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Актуальність теми дослідження зумовлена зростаючим інтересом громадян до 

різних аспектів життя українців за кордоном. Метою даної роботи є дослідження 

позитивного та негативного досвіду функціонування українських спільнот за кордоном. 

Саме зростаючий інтерес громади зумовлює необхідність заповнення й досі існуючих 

прогалин в історії української діаспори, так як має велике значення для становлення 

України як сучасної національної європейської країни. 

Розробка питань історії української еміграції до Канади має як наукове, так і 

практичне значення. По-перше, це допоможе у створенні об'єктивної історії України, 

по-друге, сприятиме зміцненню відносин між Україною та Канадою, а також дасть 

змогу з'ясувати феномен четвертої хвилі еміграції та можливості їхнього повернення в 

Україну. 

Отже, під українською діаспорою розуміють усіх українців поза політичними 

кордонами України, які почувають духовий зв'язок з Україною. Українська діаспора - 

збірне визначення української національної спільноти поза межами українських земель 

(етнічної української території), яка почуває духовий зв'язок з Україною. Станом на 

2016 р. за межами України мешкає від 12 до 18 млн. українців, тобто біля третини нації. 

В історії української еміграції до Канади чітко виділяються чотири хвилі: перша - з 

кінця ХІХ ст. до Першої світової війни; друга - між двома світовими війнами; третя - 

після Другої світової війни і четверта після здобуття Україною незалежності.Перша 

хвиля української еміграції була в основному соціально-економічною, трудовою. Друга 

хвиля отримала назву політичної еміграції.Третя хвиля була на становищі "біженців" 

або "переміщених осіб".Четверта хвиля - так звана "заробітчанська". 

З перших років еміграції українці налагоджували громадське й культурне життя. 

Для задоволення своїх духовних потреб мігранти створювали українські школи, хорові 

колективи, драматичні гуртки . 

Загалом на території Канади нараховується понад 1000 етнічних українських 

організацій. Основними місцями організованого канадсько-українського життя є 

Торонто, Монреаль, Едмонтон, Вінніпег, Ріджайна, Саскатун - усього понад 200 міст. 

Сьогодення ж вимагає нових підходів до тлумачення терміну "діаспора". Досі в 

його змісті переважає розуміння розсіяння етносу як наслідку переселення в результаті 

насильницьких заходів, загрози геноциду, впливу економічних та географічних 

факторів, але останнім часом термін наповнюється новим змістом і є потреба це 

усвідомлювати. 

Отже ,Канада - це країна, яку 1 млн. українців називають своїм домівкою . В 2016 

році вони будуть відзначати 125 років початку масового переселення до Канади. 

Канадські українці розвинули свою самобутню культуру і, попри асиміляційні процеси, 

зуміли зберегти чимало народних звичаїв.Водночас діаспора - це посол нашої 

Батьківщини в країнах поселення українців. Зарубіжні українці є носіями знань про 

Україну. Крилатий вислів Джорджа Сантаяна “ ті, хто не пам’ятають історії, не 

знатимуть майбутнього” підкреслюють головну роль української діаспори– збереження 

історичної пам’яті українського народу, а значить її майбутнього, її незалежності. 

 


