
Українська діаспора 



Українська діаспора — це збірне визначення української 

національної спільноти поза межами українських земель 

(етнічної української території), яка відчуває духовний зв'язок з 

Україною. 



Усього у світі поза межами України проживає від 10 до 15 млн українського 

походження. Зв'язок української діаспори з історичною Батьківщиною 

здійснює через товариство "Україна", "Конгрес вільних українців", 

громадські та культурні організації. 





Західна діаспора сформувалася в результаті переселення людей у країни 

Західної Європи, Північної і Південної Америки. На даний момент в США 

проживає 1,5 млн осіб, в Канаді - близько 1,2 млн чоловік, у Польщі - 300 

тис. чоловік, в Бразилії 500 тис. чол. Всього в західній діаспорі проживає 4 

млн. 348 тис. чоловік. На переселення вплинули фактор переслідування 

людей сталінізмом, а також безправне становище селян на початку XX 

століття. 



Східна діаспора включає в себе українців Росії, Середньої Азії та інших 

країн СНД. Найбільшою за чисельністю діаспорою є російська. Загальна 

чисельність українців в Росії складає  4,3 млн осіб.  



Українська діаспора в Італії 
 

Про українську присутність у 
Ватикані та Італії існують 
історичні свідчення. Перш за 
все йдеться про пам'ятки, 
пов'язані з історією Української 
Церкви. У Ватиканській 
бібліотеці зберігаються 
найдавніші українські пам'ятки 
- листи Папи Григорія VII до 
Київського князя Ізяслава, 
датовані 1075 роком, 
служебник Київського 
митрополита Ізидора XV 
століття документи 
Берестейської унії. Центром 
духовного життя сучасної 
Української громади в Римі є 
комплекс інституцій на 
північно-західній околиці 
міста.  

 



Українська діаспора в Аргентині 

 

Аргентинська Республіка 

була однією з перших 

держав, які визнали 

Українську Народну 

Республіку. Президент 

Аргентини Менем прийняв 

делегацію аргентинських 

українців і показав 

документ, відповідно до 

якого Аргентина визнала 

Україну як незалежну 

державу. В даний час в 

Аргентині налічується 

понад 200 тисяч українців. 



Українська діаспора в Грузії 

 
Одним з найбільш знаменних 

подій останніх років для 

української діаспори в Грузії 

стало відкриття Першої 

української школи імені 

Михайла Грушевського. Цей 

навчальний заклад фінансується 

з бюджету "країни 

перебування". Програма у школі 

- українська. Міністерство 

освіти надіслало з Києва 

букварі, підручники, методики, 

карти. Планується, що 

випускники отримають два 

дипломи про середню освіту - 

українського та грузинського 

зразків.  



Українська діаспора в Чехії 

 

Найбільшим організованим 

об'єднанням українців у Чеській 

Республіці є "Українська ініціатива", 

яку очолює Віктор Райчинець. 

Загальне збільшення кількості 

вихідців з України у Чехії 

позначилося й на активізації роботи 

українського суспільства. За словами 

В. Райчінця, суспільство настояло, 

щоб у церкві відбувалося служіння 

українською мовою, адже громадяни 

України становлять більшість 

прихожан чеської православної та 

греко-католицької церков. Церква для 

українців є об'єднуючим чинником: 

здебільшого українці підтримують 

між собою контакти завдяки церкві. 

У неділю та у свята православні та 

греко-католицькі церкви по всій 

країні ледь вміщають всіх, хто хоче 

слухати службу Божу. 


