
ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ:
КОНЦЕПЦІЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІОЛОГІЇ

(Ре цен зія на мо ног ра фію: Чер но ва К.О. Ук ра їн ська ді ас по ра 
як со ці о куль тур на сис те ма. – К.: ДАК ККіМ, 2007. – 347 с.) 

Ук ра їн ська ді ас по ра як до сить по ши ре не яви ще при вер тає ува гу ба га тьох на у -
ков ців. У на у ці по ки що не бу ло ці ліс ної кон цеп ції цьо го со ці аль но го яви ща, і зміст
книж ки пе ре ко нує чи та ча в ак ту аль нос ті те ми та не об хід нос ті її дос лід жен ня. 

Проб ле ма ти ка ді ас пор у со ці о ло гіч ній на у ці – від нос но но вий нап рям, кот рий
пот ре бує гли бо ко го те о ре тич но го і ме то до ло гіч но го обґ рун ту ван ня. Роз гляд  ет но -
на ці о наль них груп як ці ліс них со ці аль них ор га ніз мів і як струк тур них скла до вих
сус пільс тва пов ною мі рою від по ві дає спе ци фі ці ет но со ці о ло гіч них дос лід жень. 

Заз на чи мо, що ук ра їн ська ді ас по ра роз гля да єть ся в мо ног ра фії все біч но і гли бо -
ко, особ ли во ці ка вою і важ ли вою є те ма роз крит тя сут нос ті ук ра їн ської ді ас по ри,
з’ясу ван ня її при ро ди та ґе не зи. Цьо му прис вя че ний пер ший  (“Ді ас по ра: те о ре тич -
ні за са ди со ці о ло гіч ної кон цеп ту а лі за ції” і дру гий “Сис тем ні ха рак те рис ти ки 
ук ра їн ської ді ас по ри”) роз ді ли мо ног ра фії. Склад ність по ля га ла, на сам пе ред, у то му,
щоб здій сни ти те о ре тич ний ана ліз ді ас по ри як со ці о куль тур ної сис те ми, тоб то як
ком плек су еле мен тів і зв’яз ків, що ут во рю ють при вза є мо дії ор га ніч не ці ле, в яко му змі -
на од но го еле мен ту приз во дить до змі ни ін ших еле мен тів та всі єї сис те ми в ці ло му.

У мо ног ра фії ім по нує те, що ав тор ка чіт ко сфор му лю ва ла прин ци пи об’єд нан ня
ді ас по ри як пе ре се лен ської гру пи і вста но ви ла, що во на об’єд на на гру по вою ет ніч -
ною іден тич ніс тю та має кон крет ні спо со би вті лен ня в різ них фор мах ет ніч но го жит -
тя. При ваб лює в ро бо ті вис віт лен ня ро лі ді ас по р як важ ли вих тран сна ці о наль них
пе ре да ва чів і про па ган дис тів від по від них куль тур.  

Cо ці о ло гіч ний ана ліз ук ра їн сько го ет но су свід чить про на яв ність пос тій них 
міг ра цій них про це сів, які ви ник ли внас лі док три ва лої без дер жав нос ті, впли ву зов -
ніш ніх чин ни ків, при на леж нос ті Ук ра ї ни до скла ду різ них дер жав них ут во рень. 
То му пе ред ав тор кою пос та ло склад не зав дан ня – виз на чи ти ді ас по ру як під сис те му
ук ра їн сько го ет но су та здій сни ти її ти по ло гію, дос лі ди ти струк ту ру та еле мен ти 
ук ра їн ської ді ас по ри в умо вах гло ба лі за ції; до вес ти, що по се лен ські спіль но ти є
струк тур ним еле мен том ук ра їн ської ді ас по ри. 

Ви ок рем лен ня цих ас пек тів свід чить, що дос лід ни ця  гли бо ко та все біч но 
гра мот но ок рес лює яви ще ук ра їн ської ді ас по ри. Так, зок ре ма, вста нов ле но, що по -
ши ре ним яви щем в се ре до ви щі ук ра їн ської ді ас по ри є ви ник нен ня ор га ні за цій них
струк тур, а са ме – ет ніч них спіль нот, які вис ту па ють ба зо вою оди ни цею ді ас по ри, 
її не по діль ною час ти ною. 

Ана лі зу ю чи особ ли вос ті ук ра їн ської ді ас по ри в струк ту рі ет но со ці о ло гіч но го
знан ня, ав тор ка ви ок рем лює та по яс нює, що за кор дон ні ук ра їн ці ре а лі зу ють свої
тра ди цій ні фор ми іс ну ван ня – зем ляц тва, на ці о наль но� куль тур ні спіль но ти, ви ко -
рис то ву ють но ві ор га ні за цій ні струк ту ри і фор ми: з’їз ди, кон гре си, фо ру ми, спри я ю -
чи цим са мим бу дів ниц тву між на ці о наль них і між на род них від но син та спри я ю чи
по ши рен ню по зи тив но го імід жу Ук ра їн ської дер жа ви. 
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Роз діл тре тій “Адап тив но� ін тег ра цій ні ме ха ніз ми ук ра їн ської ді ас по ри”  прис вя -
че но сут нос ті та ос нов ним ви я вам са мо ор га ні за цій них про це сів у се ре до ви щі 
ук ра їн ської ді ас по ри, ана лі зу пра ці як за со бу ін тег ра ції ук ра їн ської ді ас по ри в іно ет -
ніч не се ре до ви ще. Обґ рун то ва но твер джен ня про те, що ін тег ра цій ні про це си на ле -
жать до об’єк тив них ре а лій жит тє ді яль нос ті пред став ни ків ді ас по ри як ці ліс но го 
со ці аль но го ор га ніз му  та скла до вої со ці аль ної струк ту ри сус пільс тва. Під цим 
ку том зо ру роз гля ну то твер джен ня, що ук ра їн ська ді ас по ра  є сис те мою – здат ною
до са мо ре а лі за ції, але не са мо дос тат ньою. 

Ба жа ю чи глиб ше зро зу мі ти струк тур но� фун кці о наль ні ха рак те рис ти ки ук ра їн -
ської ді ас по ри як сис те ми, що са моор га ні зу єть ся, ав тор ка дій шла  вис нов ків про 
не лі ній ність ево лю ції ук ра їн ської ді ас по ри як під сис те ми та що до стій кос ті її іс ну -
ван ня. У пер шо му ви пад ку це оз на чає від сут ність пря мої за леж нос ті ре аль но го 
ста ну се ре до ви ща ук ра їн ської ді ас по ри від спе ци фі ки її по пе ред ньо го ста ну. А в дру -
го му – ця те за пе ред ба чає вза є мо уз год же ність, ко ге рен тність струк ту ри ук ра їн ської
ді ас по ри як сис те ми. Гнуч кість струк ту ри ук ра їн ської ді ас по ри за без пе чу ють ті 
еле мен ти, які ви ко ну ють фун кцію збе ре жен ня сис те ми. Ви ко нан ня та кої ро лі здій -
сню ють со ці аль ні інс ти ту ти. При цьо му  з’ясо ва но, що різ ні фор ми са мо ор га ні за ції
ді ас по ри на бу ва ють інс ти ту ці о наль них форм.  

У роз ді лі чет вер то му “Стан та роз ви ток су час но го ді ас пор но го со ці у му”  при вер -
тає особ ли ву ува гу ана ліз ре зуль та тів сві то во го та ук ра їн сько го дос ві ду нор ма тив -
но� пра во во го ре гу лю ван ня ді ас по ри, за ко но дав чих ме ха ніз мів, які ре гу лю ють роз ви -
ток ет но на ці о наль них про це сів і виз на ча ють пра во вий ста тус ет ніч них мен шин 
(ді ас пор). 

Пе ре кон ли вим і до ціль ним  є в книж ці на у ко ве нап ра цю ван ня те о рії і прак ти ки
ук ра їн сько� ді ас пор ної між куль тур ної вза є мо дії, виз на чен ня в цих про це сах ак тив ної
ро лі по лі тич них та куль тур них інс ти ту тів обох сто рін. Ав тор ка заз на чає, що по тен -
цій но на рів ні ет ніч них груп іс ну ють до сить ва го мі мож ли вос ті їх жит тє за без пе чен -
ня. Але на прак ти ці в си лу ря ду об’єк тив них і суб’єк тив них при чин, у пер шу чер гу,
ге не ро ва них умо ва ми іс ну ван ня ет ніч них спіль нот в іно на ці о наль но му се ре до ви щі,
в то му чис лі по лі ти кою офі цій них кіл у сфе рі між на ці о наль них від но син, від зна че ні
по тен цій ні мож ли вос ті по ки що не зав жди ре а лі зу ють ся.

Низ ка ем пі рич них по каз ни ків охоп лює ре зуль та ти та ких со ці о ло гіч них дос лід -
жень, як “Ук ра їн ська тру до ва міг ра ція до кра їн Єв ро пей сько го Со ю зу у дзер ка лі 
со ці о ло гії”, в яко му пред став ле ний ана ліз ре зуль та тів со ці о ло гіч них дос лід жень
вось ми ук ра їн ських ре гі о нів з най біль шим міг ра цій ним по тен ці а лом та в се ре до ви -
щі ук ра їн ських тру до вих міг ран тів у Поль щі; со ці о ло гіч ні дос лід жен ня фон ду “Гро -
мад ська дум ка”, які про во ди ли ся се ред місь ко го на се лен ня 15 ре гі о нів Ро сій ської
Фе де ра ції; ін фор ма цій но� а на лі тич ний ма те рі ал Й. Ко нєч ної “По ля ки– ук ра їн ці,
Поль ща– Ук ра ї на. Па ра док си сто сун ків між су сі да ми за да ни ми со ці о ло гіч них 
дос лід жень” та ана ліз ре зуль та тів ді яль нос ті О. Явор ниць кої “Проб ле ма аси мі ля ції
ук ра їн ської мо ло ді в ін шо мов но му се ре до ви щі” і “Ре конс трук ція, де конс трук ція чи
ін но ва ція на ці о наль ної іден тич нос ті ук ра їн ців у Поль щі  (на прик ла ді Доль нош -
льон сько го та Лю бусь ко го во є водств)”. 



Вар то за у ва жи ти, що дос лід ни ця ви ко на ла ва го му ро бо ту з виз на чен ня  ме то до -
ло гіч них під хо дів  і со ці о ло гіч них ме то дів дос лід жен ня  яви ща ук ра їн ської ді ас по ри,
щоб упер ше зап ро по ну ва ти на у ко ву кон цеп цію ук ра їн ської ді ас по ри в кон тек сті со -
ці о ло гії. У сво є му дос лід жен ні ав тор ка ви ко рис та ла со ці о куль тур ний під хід, який
дав змо гу здій сни ти ана ліз со ці аль них змін се ре до ви ща ук ра їн ської ді ас по ри в умо -
вах гло ба лі за ції.   

Ра зом із тим слід заз на чи ти,  що де я кі по ло жен ня  вик ли ка ють ба жан ня  по дис -
ку ту ва ти з ав тор кою мо ног ра фії. Так, на с. 317 ав тор ка ви ко рис то вує тер мін “на ці о -
наль на” ді ас по ра. На на шу дум ку, у да но му кон тек сті до ціль ні ше бу ло б ви ко рис та -
ти тер мін “ет ніч на ді ас по ра”, ос кіль ки ді ас по ра вис ту пає під сис те мою ет но су. Да лі,
роз гля да ю чи ук ра їн ську ді ас по ру як суб’єкт мі жет ніч ної вза є мо дії (с. 335),  дос лід -
ни ця виз на чає в ці ло му сис те му між на ці о наль них від но син. А з на шої точ ки зо ру,
біль ше ува ги тре ба бу ло б при ді ли ти ар ти ку ля ції ін те ре сів, пот реб та очі ку вань 
ук ра їн ської ді ас по ри.  

Про те заз на че ні мо мен ти, швид ше за все, є ре зуль та том де я кої не чіт кос ті фор му -
лю ван ня по ло жень і то му не вик ли ка ють сум нів та не по ру шу ють за галь ну струк ту -
ру на у ко вої кон цеп ції яви ща ук ра їн ської ді ас по ри, зап ро по но ва ної у книж ці. 

Оці ню ю чи мо ног ра фію в ці ло му, мож на кон ста ту ва ти, що во на вда ло струк ту ро -
ва на, вик ла ден ня зміс ту ро бо ти здій сне но ло гіч но, пос лі дов но, ар гу мен то ва но. 
Пра ця ба зо ва на на ва го мо му те о ре тич но му фун да мен ті та ем пі рич них со ці о ло гіч них
дос лід жен нях, які де таль но обґ рун то ву ють кон цеп ту аль ні по ло жен ня дос лід жу ва -
но го яви ща та є свід чен ням ком плек сно го під хо ду до йо го ро зу мін ня. На у ко ва ро бо -
та К. Чер но вої є пер спек тив ним нап ря мом у дос лід жен ні ук ра їн ської ді ас по ри та
прив но сить ці ліс не уяв лен ня у на у ко ве ро зу мін ня дос лід жу ва ної проб ле ма ти ки.    

НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

В.І. Та ра сен ко, д-р соціол. наук,
про фе сор ка фед ри те о рії та іс то рії со ці о ло гії 

Ки їв сько го на ці о наль но го уні вер си те ту 
ім. Та ра са Шев чен ка.
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