуть все більш відчутними, особливо коли йдеться про наслідки міґрації як 

імміґрації. Також наслідки міґрації поділяємо на наслідки еміґрації та імміґрації. 

Проте, далеко не завжди можна провести чіткі межі між різними групами наслідків 

міґрації (рис. 1). 
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Рис. 1. Наслідки міґрації. 

 

 Окрім перелічених груп наслідків еміґрації та імміґрації розглядають також і 

наслідки міжнародної міґрації загалом. До таких Л. Пріс (L. Preis) відносить зміни у 

взаємопроникненні географічного та соціального просторів
2
. З одного боку, зовсім 

різні, культурно відмінні і не пов’язані між собою соціальні простори які раніше не 

могли поєднуватись в одному географічному просторі зараз поєднуються. Прикладом 

наводяться “глобальні міста”. Відмінність у тому, що раніше різні соціальні простори 

(наприклад, соціальні класи) існуючи в одному географічному просторі були 

пов’язані між собою історією та культурою. З іншого боку, один соціальний простір 

може поширюватись на різні, не пов’язані між собою географічні простори 

набуваючи при цьому рис транснаціональності та мультилокальності. Класичними 

історичними прикладами таких соціальних просторів вважається єврейська діаспора 

та католицька церква, проте з розвитком ґлобалізаційних процесів та значним 

збільшенням у кількісному вимірі міжнародної міґрації суттєво інтенсифікувався 

                                                           
2
 Географічний простір — конкретне відносне метрико-фізичне розташування і взаємовідношення елементів. 

Соціальний простір — специфічна і концентрована переплетеність соціальних дій (шаблонна поведінка, типи 

дій тощо), системи символів (мова, культура, знання, ритуали, статус і соціальне позиціонування тощо), і 

артефактів (будинків, техніки, штучних ландшафтів тощо) з визначеним розташуванням в часі і 

географічному просторі [2, с. 360]. 



процес творення транснаціональних соціальних просторів [2, с. 358-361]. Ніби 

продовжуючи думку Л. Пріса С. Бондирева та Д. Колесов висловлюють припущення, 

що у майбутньому контроль над державою, як такою може отримати “певна 

міжнаціонально-інтернаціональна структура, можливо, з переважною участю 

представників якої-небудь діаспори”, оскільки ґлобалізація (і міжнародна міґрація, як 

її прояв) сприяють творенню діаспор, що заперечують державність та проголошують 

“відкрите суспільство” [1, с. 291]. 

Сучасна міжнародна міґрація, маючи поєднаними різні види соціальних, 

культурних та особистісних причин і наслідків на рівні світового процесу, образно 

кажучи, “виходить” переважно із соціальної площини, а “приземляється” насамперед 

у культурній. При цьому особистісні чинники присутні завжди, оскільки суб’єктом 

цього процесу у всіх випадках є саме особа — особа міґранта. Загалом же, у добу 

ґлобалізації дослідники дедалі частіше фіксують уприватнення життя людей та 

зменшення ваги соціальних чинників при зростанні ваги культурних. При цьому 

завданням соціології якраз і є з'ясування історично мінливого співвідношення цих 

факторів в умовах різних країн
3
. Чи наведені тенденції мають місце стосовно міґрації 

з України з'ясуємо в емпіричній частині роботи. 

Дослідження стосовно українських еміґрантів проводилось протягом 2008-

2010 рр. у Польщі, Греції та Україні. Респондентів для дослідження підбирали за 

методом снігової кулі, для дослідження використано цільову вибірку, основними 

критеріями гомогенності якої стали: стать, досвід перебування у Польщі чи Греції, що 

у часовому вимірі становить мінімум 1 рік та трудова зайнятість в країні імміґрації. 

Для збору основної частини інформації обрано метод напівструктуроване інтерв’ю. 

Об’єктом дослідження виступають міґрантки із України у Польщі та Греції та 

міґрантки, що мають досвід проживання у Польщі та Греції і знаходяться в Україні
4
. 

Зазначимо, що виділені групи респондентів за місцем проживання сім’ї не є 

монолітними у певних твердженнях/ставленнях тому доволі часто при аналізі 

використовуємо слова “більшість”, “переважно” та інші, оскільки значна частина 

                                                           
3
Див. детальніше [3]. 

4
Різниця у культурі, економічному розвитку країн імміґрації, відстані та тривалості міґрації стали основними 

маркерами при виборі країн для порівняльного аналізу різних аспектів української імміґрації. Польща є однією 

із Центральноєвропейських країн, що межують із Україною. Маючи найбільший (із цієї групи країн) спільний 

кордон із Україною та культуру, до певної міри схожу до української, Польща з початку 1990-их рр. стала 

країною сезонної та короткотривалої, а згодом і довготривалої імміґрації для українців (здебільшого із Західних 

областей), і Греція — Південноєвропейська країна, що не має спільних кордонів із Україною проте є однією із 

економічно розвинених країн ЄС де поширеною є українська імміґрація, що має довготривалий характер (від 5 

до 10 років і більше) і є суттєво відмінною у плані культури від України.  



респондентів має попередній досвід перебування у різних групах, що може впливати 

на їхні судження на момент про ведення інтерв’ю. 

 За результатами дослідження, у групі соціальних наслідків переважають (за 

визначенням українських імміґрантів у Польщі/Греції) економічні. Якщо говорити 

про наслідки еміґрації, то більшість респондентів відзначають, що вони є дуже 

важливими як для держави Україна, так і для сімей імміґрантів. 

На рівні держави йдеться, перш за все, про економічне зростання через 

капіталовкладення еміґрантів в українську економіку: “Ми ввозим валюту, я одна 

приїжджаю ... ми нічого купляти і не ремонти робити – віддихнути, ми залишили на 

прожиття, на таке 3000 тисячі євро, потім я приїхала опять, я везла 1800, потім —

2000. Лишила всьо на Україні.” [ГГ; О., 55р.]
5
. Окремо наголошують міґранти на 

тому, як ці капіталовкладення впливають на розвиток малого бізнесу: “Або 

магазинчик якись, або парехмахерску. ... То в мене в планах.” [ГГ; М., 44р.]; ринку 

нерухомості і галузі будівництва: “каждий старається якусь хатинку придбати, 

хоть не для себе там, а для дитини — і ціни пішли догори.” [ГГ; Л., 56р.]; та на ціни 

на навчання: “ціни такі за навчання, на приклад, у вищих учбових закладах. Це теж 

орієнтується по цінах заробітчан, тому що відразу, коли масово ринули на заробітки 

люди, і відразу стали ціни тисячами, оцінювалося” [ПП; М., 52р.]. Також 

респонденти говорять і про збитки для української економіки через еміґрацію: “... не 

сплачуємо податків для самої держави, для самої казни державної. ... от є ущерб” 

[ГГ; Р., 39р.]. 

 На рівні сімей міґрантів, перш за, все йдеться про фінансову допомогу на 

прожиття: “я допомогла своїм дітям ... я знаю від других людей, що такі люди 

бідували, а мої не бідували” [ГУ; М., 68р.]. Також про оплату навчання: “Діти мають 

можливість вчитись. Не знаю чи у них була б така можливість [без міґрації].” 

[ПУ; Г., 42р.] і купівлю житла: “квартиру я купила для дочки, то теж вважаю, що не 

пропали ті гроші бо тепер ціни страшні і я би не купила тепер” [ПП; О., 52р.]. 

Додамо, наслідки цієї групи відповідають економічним причинам еміґрації. 

 Окрім економічних у групі соціальних респонденти відзначають таку підгрупу, 

як демографічні, що часто пов’язані із економічними. Йдеться, як правило, про втрати 

                                                           
5
Ця стаття містить посилання на тексти деяких із 120 інтерв’ю, які, в залежності від країни трудової міграції та 

країни, де проводилося опитування, мають наступні умовні позначення: ПП (опитування проводилося в 

Польщі); ПУ (опитування проводилося в Україні, респондентка має досвід проживання в Польщі); ГГ 

(опитування проводилося в Греції); ГУ (опитування проводилося в Україні, респондентка має досвід 

проживання в Греції). Букви після двокрапки означають перші літери імен/псевдонімів респонденток, а цифри 

— вік. 



України: “Те що зменшується населення — жінки забирають своїх дітей вивозять за 

кордон.” [ГУ; М., 39р.], “зменшення кількості людей... невикористання мною освіти 

яку я мала.” [ПУ; Ю., 46р.]. 

 Крім того, підгрупа політичних наслідків представлена розповсюдженими 

твердженнями респондентів на кшталт: “дуже велика заслуга наших жінок ... які є за 

кордоном, вони внесли в Європу знання про те, що є така держава – Україна” 

[ГУ; Ю., 65р.], “люди, які спілкувались безпосередньо ... це був справжній культурний 

обмін! І то якраз, напевно, створило якісь основи для польсько-українських добрих 

відносин.” [ПП; М., 42р.]. 

 Підгрупу соціальних (у вузькому розумінні) наслідків еміґрації респонденти 

вважають іншою стороною такої монети, як “міґрація” і, зазвичай, протиставляють 

економічним здобуткам проблеми алкоголізму та “соціального сирітства”, як 

продовження особистісних сімейних наслідків розірваних сімей: “вони не виховували 

їх [дітей]... вони не говорили з ними про вищі матерії ... дуже багато мам загубили 

дітей ... дочка пішла на панель, син сів на голку” [ГУ; Н., 64р.], “розпадається сім’я, 

залишаються діти які потім в не повних сім’ях ростуть, а шо з ними буде? Яка 

перспектива нашої держави? ... дитина з дідом, з бабою ... вона рано починає 

сексуальне життя, наркотики, випивання алкоголю ...” [ПП; О., 52р.], “за рахунок 

отих заробітків ... порозпадалися багато сімей, багато чоловіків поспивалося без 

жінок, поробилися інвалідами, алкоголіками. То є біда! То є наша біда, загальна!!! ... 

Наші жінки побачили, як там греки до жінок відносяться, вони вже не хочуть до 

наших повертатися пияків.” [ГУ; В., 61р.]. 

 Що стосується соціальних наслідків імміґрації, то першість тут також 

тримають економічні. Серед них притік дешевої робочої сили вважається основним: 

“їм [полякам] тоже непогано. За таку працю, вони своїм людям більше платять, ніж 

нам.” [ПУ; Ю., 44р.]. Друге місце посідає економічна вигода, зокрема, через сплату 

податків при наявності леґального статусу імміґранта: “європейські країни гроші для 

Греції, для тих всіх емігрантів [дають]. Країна, Греція, отримує для емігрантів якусь 

частину. Тоді з емігрантів вона ж тоже збирає всі податки.” [ГГ; М., 50р.]. 

Наступними є втрати грецької економіки через відтік грошей у країну еміґрації: 

“емігранти підривають грекам економіку, бо ми в них працюємо, а… гроші 

відправляємо то додому.” [ГГ; Г., 54р.]. Досить поширеним у контексті цієї групи 

наслідків є обговорення респондентами “подвійного ринку праці” у країні імміґрації: 

“Ну туалети вони не будуть мити – це однозначно. Це будуть робити наші і 



іностранци” [ГГ; А., 35р.], “їхні люди не хочуть працювати за такі гроші. Бо нам, 

для нас пасують ті гроші, а для них то є замало для того, що в них все дороге.” 

[ПП; І., 42р.]. 

 Крім економічних наслідків респонденти часто, особливо у Польщі, описують 

феномен “заміщаючої міґрації”, що є важливим демографічним наслідком у Польщі, 

де присутня своя еміґрація: “Польща ввійшла до Унії, і країни Унії Європейської дали 

дозвіл на працевлаштування в їхніх державах, багато поляків виїхало на Захід.” 

[ПУ; М., 40р.]. Стосовно Греції, то тут йдеться про заміщення демографічних втрат, 

зокрема, через старіння та депопуляцію корінного населення: “як беруть наших, 

значить не хватає їх.” [ГГ; М., 44р.], “ця імміґрація, то як приплив свіжої крові.” 

[ГУ; Н., 64р.]. 

 Також, важливим соціальним (у вузькому розумінні) наслідком є підвищення 

криміногенної ситуації в країні, на якій наголошуть, переважно, українські імміґранти 

в Греції і пов’язують її, перш за все, із імміґрантами із інших країн, а не з України: 

“поки не було мігрантів тут. ... жили вони, в якому розумінні спокійніше, шо було 

стільки злодійства, не було стільки грабежів, не було стільки вбивств.” 

[ГГ; Л., 57р.], “Там дуже багато робочої сили приїхало з Азії: Ірак, Іран, Пакистан, 

індуси, африканці, які не дуже хотять робити ... появилася злочинність, шо раньше 

там, не було, появилася там і проституція більше розвинулася...” [ГУ; М., 52р.]. 

 Наступною за значенням групою наслідків міґрації українські міґранти до 

Польщі/Греції визначають особистісну. Якщо говорити про еміґрацію, то основна 

підгрупа таких наслідків є ті, що стосуються сімейних зв’язків, виконання певних 

сімейних ролей та ідентифікацією як із ними, так і з сім’єю загалом. Як правило, 

йдеться про розірвану сім’ю та покинутих дітей і втрати у їх вихованні: “Сім’я 

розлетілася, діти повиростали без мене...” [ГГ; Г., 46р.], “неприділення дотатньої 

уваги дитині ... з сторонни тата і з сторонни мами ... як би було вдома.” 

[ПП; Н., 29р.], “вони до баби більше прив’язані ніж до нас двох. Ми цілий час по 

заробітках” [ПУ; О., 37р.]. Також наслідком цього типу є різного роду зміни у 

стосунках із чоловіком: “на відстані, зовсім мирно живемо [з чоловіком, який в 

Україні].” [ГГ; Л., 58р.], “Розводитись, подати на розлучення. ... Які причини? — 

Заробки.” [ПП; З., 36р.]. Крім дітей і чоловіків часто у розумінні сімейних наслідків 

респонденти відзначають недогляд за своїми батьками: “Бракує мене вдома: не 

доглянуті батьки…” [ГГ; Р., 52р.]. Група особистісних сімейних наслідків має 



прямий стосунок до соціальних (у вузькому розумінні) наслідків коли йдеться про так 

звану “масову міґрацію”, про що йшлося вище. 

 Крім прямих особистісних наслідків респонденти наголошують на наступних 

наслідках імміґрації — власних психологічних проблемах, пов’язаних із зазначеними 

сімейними наслідками: “Для мене то страшна мука, душевно я дуже переношу 

важко, ну чоловік важко переносить, діти трохи відчують самостійність, шо без 

мами будуть, ну, взагалі, скучаєм один за одним ... за шо я тут страдаю і каюсь, чо я 

поїхала, чо я не зі своїми дітьми?” [ПП; О., 55р.]. У респондентів у Польщі цей 

наслідок є значно виразнішим, оскільки, ймовірно, при довготривалішій міґрації, як у 

Греції, імміґранти встигають звикнутись із такими відчуттями і говорять більш 

ґлобально про “втрачене життя”: “То є ... втрачене, можна сказати життя ... 

Прожите життя в якомусь кошмарному сні, втрачені хвилини життя, яких ніколи 

не повернеш [Плаче]. Виходила дочка заміж, я не мала можливості поїхати, бо не 

було документів. Народження внуків, яких не бачила.” [ГГ; Д., 55р.]. У цій групі 

також поширеним є відчуття відчуженості, що перш за все, стосується членів сім’ї, 

які проживають в Україні: “Ну, чомусь воно, знаєте, коли я приїхала воно таке, як 

відчужене вже. Тому шо внуки виросли без мене. ... Я їхала внучці було десять років, а 

тепер вже двадцять два.” [ГГ; Р., 69р.], а також від життя в Україні загалом: “нічого 

не маю [в Україні], мені здається шо я чужа. ... То стосується буквально всіх, шо в 

мене були хороші стосунки з усіма ... Чомусь вони думають шо я змінилася бо в мене 

є гроші” [ГГ; І., 44р.]. 

 Особистісним сімейним наслідком імміґрації у групі респондентів, чиї сім’ї 

/частини сімей проживають в країні імміґрації є утворення/возз’єднання сімей. Також 

відкриття для своїх рідних нових перспектив пов’язаних із імміґрацією: “я їх всіх 

забрала сюда ... Внуки мають всьо. ... братові внуки [в Україні] тоже вони нічим не 

нуждаються, а мені здається наші мають більше.” [ГГ; О., 55р.], “може йому 

[синові] більше відкрита дорога буде в чомусь. Якщо не схоче тут, то може і в 

Європу поїхати і куди схоче.” [ГГ; О., 37р.]. 

Ще однією підгупою особистісних наслідків міґрації є зміни у здоров’ї 

імміґранта: “нерви трохи поколихалися там, все одно — пережити, навчитися мови, 

пережити то всьо ... нервова система порухалася.” [ГУ; Л., 62р.]. 

 Найважливішим особистісним наслідком імміґрації для представників 

суспільства імміґрації переважна більшість респондентів зазначають “полегшення 

життя” місцевих мешканців, як правило, жінок, через виконання імміґрантами 



найважчих видів робіт і надання змоги полькам/гречанкам відпочивати, доглядати за 

собою, спілкуватися із сім’єю, робити кар’єру тощо: “Вона [гречанка] може більше 

придати значення ... і свому чоловіку, так і своїй дитині, так і всьому. І вона себе 

більше почуває в даний момент жінкою.” [ГГ; Л., 58р.], “це ж потрібно було дочці 

лишатися, сидіти з матір’ю, вона вже би не йшла на працю” [ПП; О., 55р.]. Менш 

важливими респонденти вважають такі наслідки як продовження віку корінних 

мешканців завдяки догляду імміґрантів: “вік продовжився за рахунок наших людей, 

тому шо люди доглядають, людина доглянута як слід на старші роки.” [ГГ; Д., 55р.] 

та розірвані імміґрантами сім’ї поляків/греків: “іноземці не їдуть всі працювати, 

багато дуже розбивають сім’ї” [ГГ; І., 44р.]. 

 Виділимо ще одну дуже важливу групу особистісних наслідків імміґрації для 

осіб, які здійснюють міґрацію. Йдеться про наступні зміни особистості. 1) Набуття 

певного досвіду, знань, навиків: “Бачать як можна працювати, як можна відкрити 

свій бізнес” [ГУ; Д., 48р.], “польської мови троха навчилася, читати вже можу” 

[ПП; О., 55р.], “навики по вирощування сільськогосподарських рослин. Ну їх 

вирощування і збору урожаю.” [ПУ; Н., 37р.]. 2) Розширення світогляду та уявлень 

про навколишній світ і людей: “бачила більше людей, з разних країн. Культура, мова 

... А шо в нас? — так само сиділа б в Україні, нічого б не бачила, нічого не чула.” 

[ГГ; А., 35р.], “по-іншому стала дивитися на… обов’язки чоловіка і жінки в сім`ї, на 

виховання дітей, на певні такі.. пріоритети в житті як, ... на що варто тратити 

гроші” [ПП; О., 31р.], “Взнала більше їхню історію, їхню культуру, про зв’язки між 

українцями і поляками.” [ПУ; О., 59р.]. 3) Зміни у характері респондента, пов’язані із 

міґраційним досвідом: “людина попадає в інші життєві умови ... вона стає морально 

сильніша ... приїхала зовсім іншою людиною” [ГУ; І., 40р.], “Я надзвичайно була 

нетерпелива ... в мене терпіння тепер безмежне” [ГУ; Н., 64р.], “я стала більш 

матеріально незалежною, ну і більш впевненою в собі жінкою” [ПУ; О., 45р.], “Я 

більше ціную те, шо маю. Я відкрила для себе нові можливості.” [ПУ; Н., 31р.]. 

 Остання група наслідків імміґрації тісно пов’язана із наслідками міґрації у 

культурній площині. Перш за все коли йдеться про культуру у вузькому розумінні — 

набуття досвіду, знань, запозичення елементів етнічної та обрядово-звичаєвої 

культури, вивчення мови і використання практик, пов’язаних із цим, у тому числі по 

поверненні в Україну, тобто, долучення міґрантів до іншої культури і принесення її в 

країну еміґрації — наслідки еміґрації: “Найбільше, що я почерпнула з Греції – грецька 



кухня. Люблю готувати і досить непогано готую.” [ГУ; І., 40р.], “збудувала свою 

хату за зразком, який бачила у Польщі” [ПП; М., 28р.]. 

 Зазначимо, саме ця група культурних наслідків не пов’язана із причинами 

еміґрації і є результатом мирного співіснування представників різних культур 

протягом певного часу. У той час як розширення світогляду та уявлень міґранта про 

світ і людей іноді є другорядною причиною міґрації, проте цей наслідок визначається 

на ряду із основними, а не другорядними і відзначається більшісттю респондентів у 

проведеному дослідження. Велике значення ця група культурних наслідків має для 

суспільства еміґрації при не постійній еміґрації коли еміґрація (як і рееміґрація) має 

“масовий” характер. 

 Для країни імміґрації та її населення культурним наслідком імміґрації 

респонденти визначають, перш за все, те, що члени приймаючого суспільства 

“вчаться” жити у багатокультурному середовищі: “вони вже небудуть такими, 

втрачається расизм, бо коли взнаєш людей, ближче з ними контактуєш і починаєш 

вже їх любити.” [ГУ; О., 41р.], “кожне суспільство, якщо воно приймає мігрантів, 

то воно конфронтується з тими мігрантами, конфронтується з їх вартостями, їх 

культурою і бачить краще свою культуру.” [ПП; М., 42р.]. Крім того, важливим 

наслідком є поширення в країні імміґрації певних елементів культури імміґрантів: 

“нормальний грек, він боїться обманути тебе ... зараз він взяв [на роботу] отого – 

іностранця ... такий вміє... шуляр, здурити, вкрасти” [ГГ; О., 55р.]. 

 Важливим культурним наслідком міґрації є міжетнічні шлюби і створення 

сімей, де присутні практики різних культур, або за рахунок першочерговості практик 

однієї культури відбувається зниження інтенсивності практик іншої: “українка 

повинна бути з українцем, нація повинна бути. А тут діти калічатся. Та дитина 

вона вже розмовляє грецькою мовою. Мама українка, а дитина грецькою мовою 

розмовляє ... вже мова наша така занедбана.” [ГГ; Г., 46р.]. 

 Варто зазначити, що українські імміґранти в Польщі частіше відповідають, що 

їхня міґрація не має жодних наслідків на рівні країни імміґрації чи еміґрації. 

Очевидно, це пов’язано із меншою тривалістю самої міґрації і меншими сумами 

зароблених грошей у порівнянні із міґрацією до Греції. Крім того, якщо причини 

міґрації у Польщі переважно стосуються соціальної, а точніше — економічної 

сфери
6
, то наслідки значно частіше відносяться до культурної та особистісної, ніж 

                                                           
6
 За результатами цього ж дослідження, які стосуються причин міґрації, але детально не аналізуються у межах 

цієї статті. 



причини. Це стосується як імміґрантів, опитаних в Польщі, так і тих, які опитані в 

Україні. В українських імміґрантів в Греції спостерігається наступна залежність. 

Опитані в Греції значно більше наголошують на соціальних (переважно, 

економічних) наслідках — капіталовкладеннях в українську економіку та фінансовій 

підтримці рідних з одного боку, та з іншого — на особистісних (сімейних) — 

розірваних сім’ях та пов’язаних із цим психологічних травмах міґрантів і відповідних 

соціальних (у вузькому розумінні) наслідках еміґрації. Натомість, українські 

імміґранти із досвідом проживання в Греції, опитані в Україні здебільшого 

наголошують на особистісних наслідках набуття навиків, знань, досвіду, зміні 

світогляду та характеру тощо та пов’язаних із ними культурних наслідках, що лежать, 

зокрема, у принесенні елементів культури поширених у суспільстві імміґрації в 

українське. Очевидно, тут дається взнаки довготривалість міґрації та ті наслідки, які 

міґранти відчувають найбільше на етапі проведення інтерв’ю (в Греції, чи в Україні). 

 Варто зазначити, що основні соціальні (економічні) причини, та іноді 

особистісні причини (у міґрантів до Греції) відображаються у структурі наслідків 

міґрації, проте, значно урізноманітнюється склад видів соціальних наслідків 

порівняно із причинами і одночасно спостерігається суттєве підвищення статусу 

культурних чинників у наслідках міґрації, порівняно із її причинами. В українських 

імміґрантів як в Польщі, так і в Греції група культурних чинників є другорядною 

якщо взагалі присутня у причинах міґрації. Проте, група культурних чинників 

піднімається на рівень основних коли йдеться про наслідки міґрації, а це означає 

зростання ролі культури у міжнародних міґраційних процесах. Тобто, на прикладі 

української еміґрації до Польщі та Греції, як частині світових міґраційних процесів, 

бачимо підтвердження тези про “приземлення” міжнародної міґрації у культурну 

площину. 
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