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ТРУДОВІ МІГРАНТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРЕДСТАВНИЦТВА  

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У СВІТІ 

 
У статті проаналізовано потенціал трудових мігрантів у сфері представництва та захисту 

національних інтересів України. Відзначено, що мігранти здійснюють вагомий внесок у забезпечення 
таких ключових інтересів України як формування позитивного іміджу; захист і підтримка українських 
громадян та їх інтересів за кордоном; створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої 
ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; 
інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір; розвиток рівноправних 
взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України. Доведено, що забезпечення прав 
трудових мігрантів та налагодження конструктивної співпраці з ними у сфері реалізації національних 
інтересів України повинно бути одним із пріоритетів зовнішньої політики держави. 

Ключові слова: трудові мігранти, імідж України, представництво інтересів, національні інтереси, 
потенціал лобізму, зовнішня політика. 

 

The article analyzes the labor migrants potential in the area of representation and protection of the national 
interests of Ukraine. It is noted that migrants make a significant contribution in preserving such key interests of 
Ukraine as the formation of the country’s positive image, protection and support of Ukrainian citizens and their 
interests abroad, creating a competitive, socially oriented market economy and providing the constant growing of 
living standards and welfare of Ukrainians; Ukraine's integration into European political, economic and legal space, 
the development of equal mutually beneficial relations with other states for the benefit of Ukraine. The author 
claims that the assurance of labor migrants’ rights and establishing constructive cooperation with them towards the 
implementation of Ukraine's national interests should be a priority of the state foreign policy. 

Key words: labor migrants, image of Ukraine, representation of interests, national interests, lobbying 
potential, foreign policy. 

 

Одніюя з визначальних рис сучасного глобалізованого світу ю міжнародна міграціѐ. За останні 50 
рољів чисельність міжнародних мігрантів збільшиласѐ майже втричі. аљщо в 1960 р. у всьому світі 
налічувалосѐ 75,5 млн. осіб, ѐљі проживали за межами љраїни свого народженнѐ, то в 2010 р. љільљість 
мігрантів збільшиласѐ до 214 млн. Згідно з оцінљами ељспертів ООН, љільљість міжнародних мігрантів у 
світі в 2050 році сѐгне 405 млн [6; 11].  

Порѐд зі збільшеннѐм љільљості мігрантів відбуваютьсѐ і зростаннѐ їх значущості ѐљ вагомої 
транснаціональної сили, здатної впливати на розвитољ національних та глобальних ељономічних, 
політичних і соціальних процесів. Враховуячи це, більшість љраїн походженнѐ намагаятьсѐ забезпечити 
мігрантам права, захист і визнаннѐ та розроблѐять стратегії, спрѐмовані на збереженнѐ національної 
ідентичності ѐљ основи длѐ подальшої співпраці задлѐ розвитљу етнічної батьљівщини і підвищеннѐ її 
љонљурентоспроможності в нових реаліѐх.  

На відміну від інших держав, в Уљраїні спостерігаюмо недооціняваннѐ, а почасти й повне 
ігноруваннѐ владноя верхівљоя значимості потенціалу співвітчизниљів, ѐљі перебуваять поза межами 
своюї љраїни. Водночас і в уљраїнсьљому суспільстві побутуять негативні настрої щодо міжнародних 
трудових мігрантів. Безумовно, трудова міграціѐ ѐљ сљладне соціально-ељономічне ѐвище маю ѐљ 
позитивні таљ і негативні наслідљи. Однаљ, зважаячи на масштаби та аљтивізація міграційних процесів за 
умов глобалізації, міграція в сучасному світі слід розглѐдати ѐљ об’юљтивну реальність сьогоденнѐ та 
важливий фаљтор формуваннѐ нового світового порѐдљу. Відтаљ сучасне розуміннѐ міжнародної міграції 
ѐљ потужного чинниља розвитљу та модернізації вимагаю чітљого усвідомленнѐ суспільством та владоя її 
позитивного потенціалу, необхідних політичних рішень і забезпеченнѐ їх реалізації.  

Трудова міграціѐ та її наслідљи стали об’юљтом досліджень багатьох зарубіжних і вітчизнѐних 
учених. Дослідниљи відзначаять ѐљ позитивний таљ і негативний вплив зовнішньої міграції на розвитољ 
приймаячих љраїн та держав походженнѐ. Значний позитивний потенціал, трудових мігрантів, зољрема 
й уљраїнсьљих, у ељономічній, політичній, інтелељтуальній сферах розљриваять таљі вітчизнѐні науљовці ѐљ 
О. Малиновсьља *10], І. Клячљовсьља *5+, О. Шаров *22+, Я. Лагутов *7+ та ін. Недостатньо, на нашу думљу, 
приділено уваги висвітлення потенціалу трудових мігрантів у сфері представництва та захисту 
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національних інтересів Уљраїни. Цѐ проблема в основному аљтуалізуютьсѐ самими мігрантами, доробљи 
ѐљих і виљористані нами при дослідженні визначеної проблематиљи [2; 8; 12; 14; 16-19]. 

Метоя ціюї статті ю проаналізувати потенціал трудових мігрантів у сфері представництва і захисту 
національних інтересів Уљраїни та розљрити його значеннѐ длѐ розвитљу й зміцненнѐ позицій держави 
на міжнародній арені. 

За різними ељспертними оцінљами, поза межами Уљраїни перебуваю від 1,5 до 7 млн. уљраїнсьљих 
трудових мігрантів. 

Незважаячи на розходженнѐ щодо чисельності трудових мігрантів, усі джерела одностайні щодо 
основних љраїн їхнього призначеннѐ: половина уљраїнців працяю у Росії, решта – у сусідніх 
центральноювропейсьљих державах (Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині), а таљож љраїнах Південної 
Ювропи (Італії, Іспанії, Португалії, Греції) [10, c. 5].  

Ељсперти прогнозували, що найближчим часом через фінансову љризу з-за љордону повернетьсѐ 
близьљо 200 тис. уљраїнсьљих мігрантів. Проте, незважаячи на труднощі, з ѐљими зіштовхуятьсѐ наші 
трудові мігранти під час ељономічної љризи, масового поверненнѐ додому не спостерігаютьсѐ *9+, 
осљільљи ситуаціѐ в љраїнах перебуваннѐ загалом залишаютьсѐ сприѐтливішоя, ніж в Уљраїні.  

Враховуячи останні глобалізаційні тенденції, більшість держав світу розглѐдаять міграція ѐљ 
ресурс розвитљу та модернізації, нављоло трудових мігрантів в Уљраїні зосереджено значну љільљість 
міфів та негативних стереотипів, зољрема, ѐљ зауважую М. Сороневич «… варто прочитати љоментарі 
љористувачів інтернету до статей на ця тематиљу і стане зрозумілим, що трудових мігрантів, 
здебільшого, сприймаять ѐљ недогромадѐн, а часто ѐљ зрадниљів Вітчизни» [17+. Очевидно, таље 
ставленнѐ сформувалосѐ унаслідољ того, що уљраїнсьља влада приділѐю недостатньо уваги політиці в 
галузі трудової міграції, а уљраїнсьља громадсьљість назагал мало обізнана з діѐльністя співвітчизниљів за 
љордоном та їх вагомим внесљом у розвитољ Уљраїни. 

Насправді внесољ уљраїнсьљих трудових мігрантів у розвитољ етнічної батьљівщини важљо 
переоцінити. Міграціѐ здійсняю значний вплив на розвитољ уљраїнсьљої ељономіљи шлѐхом прѐмих та 
непрѐмих інвестицій, міжнародного партнерства у дрібному та середньому бізнесі, впровадженнѐ 
інновацій та ін. Тільљи міжнародні перељази заробітчан в Уљраїну Карітас-мігранте (громадсьља 
організаціѐ при Римо-љатолицьљій церљві) прирівняять до 20 % ВВП љраїни [21]. За даними Державного 
љомітету статистиљи Уљраїни, перељази уљраїнсьљих емігрантів з п’ѐти основних љраїн перебуваннѐ 
становлѐть 1,3 млрд. ювро на ріљ, а за офіційними даними Національного банљу Уљраїни, річний обсѐг 
перељазів сѐгаю 5,4 млрд. дол. *22, с. 37-38].  

За словами голови представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Уљраїні Манфреда 
Профазі: «Перељази грошей, ѐљі уљраїнці надсилаять додому, вже майже дорівняять загальній сумі 
прѐмих інвестицій іноземних держав в Уљраїну. При цьому грошові перељази уљраїнсьљих мігрантів у 
вісім разів перевищуять суму офіційної допомоги, що надходить до Уљраїни длѐ розвитљу» *13+. Таљий 
висновољ зроблений на основі офіційних статистичних даних, а неофіційні можуть бути набагато 
більшими. Голова представництва МОМ таљож звернув увагу на те, що держава приділѐю неналежну 
увагу важливості грошових перељазів від трудових мігрантів: «аљщо подивитисѐ на зусиллѐ, що їх 
дољладаять длѐ збільшеннѐ прѐмих іноземних інвестицій та міжнародної донорсьљої допомоги Уљраїні, 
вражаю, насљільљи мала увага приділѐютьсѐ поліпшення розуміннѐ важливості перељазів, підвищення їх 
обсѐгу та виљористаннѐ їхнього потенціалу длѐ розвитљу љраїни» *13]. 

Грошові перељази – це лише один із љлячових елементів внесљу трудових мігрантів у розвитољ 
соціально-ељономічної сфери, надалі зосередимо увагу на значному, на нашу думљу, потенціалі 
співвітчизниљів за љордоном у політичній сфері. Насамперед, це сприѐннѐ пољращення міжнародного 
іміджу Уљраїни. Уљраїнсьљі трудові мігранти в цілому здобули хорошу репутація в љраїнах перебуваннѐ. 
Їх вважаять љваліфіљованими працівниљами, чесними лядьми, ѐљі тѐжљо працяять, щоб допомогти 
своїм сім’ѐм гідно жити, а таљож хараљтеризуятьсѐ найнижчим рівнем злочинності серед національних 
груп мігрантів [21; 12, с. 26]. Незважаячи на труднощі адаптації, уљраїнсьљі мігранти досить швидљо та 
успішно інтегруятьсѐ в соціољультурний простір приймаячих љраїн, об’юднуятьсѐ в організаційні 
струљтури, що представлѐять інтереси іммігрантів ѐљ етнічної спільноти. Сьогодні зареюстровано 
десѐтљи громадсьљих об’юднань уљраїнців у державах Ювропи, ѐљі переважно займаятьсѐ љультурно-
освітньоя діѐльністя. До приљладу, за ељспертними даними Карітас-мігранте, лише в Іспанії 
зареюстровано близьљо 40 об’юднань уљраїнців *21+. Уљраїнсьљі організації іммігрантів у љраїнах 



 
Секція 5. Трудова еміграція як нова українська присутність у світі 

 

565 

проживаннѐ відіграять роль своюрідних љультурно-інформаційних центрів, ѐљі влаштовуять 
різноманітні љультурні заходи, національні вистављи, фестивалі, на ѐљих часто буваять присутніми ѐљ 
пересічні громадѐни приймаячих љраїн, таљ і представниљи владних та бізнесових струљтур, що, 
безумовно, сприѐю підвищення рівнѐ поінформованості про Уљраїну.  

У системі представництва політичних інтересів у сучасному світі вагому роль відіграю лобізм. 
Лобізм у його позитивному сенсі постаю життюво необхідним інститутом демољратичного процесу, 
осљільљи ю системоя організаційного оформленнѐ представництва різноманітних групових інтересів, 
формоя заљонного впливу груп тисљу на прийнѐттѐ управлінсьљих рішень державних органів з метоя 
задоволеннѐ інтересів певних соціальних струљтур. В умовах інтенсифіљації міграційних процесів, 
посиленнѐ љонсолідації іммігрантсьљих груп, поширеннѐ демољратії та політиљи багатољультурності 
етнічний лобізм стаю одним із найважливіших зовнішньополітичних важелів впливу ѐљ длѐ ељономіљи, 
таљ і длѐ політиљи багатьох держав. аљ стверджую ељс-генеральний сељретар Світового љонгресу 
уљраїнців Віљтор Педенљо, саме нові уљраїнсьљі організації, створені представниљами четвертої, 
найновішої хвилі еміграції, ѐљим допомагаять урѐди (приймаячих љраїн – Г. Щ.), маять безперечний 
вплив на динаміљу відносин між державами їхнього проживаннѐ та Уљраїноя [12, c. 26]. Ефељтивний 
лобістсьљий вплив уљраїнсьљих організацій у љраїнах-членах Ювросоязу, зољрема в Польщі, Чехії, 
Угорщині, Румунії, Словенії, Болгарії, відзначаю і голова Ювропейсьљого љонгресу уљраїнців арослава 
Хортѐні. Голова ЕКУ стверджую: «аљщо знаюмо, що уљраїнсьље питаннѐ буде слухатисѐ в Ювропарламенті, 
ми звертаюмосѐ до наших депутатів з проханнѐм підтримати Уљраїну і вони прислуховуятьсѐ. Щоб 
прислухалисѐ, потрібно, щоб та громада мала імідж у тій љраїні, а у нас, мені здаютьсѐ, љожна громада 
маю імідж, навіть нові мігранти, ѐљі приїхали недавно» [15].  

Приљладом аљтивної політичної діѐльності, потенціалу лобізму та дій щодо створеннѐ 
позитивного іміджу Уљраїни може слугувати аљтивність уљраїнсьљої діаспори в Естонії. Коли в 2001 р. в 
Уљраїні сљлаласѐ загрозлива ситуаціѐ з дотриманнѐм демољратичних свобод і прав лядини, 
Парламентсьља Асамблеѐ Ради Ювропи (ПАРЮ) винесла на розглѐд питаннѐ щодо можливого 
припиненнѐ членства Уљраїни в цій інституції. Напередодні розглѐду цього питаннѐ представниљи 
уљраїнсьљої діаспори Естонії зустрічалисѐ з парламентарѐми Естонії, надсилали листи до ПАРЮ і членів 
естонсьљої делегації у ПАРЮ з метоя перељонати учасниљів засіданнѐ в негативних наслідљах таљого 
рішеннѐ длѐ розвитљу молодої держави. Аљтивна позиціѐ уљраїнців привернула увагу Голови ПАРЮ 
лорда Рассела-Джонса, ѐљий, перебуваячи в тому ж 2001 р. в Естонії, виѐвив бажаннѐ зустрітисѐ саме з 
представниљами уљраїнсьљих діаспорних організацій, щоб обговорити становище національних меншин 
у љраїні, але бесіда «вилиласѐ в розмову про необхідність підтримљи Радоя Ювропи молодої незалежної 
Уљраїнсьљої держави на її шлѐху до Ювропи» [7]. 

За словами ељс-президента Світового љонгресу уљраїнців А. Лозинсьљого «усяди, де ю уљраїнсьљі 

громади, навіть у постсоціалістичних та пострадѐнсьљих љраїнах, у Польщі, Угорщині, Чесьљій Республіці, 

Словаччині, Румунії, Прибалтиці, Узбељистані, Казахстані уљраїнсьљі громади діять, немов посли молодої 

держави, забезпечуячи прихильне ставленнѐ владних струљтур їхніх держав до Уљраїни» *8, с. 28+.  

Значний потенціал длѐ лобіяваннѐ національних інтересів Уљраїни маю діаспора в Росії. Серед 

представниљів уљраїнсьљого етносу в цій љраїні ю губернатори рѐду регіонів, мери ољремих міст, депутати 

Федеральних зборів РФ. Але російсьљі уљраїнці пољи ще досить пасивні в љонтељсті лобіяваннѐ інтересів 

своюї історичної батьљівщини у внутрішній і зовнішній політиці Російсьљої Федерації [3, с. 57]. 

Слід відзначити, що на рівні ЮС спостерігаютьсѐ не лише визнаннѐ, але й прихильне ставленнѐ до 

лобізму ѐљ способу просуваннѐ інтересів та донесеннѐ думољ заціљавлених груп до учасниљів процесу 

прийнѐттѐ рішень. Важливо зазначити, що залучення діаспор до міждержавного діалогу сприѐю 

політиља љерівних органів ЮС, спрѐмована на забезпеченнѐ прав національних меншин та співпраця з 

діаспорами, розвитољ міжетнічного та міжљультурного діалогу. Таљож уже впродовж п’ѐтнадцѐти рољів 

опіљуютьсѐ питаннѐми діаспори, заљлиљаячи держави-члени до запровадженнѐ юдиного на 

пан’ювропейсьљому просторі підходу до посиленнѐ участі мігрантів у процесі прийнѐттѐ політичних 

рішень Рада Ювропи. Йдетьсѐ про гармонізація інституціоналізованих відносин між діаспороя та її 

батьљівщиноя, ѐљі в ювропейсьљих љраїнах виѐвилисѐ більш міцними, ніж неформальні відносини. 

Важливоя правовоя основоя длѐ цього можуть слугувати рељомендації Парламентсьљої асамблеї Ради 

Ювропи, зољрема, Резоляціѐ та Рељомендації ПАРЮ «Залученнѐ ювропейсьљих діаспор: необхідність 

державного та міждержавного втручаннѐ» 2009 р. [1, с. 36]. 
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Необхідно зважати й на те, що мігранти – це потенційне джерело впливових політичних та 
громадсьљих діѐчів, ѐљі можуть бути ѐљщо не лобістами, то принаймні «адвољатами» Уљраїни. Длѐ того, 
щоб досѐгти справді висољого рівнѐ в політиці чи бізнесі загалом потрібно багато часу, знань, зв’ѐзљів 
тощо. Однаљ уже й серед мігрантів «нової хвилі» ю представниљи в місцевих органах влади приймаячих 
љраїн. Сьогодні уљраїнців в італійсьљих місцевих радах представлѐять Тетѐна Кузиљ у Римі, Ольга 
Тарасяљ у Салюрно та Лядмила Музичуљ у місті Кава ді Террені *2, с. 202+. Уповноважена мера м. Риму з 
питань інтеграції іммігрантів та міграційної політиљи Т. Кузиљ – юдина жінља серед чотирьох іноземних 
радниљів римсьљої мерії, обраних іноземними громадѐнами, ѐљі проживаять у Римі на основі 
загального виборчого права. Мер столиці Італії Джанні Алемано обґрунтував введеннѐ посади 
додатљових радниљів наступним: «Щоб прийнѐти виљлиљ імміграції, ми сподіваюмосѐ на участь самих 
іммігрантів у діѐльності влади, звичайно, беручи до уваги авторитет та гідність громад, ѐљі вони 
представлѐять» *19]. 

Уродженља Хмельниччини Маріѐ Хассан, ѐља виїхала з Уљраїни у 1986 р., власними силами 
досѐгла стрімљого злету в політичній љар’юрі в Швеції. У 1994 р. М. Хассан стала депутатом 
муніципалітету Стољгольма, а з 2002 по 2006 рр. була депутатом шведсьљого парламенту – риљсдагу від 
правлѐчої соціал-демољратичної партії. Ољрім того, вона аљтивно займаютьсѐ організаціюя љультурно-
громадсьљого життѐ уљраїнців, на даний час ю головоя Уљраїнсьљої громади Швеції [20]. 

Ефељтивну діѐльність на теренах Іспанії розгорнув виходець з Івано-Франљівщини Михайло 
Петрунѐљ, ѐљий виїхав з Уљраїни у 1999 р. на сезон збору апельсинів. Нині М. Петрунѐљ офіційний 
представниљ Торгово-промислової палати Уљраїни в Іспанії, голова Федерації уљраїнсьљих асоціацій в 
Іспанії, головний редаљтор газети «Ювропейсьљий уљраїнець», нагороджений СКУ медалля Свѐтого 
Володимира та відзнаљоя «Патріот Уљраїни» за допомогу уљраїнцѐм та Уљраїні. аљ стверджую 
М. Петрунѐљ «…у своїй громадсьљій діѐльності ѐ і мої однодумці робимо все длѐ того, аби зміцнявати 
љультурні й ељономічні зв’ѐзљи між Уљраїноя та Ювропоя. Ми організовуюмо різноманітні семінари, 
бізнес-форуми, љонцерти, сприѐюмо спільній уљраїнсьљо-ювропейсьљій підприюмницьљій діѐльності». Длѐ 
приљладу, завдѐљи сприѐння М. Петрунѐља іспансьљі інвестори заціљавилисѐ трьома проељтами на Івано-
Франљівщині – будівництвом заводу з переробљи сміттѐ, виљористаннѐм љар’юрів, у ѐљих ю матеріали длѐ 
будівництва, а таљож будівництвом 40-љілометрової дороги від Верховини до румунсьљого љордону *14].  

Успішноя в сфері журналістиљи та популѐризації уљраїнців і Уљраїни в світі ю уродженља Дрогобича 

Львівсьљої області Маріанна Сороневич. «До того, ѐљ почала займатисѐ журналістиљоя, працявала на 

«љласичних» роботах уљраїнсьљих заробітчан – у сфері домашнього господарства» *16], – повідомлѐю 

про себе Маріанна. Нині М. Сороневич – головний редаљтор щомісѐчниља «Уљраїнсьља газета в Італії», 

редаљтор незалежного сайту уљраїнців в Італії «Лелељи», член Національної спілљи журналістів Уљраїни, 

завідувач уљраїнсьљої редаљції італійсьљого телељаналу Бабель ТБ, замісниљ голови «Центральної 

Координаційної ради уљраїнсьљих об’юднань в Італії». Телељанал Бабель ТБ повністя італійсьљий проељт 

присвѐчений імміграції, метоя љаналу ю пољазати насљільљи важливими ю вихідці з інших љраїн длѐ 

суспільства, продемонструвати позитивний біљ імміграції, зољрема уљраїнсьљої. З гордістя за уљраїнсьљу 

нація М. Сороневич розповідаю: «Ми пољазуюмо уљраїнців, успішних в усіх сферах життѐ суспільства: 

спорті, мистецтві, підприюмництві, політиці… Громада представлѐютьсѐ італійсьљому суспільству ѐљ 

успішний, талановитий народ, љоли уљраїнців перестаять сприймати лише ѐљ доглѐдальниць та 

домашніх працівниљів. Починаячи працявати над цим проељтом, ѐ теж думала, що матиму проблеми із 

виѐвленнѐм успішних співвітчизниљів, ѐљі могли б гідно представити нашу громаду, нашу нація. Та, 

незважаячи на молодий віљ імміграції, наші љраѐни проѐвлѐять себе на найвищому рівні *18]. 

аљ бачимо, навіть љоротљий оглѐд громадсьљо-політичної діѐльності трудових мігрантів у 

приймаячих љраїнах демонструю не лише значний потенціал, але і їхню бажаннѐ та готовність гідно 

представлѐти та захищати національні інтереси Уљраїни на міжнародній арені. Пољазовим ю те, що 

незважаячи на досить інертну підтримљу зі сторони етнічної батьљівщини, а почасти й повне 

ігноруваннѐ владними струљтурами Уљраїни потреб співвітчизниљів за љордоном, уљраїнці зарубіжжѐ 

виѐвлѐять бажаннѐ брати участь у державотворчих процесах та лобіявати інтереси держави в љраїнах 

проживаннѐ та міжнародних організаціѐх. Зољрема, у зверненні уљраїнсьљих громадсьљих організацій 

трудових мігрантів до новообраних народних депутатів Уљраїни, підписаному лідерами п’ѐтнадцѐти 

організацій з Італії, Греції, Іспанії, Португалії, Іспанії, Чехії, зазначаютьсѐ, що «за будь-ѐљої ситуації, 
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більшість громадсьљих об’юднань уљраїнців у љраїнах теперішнього перебуваннѐ готові аљтивно 

долучитись до спільного демољратичного державотвореннѐ» *4].  

Разом із тим, уљраїнсьљий урѐд демонструю нездатність сљористатисѐ позитивним потенціалом 
співвітчизниљів за љордоном длѐ утвердженнѐ позицій Уљраїни у світі. Більше того, не зважаячи на таљ 
зване «посиленнѐ уваги до проблем трудової міграції», ѐље за ољремими винѐтљами маю дељларативний 
хараљтер, Уљраїна не зробила ще жодної вагомої спроби на заљонодавчому рівні вирішити проблеми, ѐљі 
постійно виниљаять у сфері трудової міграції.  

Аналізуячи світовий досвід, сљладаютьсѐ враженнѐ, що в уљраїнсьљої влади немаю навіть 
усвідомленнѐ чи радше бажаннѐ усвідомленнѐ того, що співпрацѐ зі співвітчизниљами за љордоном 
відљриваю длѐ љраїни походженнѐ значні додатљові можливості. Результати таљої співпраці позитивно 
впливаять не тільљи на ељономічну, політичну, соціальну, љультурну ситуація в љраїні походженнѐ і 
розвитољ двосторонніх відносин, а й на утвердженнѐ та зміцненнѐ самих етнічних громад, що відчули 
підтримљу з бољу історичної батьљівщини. Враховуячи це, урѐди љраїн еміграції все наполегливіше 
заљлиљаять до зростаннѐ національної солідарності, що перетинаю державні љордони.  

Таљ, у своїй інавгураційній промові ще у 1998 р. президент Вірменії Р. Кочарѐн заѐвив, що 
центральноя сљладовоя майбутнього розвитљу Вірменії вбачаю аљтивну участь діаспори у справах 
батьљівщини: «Наше пољоліннѐ пољладаю на себе ще один обов’ѐзољ – об’юднаннѐ зусиль усіх вірмен, а 
таљож забезпеченнѐ аљтивної участі вірменсьљої діаспори в соціальному, політичному та ељономічному 
житті нашої республіљи… Ми повинні усвідомити, що націѐ, ѐља визнаю вагоме значеннѐ юдності сил, 
ніљоли не може зазнати поразљи» *23, c. 178-179].  

Саме нављоло завданнѐ захисту та просуваннѐ національних інтересів Уљраїни може й повинна 

відбутисѐ љонсолідаціѐ світового уљраїнства. Зољрема, таљим об’юднувальним фаљтором став љлячовий 

пріоритет зовнішньої політиљи Уљраїни – ювропейсьља інтеграціѐ. Відповідно до Заљону Уљраїни «Про 

основи національної безпељи Уљраїни» інтеграціѐ в ювропейсьљий політичний, ељономічний, правовий 

простір ю одним із пріоритетів національних інтересів держави, а набуттѐ членства у ЮС – одним з 

основних напрѐмів державної політиљи з питань національної безпељи Уљраїни у зовнішньополітичній 

сфері. Основним завданнѐм на сьогодні ю завершеннѐ переговорів щодо уљладеннѐ Угоди про 

асоціація. Рішуче прагненнѐ уљласти Угоду про асоціація об'юднало провладну та опозиційні партії 

Уљраїни, діаспору, широљо підтримуютьсѐ уљраїнсьљим суспільством. Зважаячи на те, що лобіяваннѐ ю 

невід’юмноя сљладовоя переговорного процесу між љраїноя-љандидатом і ЮС, об’юљтивноя 

необхідністя вбачаютьсѐ аљтивізаціѐ і сљоординовість дій урѐду Уљраїни та організацій уљраїнців за 

љордоном щодо лобіяваннѐ Угоди під час саміту Східного партнерства у Вільнясі в листопаді 2013 р. 

Вагому роль у цьому процесі можуть відіграти уљраїнсьљі мігранти, ѐљі проживаять у љраїнах членах ЮС, 

осљільљи основними об’юљтами лобіяваннѐ під час переговорного процесу ю урѐдові делегації љраїн-

членів та владні інституції ЮС, ѐљі љоординуять процеси розширеннѐ Соязу. 

Підсумовуячи вищезазначене можна зробити висновољ, що трудові мігранти, й поза межами 

етнічної батьљівщини, залишаятьсѐ частиноя уљраїнсьљого соціуму та невід’юмноя сљладовоя 

представництва національних інтересів Уљраїни, ѐље відбуваютьсѐ на всіх рівнѐх: від міжособистісних 

стосунљів з представниљами інших етносів у љраїнах проживаннѐ до політичного представництва в 

органах влади. Вагому роль у просуванні інтересів Уљраїни відіграять емігрантсьљі об’юднаннѐ уљраїнців, 

Діѐльність деѐљих з них ю достатньо продуљтивноя. аљ правило, длѐ досѐгненнѐ своїх цілей вони 

ефељтивно виљористовуять прийоми PR та лобізму длѐ приверненнѐ уваги до уљраїнсьљих питань 

громадсьљості й політичних љіл, намагаятьсѐ прониљнути у процес виробленнѐ та реалізації урѐдових і 

міжурѐдових рішень. 

Трудові мігранти здійсняять значний внесољ у забезпеченнѐ таљих љлячових інтересів Уљраїни, ѐљ 

формуваннѐ позитивного іміджу; захист та підтримља уљраїнсьљих громадѐн та їхніх інтересів за 

љордоном; створеннѐ љонљурентоспроможної, соціально оріюнтованої ринљової ељономіљи та 

забезпеченнѐ постійного зростаннѐ рівнѐ життѐ і добробуту населеннѐ; інтеграціѐ Уљраїни в 

ювропейсьљий політичний, ељономічний, правовий простір; розвитољ рівноправних взаюмовигідних 

відносин з іншими державами світу в інтересах Уљраїни. 

Длѐ того, щоб зміцнити позиції трудових мігрантів у сфері захисту та реалізації національних 
інтересів Уљраїни вбачаютьсѐ доцільним: 
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1 Посиленнѐ соціального та правового захисту трудових мігрантів шлѐхом аљтивізації 
міжнародного співробітництва, уљладеннѐ двосторонніх міжнародних угод про правову допомогу, 
ухваленнѐ Заљону Уљраїни «Про зовнішня трудову міграція» з урахуваннѐм пропозицій самих трудових 
мігрантів та забезпеченнѐ реалізації положень дољумента. 

2. Державна підтримља, спрѐмована на забезпеченнѐ мовно-љультурних потреб уљраїнців за љордоном, 
зољрема, фінансуваннѐ уљраїнсьљих шљіл, бібліотељ, засобів масової інформації та љультурних центрів.  

3. Всебічне стимуляваннѐ організації та аљтивності місцевих уљраїнсьљих громад, їх готовності до 
відстояваннѐ власних інтересів та забезпеченнѐ їх належноя матеріально-технічноя підтримљоя з бољу 
державних та приватних струљтур. 

4. При розробці Державної цільової програми формуваннѐ позитивного міжнародного іміджу 
Уљраїни врахувати потенціал уљраїнсьљих громад зарубіжжѐ щодо позиціонуваннѐ Уљраїни за љордоном 
та залучити їх до реалізації заходів з виљонаннѐ програми. Слід зауважити, що неабиѐљий подив 
виљлиљаю те, що в Концепції Державної цільової програми формуваннѐ позитивного міжнародного 
іміджу Уљраїни на 2013-2015 рр. залученнѐ до її виљонаннѐ уљраїнсьљої діаспори не передбачаютьсѐ.  

5. Налагодженнѐ љонструљтивної співпраці Уљраїни та громадсьљих об’юднань уљраїнсьљих 
мігрантів у сфері лобіяваннѐ національних інтересів держави на міжнародній арені й љонљретно в 
љожній приймаячій љраїні. Залученнѐ представниљів громадсьљо-політичних об’юднань мігрантів до 
розробљи та здійсненнѐ державної політиљи Уљраїни у зазначеній сфері. При розробці заљонів про 
лобістсьљу діѐльність розцінявати ољремих представниљів та громадсьљо-політичні організації 
уљраїнсьљих мігрантів ѐљ вагомих суб’юљтів міжнародного лобіяваннѐ, ѐљі, виљористовуячи свій 
потенціал в љраїнах проживаннѐ, здатні чинити певний тисљ на їх урѐди та міжнародні організації, 
регуляячи в таљий спосіб зовнішньополітичний љурс щодо Уљраїни. 

Таљим чином, забезпеченнѐ прав трудових мігрантів та налагодженнѐ љонструљтивної співпраці з 
ними у сфері реалізації національних інтересів Уљраїни маю бути одним із пріоритетів зовнішньої 
політиљи держави, ѐља повинна формуватисѐ в рамљах довгострољової стратегії розвитљу љраїни, мати 
љомплељсний і системний хараљтер. За таљих умов мова не йтиме про втрату потенціалу трудових 
мігрантів, а про його набуттѐ. 
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