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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Португалія є однією з небагатьох країн 
Західної Європи, яким за досить короткий термін вдалось побудувати 
ефективну систему роботи з мігрантами. Така система була відпрацьована в 
процесі імплементації європейського законодавства з урахуванням 
національних особливостей, що були сформовані унаслідок колоніального 
минулого країни. Реалізація міграційної політики Португалії стала можливою 
завдяки створенню системи державних установ та недержавних інституцій, до 
функціональних завдань яких входила робота з іммігрантами, емігрантами і 
біженцями.  

З огляду на європейські прагнення України вивчення досвіду Португалії у 
сфері міграційної політики набуло особливої актуальності. Так, у наступні роки 
Україна все більше потребуватиме ефективних механізмів координації роботи з 
іммігрантами та емігрантами. Окрім того, стійке прагнення України до вступу 
до Європейського Союзу вимагатиме імплементації в національне 
законодавство європейських правових норм, які регулюють міграційну сферу. 
Також наша держава потребує запровадження ефективних інституційних і 
законодавчих механізмів регулювання міграційних потоків, які б відповідали 
європейським нормам.  

Дослідження політики Португалії у сфері роботи з мігрантами дозволить, 
також розкрити нові, раніше невідомі чинники, що визначали роль цієї держави 
у новітній історії Західної Європи. Вивчення джерел та наукової літератури 
показало наявність недостатньо досліджених аспектів міграційної політики 
Португалії у 1974-2006 рр.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація є складовою частиною наукових планів кафедри нової та новітньої 
історії зарубіжних країн і виконана в рамках наукової теми історичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного 
вибору» (державний реєстраційний номер 16БФ046-01). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі 
широкої і різноманітної джерельної бази й усебічного системного аналізу 
висвітлити формування та практичне впровадження міграційної політики 
Португалії у 1974-2006 рр. 

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання 
дослідження: 

- з’ясувати стан наукової розробки проблеми;  
- систематизувати й охарактеризувати джерельну базу дослідження; 
- визначити чинники формування нової імміграційної політики Португалії 

після падіння колоніального режиму; 
- прослідкувати розвиток португальської міграційної політики після 

вступу країни до Європейського Союзу; 
- охарактеризувати чинники формування політики мультикультуралізму в 

Португалії;  
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-  визначити державні інструменти соціальної адаптації та інтеграції 

мігрантів у Португалії та описати їхню роль; 
- дослідити  недержавні інститути та їхню роль у соціальній адаптації та 

інтеграції мігрантів у Португалії; 
- розкрити процес формування української національної громади в 

Португалії, її соціальної адаптації та інтеграції в португальському суспільстві. 
Об’єктом дисертаційного дослідження є міграційні процеси у 

Португалії в останній чверті ХХ – на початку ХХІ ст. 
Предметом дисертації є міграційна політика Португалії у 1974-2006 рр. 
Хронологічні рамки  дисертаційного дослідження охоплюють 1974- 

2006 рр. Нижня межа – 1974 р. – обумовлена падінням режиму Антоніу ді 
Салазара і початком формування нової міграційної політики Португалії. Верхня 
межа дослідження – 2006 р. – обумовлена створенням системи державних і 
недержавних інституцій, що здійснюють міграційну політику в Португалії.        

Географічні межі дослідження охоплюють територію Португальської 
Республіки. 

Методологічною основою дослідження є системний підхід, принципи 
історизму, логічності та багатофакторності, а також сукупність 
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Для виконання 
поставлених завдань було використано такі методи історичного дослідження як 
історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-
системний, проблемно-хронологічний, описово-оповідальний, структурно-
функціональний аналіз, критика джерел. Поєднання цих наукових методів дало 
можливість: усебічно і комплексно дослідити міграційну політику Португалії у 
1974- 2006 рр. після падіння диктатури, розпаду колоніальної системи та вступу 
Португалії до Європейського Союзу; відобразити взаємодію державних і 
недержавних структур у роботі з мігрантами як комплексного процесу 
формування міграційної політики; показати значення окремих інституцій у 
системі державних структур роботи з мігрантами, простежити зв’язки між 
причинами і наслідками їх створення; забезпечити аналітичний характер 
дослідження, визначити його структуру і логічне викладення отриманих 
результатів. 

Наукова новизна дослідження полягає в постановці та розробці 
актуальної теми, яка ще не була предметом спеціального дослідження. 
Особистий внесок автора полягає в наведених нижче положеннях і висновках, 
які виносяться на захист. 

Уперше: 
- в українській історіографії здійснена спроба створити комплексне 

дослідження міграційної політики Португалії в 1974-2006 рр.; 
- проведено історичний аналіз діяльності інституцій, що здійснювали 

міграційну політику Португалії в 1974-2006 рр.;  
- виявлено причинно-наслідкові зв’язки між потоками іммігрантів та 

законодавством Португалії, з одного боку, й інституціями та португальським 
суспільством, з іншого; 
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- здійснено аналіз документів міграційного і трудового законодавства 

Португалії в зазначений період. 
Удосконалено: 
- визначення складових, що забезпечили ефективність португальської 

міграційної політики після падіння колоніального режиму; 
- підходи до визначення особливостей міграційної політики Португалії у 

порівнянні з іншими країнами Європейського Союзу в обраний для 
дослідження період. 

Отримали подальший розвиток: 
- дослідження процесу формування української національної громади у 

Португалії; 
- висвітлення процесу адаптації та інтеграції іммігрантів у Португалії. 

Практичне значення отриманих у дисертації результатів полягає в 
тому, що вони можуть бути використані як для написання наукових праць та 
викладання новітньої історії Португалії, так і для здійснення наукових 
досліджень міграційної політики європейських держав. Ключові позиції 
дисертації можуть слугувати для написання підручників і наукових робіт із 
всесвітньої історії, державного управління, міграційної політики, зовнішньої 
політики і дипломатії; розробки та викладання навчальних курсів з професійної 
підготовки кадрів Державної міграційної служби, Міністерства закордонних 
справ України і інших державних установ.  

Матеріали дисертації  також можуть бути використанні при виробленні 
стратегії адаптації українського законодавства з питань міграції до норм 
Європейського Союзу; при підготовці законодавчих ініціатив, спрямованих на 
реалізацію міграційної політики та спрямованих на покращення роботи 
існуючих і створення нових установ по роботі з мігрантами; здійсненні заходів 
з побудови мультикультурного суспільства; при створенні механізмів 
залучення іноземних громад в Україні до формування ефективної міграційної 
політики. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і результати, 
викладені в дисертації, отримані автором самостійно. Усі публікації за темою 
дисертаційного дослідження виконані ним одноосібно.  

Апробація результатів дисертації відбулась на  наукових семінарах  ДУ 
«Інститут всесвітньої історії НАН України» у вересні 2018 р. та на 
міжкафедральному науковому семінарі кафедр дипломатичної та консульської 
служби і регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної 
академії України при Міністерстві закордонних справ України в червні 2017 р. 
Основні положення дисертації доповідались на 16 міжнародних науково-
практичних конференціях: 1) II Міжнародна науково-практична конференція 
«Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності» (Одеса, 2015); 
2) Міжнародна науково-практична конференція «Україна в глобальному світі:
витоки кризи і шляхи її подолання» (Київ, 2015); 3) Всеукраїнська науково-
практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні проблеми 
розвитку країн світу: історія та сучасність» (Миколаїв, 2015); 4) Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Розвиток основних напрямів 
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соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи» (Дніпродзержинськ, 2015); 
5) Четверта всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий діалог
Схід-Захід» (Кам’янець-Подільський, 2015); 6) П’ята всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» 
(Дніпропетровськ, 2015); 7) Міжнародна науково-практична конференція 
присвячена 70-й річниці заснування ООН (Київ, 2015); 8) ІХ Міжнародна 
науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні 
проблеми зовнішньої політики України» (Чернівці, 2015); 9) VIII Волинська 
всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (Житомир, 2015); 
10) Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні, методичні і
практичні проблеми соціології, історії та політології» (Херсон, 2015); 
11) Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20-й річниці
Дипломатичної академії України при МЗС України «Зовнішня політика і 
дипломатія: український і світовий досвід» (Київ, 2015); 12) Міжнародний 
молодіжний науковий форум «Україна у світі, світ про Україну» (Київ, 2016); 
13) Студентська науково-практична конференція «Актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания» (Минск, 2016); 14) Міжнародна конференція 
і практикум «Migration in Ukraine and Germany – a Challenge of Civil Society» 
(Odessa, 2016); 15) Міжнародна науково-практична конференція «Realita a 
perspektivy vyvoja spolocnosti: socialne, psychologicke a politicke aspekty» 
(Sladcovicovo, 2016); 16) Всеукраїнська науково - практична інтернет 
конференція «Актуальні проблеми всесвітньої історії: сучасний дискус» (Суми, 
2018).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 наукові праці: 
10 наукових статей у фахових наукових виданнях, зокрема 4 у фахових 
виданнях, що входять до науково-метричних баз і 1 у фаховому закордонному 
виданні (Республіка Білорусь) та в 13 публікаціях апробаційного характеру, у 
тому числі – у 2 тезах доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій, 
що проходили за кордоном (Республіка Білорусь, Словенія). 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 
Вона включає в себе вступ, чотири розділи, висновки, додатки та список 
використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить 265 
сторінок тексту, з них основного тексту – 145 сторінок.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 
його мету та конкретні завдання, визначено предмет і об'єкт, хронологічні й 
географічні межі, охарактеризовано методологічну основу, розкрито наукову 
новизну та практичне значення отриманих результатів, подано інформацію про 
їх наукову апробацію, особистий внесок здобувача та структуру роботи.  

У першому розділі «Історіографія і джерельна база дослідження», який 
складається із двох підрозділів, систематизовано і охарактеризовано наукову 
літературу з досліджуваної проблематики та джерельну базу дослідження.  



5 
У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми»  окреслено основні напрями та 

етапи розвитку наукової думки з проблеми дослідження, показано внесок 
попередників у її розв'язання, визначено питання, що залишилися 
невирішеними. Наукова література досліджуваної проблеми представлена 
працями вітчизняних та зарубіжних (португальських, іспанських, 
американських, російських) вчених.  

У вітчизняній історіографії розкриті окремі аспекти міграційної політики 
Португалії (О.Малиновська, А.Надточій, А.Зубик, І. Темірова). У монографії 
О.Малиновської вказано, що укладення двосторонніх угод у міграційній сфері 
покликане закріпити історичні зв’язки, наприклад, між колишніми 
метрополіями та  колоніями, як це було у Португалії і Кабо-Верде1. До групи 
науковців, які досліджують міграційні процеси та українських мігрантів у 
контексті вивчення закордонного українства та української діаспори належать 
А. Зубик, Ю. Макар, В. Макар, А. Попок, В. Трощинський. Проблематику 
соціально-політичної інтеграції мігрантів, міграційних процесів у Європі та 
європейських демократичних цінностей досліджували О. Власюк,         
І. Гнибіденко, В. Копійка, О. Кислицина, А. Кудряченко, Ю. Макар, 
Е. Лібанова, О. Пархомчук, С. Пирожков, М. Романюк, В. Ціватий. Українські 
науковці зосередились переважно на загальних тенденціях у міграційних 
процесах на території Європейського Союзу чи пов’язаних з ними питаннях 
соціального розвитку, у той час як міграційна політика Португалії не була 
предметом їхнього дослідження.  

Питання міграційної політики більш широко розкрито в працях 
португальських вчених. Їх можна розділити на три підгрупи, в яких 
висвітлюються: 1) процеси деколонізації та пов’язана із ними історія 
формування та розвитку окремих національних громад у Португалії; 2) 
міграційні процеси в контексті окремих політичних, соціологічних та 
економічних категорій соціального розвитку (деякі роботи стосуються певних 
національних громад у Португалії); 3) створення і діяльність португальських 
державних та неурядових інституцій, що здійснюють міграційну політику.   

До першої групи належать праці Руї Пени Піреса, Анни Саінт-Мауріс, 
Філхо Жвао Лопеса. Питання формування й розвитку національної громади 
Кабо-Верде висвітлені в роботі Анни Саінт-Мауріс2. У колективній праці Анни 
Саінт-Мауріс та Руї Пени Піреса  вперше у португальській історіографії 
розглядається процес деколонізації у тісному зв’язку із імміграційними 
процесами. 3  Дослідники зосереджують свою увагу саме на іммігрантах з 
колишніх португальських колоній. Проте у працях португальських дослідників 
майже не акцентується увага на міграційній політиці Португалії. Серед 

1 Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. О.А.Малиновська. Київ, 
2018. С. 106.  
2 Saint-Maurice, A. Reconstrucao das identidades no processo de emigracao: a populacao caboverdiana residente em 
Portugal: dissertacao de Doutoramento em Sociologia. Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa. 
Lisboa, 1994. 243 p. 
3 Saint-Maurice A., Rui P.P. Decolonizacao e migracoes: os imigrantes dos PALOP em Portugal. Revista Internacional 
de Estudos Africanos. 1989. № X-XI.  p.203-226.  
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португальських дослідників другої групи варто виокремити Марію Люсінду 
Круз душ Сантос Фонсеку4 , яка досліджує питання формування та  розвитку 
української національної громади і, на відміну від інших португальських 
авторів, виокремлює українську громаду із загальної категорії мігрантів «зі 
Сходу». З літератури третьої підгрупи виокремимо роботу Марії Беатріс Роча 
Трінідад5. Для її роботи, як і для робіт цієї підгрупи, характерний описовий 
характер міграційного законодавства та створення інституцій у міграційній 
сфері без опису їх впливу на міграційну політику Португалії.  

В іспанській науковій літературі імміграційні процеси в Португалії, у 
контексті досліджуваної теми, висвітлені у роботах, які мають порівняльний 
характер і присвячені Португалії та Іспанії. Професор факультету соціології 
Університету Корунья Суарес Фернандес Белен здійснив порівняльний аналізу 
процесів інтеграції іммігрантів в Іспанії та Португалії і прийшов до висновку, 
що міграційна політика Португалії є більш ефективною в контексті інтеграції 
іммігрантів6. Автор також вважає, що Іспанія і Португалія формують 
всеохоплюючий позитивний досвід міграційної політики європейських країн по 
відношенню до іммігрантів, на відміну від «широкого європейського 
контексту», де підтримується почуття їх несприйняття. На відміну від Семюеля 
Мендоси, який стверджує, що імміграція є єдиним процесом, особливості якого 
якраз і відображаються в розбіжностях країн у системі контролю над ним: через 
регулювання кордону та  потоків іммігрантів7. Аналіз свідчить, що іспанська 
наукова школа, як і португальська, тяжіє до досліджень імміграційної сфери 
через соціальні науки, географію, соціальну антропологію, право, економіку, 
політологію.  

Проблеми міграційної політики Португалії описані в дослідженні 
американської дослідниці португальського походження Анни Паули Бежа 
Хорти. На основі широкого кола залучених історичних джерел, дослідниця 
вивчає події, які відбувалися всередині португальської держави та її колоній і 
призвели до розпаду колоніальної імперії. Водночас, поза увагою дослідниці 
залишаються питання постколоніальної трансформації португальської 
держави, її інституцій, економічних та соціальних перетворень у ній8.  

Сучасна російська історіографія також досліджує міграційні процеси як у 
Європі (О. Єгорова9, М. Апановіч, ), так і у Португалії зокрема (Н. Яковлєва, 

4 Fonseca M.L. Immigration to Medium Sized Cities and Rural Areas: The case of Eastern Europeans in the Evora 
Region (Southern Portugal). New waves: migration from Eastern to Southern Europe. Fundacao Luso-Americana. 
2004. p.91-118.   
5 Rocha-Trinidade M.B. As Políticas Portuguesas de Imigração.  Universidade Autónoma de Lisboa. Janus 2001: 
Anuário de Relações Exteriores. 2000. pp. 174-175. 
6 Belén F.S.  Políticas migratorias  comparadas en el Sur de Europa: lecciones cruzadas entre España y Portugal: 
lecciones. Fundacion alternativas. Madrid, 2010. 68 p. 
7 «Mendoza C. The role of the state in influencing African labour outcomes in Spain and Portugal. The Center for 
Comparative Immigration Studies University of California. San Diego, Working Paper 3. February 2000. pp. 1-20. 
8 Horta A.P.B. Constructing otherness: Nationhood and immigration politics in Portuguese post-colonial society: 
dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Simoom 
Fraser University. Ottawa, 2000. 361 p.  
9 Егорова Е.Н. Правовое регулирование миграционных потоков в Европейском Союзе. Москва, 2018. 224 с. 
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Н. Константинова). У дослідженні Н. Яковлєвої 10  аналізується політична 
система Португалії у новітній період, розглядається роль владних інституцій і 
їх взаємодія на різних етапах.   

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» показано, що в 
дисертаційній роботі з метою проведення комплексного достовірного 
дослідження використано різні за своїм характером і походженням джерела, які 
можна поділити на п’ять груп.  

  Першу групу становлять міжнародні та національні нормативно-правові 
акти, що визначали засади та регулювали функціонування португальської 
міграційної політики Португалії в останній чверті ХХ – на початку ХХІ ст. 
Закони Португалії, прийняті у 1974-2006 рр.; міжнародні договори, які 
підписала, або до яких приєдналася Португалія в зазначений період; 
законодавчі акти інших країн європейського простору, які мали прямий або 
опосередкований вплив на формування португальського соціального 
законодавства. 

 Вивчення комплексу джерел цієї групи дозволило автору проаналізувати 
еволюцію португальського міграційного законодавства від часу падіння 
португальської колоніальної імперії до вступу країни до ЄС та подальші зміни в 
ньому, пов’язані із його адаптацією до загальноєвропейських норм.   

Другу групу формують документи діловодства. До цієї групи належать 
матеріали фондів Державного архіву Міністерства закордонних справ України, 
зокрема Фонду «Матеріали Посольства України у Португалії, які передаються 
на постійне зберігання до УДА МЗС України». Серед яких провідне місце 
займають плани та звіти роботи Посольства України в Португальській 
Республіці (від часу початку своєї роботи у складі Посольства України у 
Французькій Республіці у 1998 р.), записи бесід, аналітичні довідки, інші 
матеріали дипломатичного діловодства. Змістовними і унікальними для 
вивчення і проведення дослідження стали неопубліковані оцифровані матеріали 
документального фонду Маріо Соареша «Casa Comum» та неопубліковані 
оцифровані матеріали документального фонду Антоніо Арнао Метелло здані на 
зберігання Фонду Маріо Соареша «Casa Comum». 

Завдяки аналізу цієї групи джерел нами було досліджено окремі аспекти 
взаємодії української дипломатичної місії з представниками національної 
громади, українськими громадськими та релігійними організаціями в 
Португалії. Також вдалося відслідкувати певне історичне підґрунтя 
формування мультикультурної політики Португалії. 

Третю групу джерельної бази складають статистично-довідникові 
матеріали, які, можна умовно розділити на три підгрупи: збірники статистичних 
даних, результати соціологічних досліджень та матеріали португальських 
державних та недержавних інститутів у сфері роботи з мігрантами, 
українських громадських та релігійних організацій Португалії. Після вивчення 
цих джерел нами було визначено основні форми та методи роботи зазначених 
установ. Відмічено позитивний досвід створення урядом та суб’єктами 
10 Яковлева Н.М. Португалия: история политической модернизации. Москва, 2016. 260 с. 
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громадянського суспільства Португалії системи по роботі з іммігрантами та 
заохочення ними окремих національних груп до самоорганізації.  

Четверту групу джерельної бази складають документи особового 
походження. Дана група джерел є однією з найцінніших, адже в нашому 
дослідженні розглянуті мемуари іммігрантів, що належали до перших хвиль 
імміграції в Португалію 11 . Водночас, до цієї групи було віднесено й ряд 
інтерв’ю проведених автором самостійно під час перебування із дослідницькою 
метою в Португалії у 2014-2015 рр.  

П’яту групу формують матеріали періодичної преси (газети, сайти, 
статті). Особливий інтерес складовають публікації, які відображали поточні 
події політичного та соціального життя у газетах «Avante!», «Publico», «Correio 
da Manha». 

Така широка й різноманітна джерельна база всебічно характеризує 
міграційну політику Португалії у 1974-2006 рр., надає можливість досягти мети 
дослідження, вирішити всі поставлені в ньому завдання. 

У другому розділі «Формування засад міграційної політики 
Португалії (1974-2006 рр.)» проаналізовано зміни у міграційній політиці 
Португалії під впливом міграційних потоків, а також у зв’язку із вступом 
Португалії до Європейського Союзу.   

У підрозділі 2.1. «Міграційна політика Португалії після падіння 
колоніального режиму (1974-1986 рр.)» показано, як після падіння 
тоталітарного режиму в 1974 р. Португалію почали наповнювати потоки 
іммігрантів з колишніх португаломовних колоній. Міграційні процеси значно 
прискорилися і почали перетворювати Португалію із традиційної країни 
еміграції на країну імміграції.  

Водночас, основним акцентом міграційної політики деяких країн 
Європейського Союзу (зокрема Німеччини та Франції) визначалось 
заохочення повернення іммігрантів до країни їх громадянського походження, 
задля чого запроваджувалися відповідні державні програми. Такі зміни в 
європейському міграційному законодавстві змушували португальських 
емігрантів до повернення в Португалію.  

Падіння диктаторського режиму в Португалії і, як наслідок, 
португальської колоніальної системи, опосередковані впливи економічної 
кризи 1970-х рр., запровадження більш жорстких норм міграційного 
законодавства провідних країн Європи вплинули на стрімке й різке 
збільшення чисельності населення Португалії наприкінці 70-их рр. ХХ ст., 
що у свою чергу поставило перед країною завдання сформувати ефективну 
міграційну політику та систему роботи з мігрантами.   

Разом із новими потоками іммігрантів з’явилися нові нетрадиційні для 
португальського суспільства проблеми (розселення, працевлаштування, 
соціальна адаптація іммігрантів, підвищення рівня криміногенного оточення 
тощо), вирішення яких виходили поза межі існуючих інституцій та 

11  Demartini de Brito Fabri Z. Memórias Narradas No Feminino: Mulheres Portuguesas E Luso-Africanas  Nos 
Deslocamentos Para O Brasil. URL: https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/111172 (28.07.2018).

https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/111172
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законодавства. 

Однією із найважливіших складових формування міграційної політики 
Португалії 1974-1986 рр. стало законодавче визначення категорії громадян 
колишніх португальських колоній, які мали право на спрощену процедуру 
натуралізації. Іншими важливими складовими були превентивні заходи: 
боротьба проти негативних наслідків міграції, збереження 
внутрішньополітичної стабільності та попередження нелегальної імміграції. 
Були визначені перші систематичні законодавчі заходи щодо екстрадиції 
іноземців із Португалії.  

У підрозділі 2.2 «Міграційна політика Португалії після вступу до ЄС 
(1986-2006 рр.)» зазначається, що основними завданнями, які стояли на 
порядку денному європейської інтеграції Португалії, були адаптація 
міграційного та трудового законодавства до європейських норм і легалізація 
нелегальних іммігрантів у португальському суспільстві. 

Серед основних заходів, спрямованих на адаптацію міграційного та 
трудового законодавства до європейських норм у період 1986-2006 рр. стали: 
запровадження нового візового режиму, законодавче визначення процедури 
екстрадиції нелегальних іммігрантів, обмеження кола категорій іммігрантів, які 
мали право на набуття португальського громадянства. До них належали також 
зміни норм португальського трудового законодавства, зокрема введення 
відповідальності роботодавця за дотриманням законів щодо виплати заробітної 
плати, податкових внесків і платежів із соціального страхування для 
робітників-іммігрантів, а також кримінальна відповідальність за допомогу й 
сприяння нелегальній імміграції.  

Водночас, завдання легалізації нелегальних іммігрантів уряд Португалії 
намагався виконати через проведення надзвичайних «амністій». Три кампанії з 
легалізації, які були проведені в Португалії в 1992-1993 рр., 1996 р. і 2001 р. 
дозволили легалізувати свій статус приблизно 230 тис. іноземців, у результаті 
останньої, найбільшої з них, в країні було легалізовано 1,701 тис. трудових 
іммігрантів. Процеси легалізації в поєднанні із швидким розвитком 
будівельного сектору в Португалії, який потребував робочої сили, призвели до 
появи нових потоків іммігрантів у Португалії. Зросла кількість іммігрантів з 
Індії та Китаю, суттєво збільшилась європейська та бразильська імміграції. До 
середини 2000-х рр. у загальному потоці іммігрантів сформувалася нова група, 
яку складали вихідці зі Східної Європи (у тому числі українська імміграція в 
Португалії), що кардинально змінила етнічний склад іноземного населення 
Португалії. 

Можемо спостерігати намагання уряду Португалії дотримуватись у справі 
формування імміграційної політики певного балансу між вимогами, які ставив 
перед ним Європейський Союз, та потребами власного ринку праці. Нові 
стандарти дозволили запровадити селективний підхід до імміграції, 
збалансувати політичні й економічні потреби португальського ринку праці, 
встановити більш-менш стабільний контроль над імміграційними потоками.   

Усі рішення португальського уряду, які стосувалися зазначеного періоду, 
визначались не лише загальноєвропейськими вимогами, а й власними 
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інтересами. Крім того, саме в цей період, та саме під впливом соціальних та 
економічних факторів, відбуваються зміни й у справі надання португальським 
урядом переваг певним групам іммігрантів. Якщо в попередній період 
основним критерієм надання спрощених умов для набуття громадянства була 
приналежність до категорії вихідців з колишніх колоній Португалії, знання її 
мови та культури, то відтепер основана увага в цьому питанні приділялась 
оцінці здатності особи бути корисною приймаючому суспільству та працювати 
на благо португальської економіки. 

У третьому розділі «Державна і недержавна складові політики 
мультикультуралізму Португалії» розглянуто основні елементи політики 
мультикультуралізму Португалії, державні і недержавні елементи інтеграцій 
іммігрантів у португальське суспільство.  

У підрозділі 3.1. «Державна політика мультикультуралізму в 
Португалії» визначено характерні риси процесу запровадження політики 
мультикультуралізму в Португалії в кінці ХХ ст.  

Формування державної політики мультикультуралізму, як і нової 
суспільної етики відбувалося одночасно із процесом європеїзації країни. 
Певним чином на цей процес впливали запровадження європейських систем 
правосуддя, охорони здоров’я та освіти, що мало на меті забезпечення прав і 
свобод усіх груп португальського суспільства. Відповідних фундаментальних 
змін зазнали й трудове та соціальне законодавство. 

На інституційному рівні питання здійснення політики 
мультикультуралізму з 1996 р. увійшло до компетенції Верховного комісара у 
справах імміграції та етнічних меншин. У 2003 р. його статус був підвищений 
до рівня Комісії. Відповідно до установчих документів, метою цієї інституції 
визначалося сприяння кращому розумінню культурного розмаїття, обізнаності 
щодо адаптації та інтеграції іммігрантів у Португалії, а також сприяння 
зміцненню миру й соціальної згуртованості на основі міжкультурного діалогу. 
У компетенції Комісії боротьба з расизмом і дискримінацією, співпраця з 
неурядовими організаціями та асоціаціями мігрантів, яку вона здійснює через 
Національні центри підтримки іммігрантів. 

Найбільш яскраво політика мільтикультуралізму здійснювалась у сфері 
освіти. Зокрема, нова освітня програма була спрямована на створення 
сприятливих умов для уникнення дискримінації в забезпеченні належною 
освітою найбільш вразливих соціальних груп, дітей-інвалідів, дітей, що 
належать до національних громад з яскраво вираженими відмінностями в 
культурі. Особлива увага приділялася питанням засвоєння національними 
громадами португальської мови та культури. Було створено Координаційне 
бюро мультикультурних освітніх програм, до основних завдань якого належали 
координація, заохочення і сприяння зміцненню взаєморозуміння, терпимості та 
солідарності між різними народами, етнічними групами та культурами. 
Відповідно до Закону 105/2001 від 31 серпня 2001 р. в Португалії було створено 
інститут соціально-культурних посередників, з метою сприяння інтеграції 
іммігрантів, зміцнення міжкультурного діалогу й соціальної згуртованості 
національних меншин. Посередники здійснювали свої функції в школах, 
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установах соціального забезпечення, закладах охорони здоров’я, місцевих 
органах влади.   

Питання представництва та відображення позиції національних громад у 
ЗМІ і на громадському телебачення було особливо чутливим. Законодавство, 
яке передбачало юридичне визнання за асоціаціями іммігрантів права брати 
участь в процесі здійснення суспільного мовлення і надання їм відповідного 
ефірного часу було прийняте в 1999 р. Саме завдяки політиці 
мультикультуралізму представники національних громад, представлених у 
Португалії, отримали право на здійснення ефірного мовлення і випуск 
друкованих ЗМІ власною мовою та право на отримання державного 
фінансування асоціації іммігрантів та окремих видів їх діяльності. 

У підрозділі 3.2. «Недержавні інструменти соціальної адаптації та 
інтеграції іммігрантів у суспільство Португалії» показано, що соціальна 
адаптація та інтеграція іммігрантів базувалася також на недержавних 
інструментах, які були складовою частиною системи реалізації політики 
мультикультуралізму Португалії.  

Основними недержавними суб’єктами соціальної адаптації та інтеграції 
іммігрантів у приймаюче суспільство Португалії стали різноманітні неурядові 
організації. Вони брали активну участь у роботі урядових консультативних 
органів та контролі над реалізацією державного бюджету у сферах адаптації та 
інтеграції іммігрантів.  

Особливу роль відігравала «Португальська рада у справах біженців», яка 
була заснована 20 вересня 1991 р. Ця інституція створювалась як оперативний 
партнер Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Португалії 
та мала юридичні повноваження для надання консультацій, юридичного 
супроводу та допомоги особам, які шукають притулку. До таких організацій 
також належали: «Служба єзуїтів у справах біженців»; «Португальська 
католицька місія з міграції»; «Солідарність мігрантів» і «SOS расизму». 
«Солідарність мігрантів» і «SOS расизму» брали участь у реалізації «Програми 
боротьби з расизмом», започаткованої з метою сприяти соціальній інтеграції 
дітей та молоді із найбільш вразливих соціально-економічних прошарків 
населення в суспільство країни перебування, особливо звертаючи увагу на 
високий рівень соціальної ізоляції іммігрантів. 

Водночас, важливу роль у справі адаптації іммігрантів у португальському 
суспільстві відігравали й національні асоціації громад іноземців, які 
відзначалися високим рівнем самоорганізації та здатністю вести злагоджений 
діалог із центральними органами влади Португалії. Також, неабиякого значення 
у справі інтеграції іммігрантів у культурне життя приймаючого суспільства 
відіграло їх залучення до різного роду релігійних, мистецьких та спортивних 
заходів, що стали проявом «м’якої сили» та найбільш дієвим механізмом 
налагодження позитивної комунікації між місцевим населенням та 
іммігрантами. 

Можемо визначити три етапи розвитку асоціацій іммігрантів у 
Португалії: 1) перший етап зародження – друга половина 1970-х рр. – кінець 
1980-их рр.; 2) другий етап, який характеризується створенням об’єднань в 
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якості засобів для соціальної та економічної інтеграції іммігрантів, розпочався в 
першій половині 1990-х рр.; 3) третій етап охоплює період від другої половини 
1990-х рр. – етап офіційного визнання іммігрантських об'єднань, подальшого 
розвитку правової бази, що до них застосовувалась. У переважній більшості, 
основною метою асоціацій був: захист і забезпечення прав іммігрантів у 
португальському суспільстві, підтримка механізмів поліпшення умов життя, 
забезпечення соціальних і культурних потреб іммігрантів, запобігання або 
припинення дискримінації та расизму.  

Так, законодавство, що застосовувалося до асоціацій іммігрантів у 1990-
их рр., визначало їх як повноправних учасників процесу визначення і реалізації 
імміграційної політики і політики у галузі соціальної та економічної інтеграції 
іммігрантів. Були додатково визначені окремі форми технічної та фінансової 
підтримки асоціацій іммігрантів з боку держави. Залучення асоціацій до 
процесу вироблення законодавчих рішень і заохочення утворення такого роду 
організацій, що, сприяли здійсненню налагодженої роботи з ними. Основними 
суб’єктами, за допомогою яких механізм інтеграції до португальського 
суспільства було визнано одним із найкращих в Європі стали різного роду 
неурядові організації, які, у тісній співпраці з органами державної влади, брали 
активну участь у роботі урядових консультативних органів та реалізації 
державних програм. Водночас, важливу роль у справі адаптації іммігрантів у 
португальському суспільстві відігравали й асоціації національних громад, які 
відзначалися високим рівнем самоорганізації та здатністю вести злагоджений 
діалог із центральними органами влади Португалії.  

У четвертому розділі «Українська національна громада у структурі 
міграційних потоків Португалії» проаналізовано чинники, які вплинули на 
формування української національної громади в Португалії та її громадських 
організацій.  

У підрозділі 4.1. «Формування української національної громади в 
Португалії» розкрито чинники, що спонукали українців до імміграції в 
Португалію.  

Імміграції українців у Португалію сприяли, з одного боку, такі внутрішні 
чинники, як: криза робочих місць; низький рівень оплати праці; політична 
нестабільність; корумпованість усіх гілок влади; відсутність культури 
виконання законів; безвідповідальність вищих посадових осіб органів 
державної влади; недіючі правові механізми захисту права власності в Україні. 

З іншого боку, українців спонукали до імміграції такі зовнішні 
мотиватори як: дефіцит національної робочої сили у сферах виробництва та 
послуг у Португалії; проведення процесів легалізації іммігрантів та масове 
надання посвідок на тимчасове проживання в Португалії; бажання мати кращі 
умови життя та гідні умови праці. Однією з причин зростання кількості 
українських іммігрантів у Португалії стало розгортання робіт у будівельному 
секторі, пов’язаних із проведенням ЕКСПО-98. 24 серпня 1998 р. Український 
павільйон, який був наданий українській стороні безкоштовно, відвідало 
близько 70 глав держав та урядів.  

За даними Національного інституту статистики, станом на 2005 р. у 
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Португалії було офіційно зареєстровано 66 тис. 281 українець. При цьому 
відсутність історичних, культурних зв'язків і територіальної близькості не 
завадила українцям досить швидко адаптуватися в португальському 
суспільстві.  

Не беручи до уваги серйозний мовний бар’єр, українську національну 
громаду, поміж інших іммігрантів, які прибували до Португалії в попередній 
період, відрізняла висока здатність до самоорганізації, адаптації та інтеграції, 
що досить швидко дозволило українцям створити собі позитивний імідж у 
громадській думці португальського суспільства.   

У підрозділі 4.2. «Роль українських громадських організацій Португалії у 
соціальній адаптації українських іммігрантів» визначено процес формування і 
діяльності українських громадських та релігійних організацій у Португалії, їх 
роль в адаптації української національної громади в португальському 
суспільстві.  

Українські громадські організації відігравали вагому роль у адаптації та 
інтеграції українських іммігрантів у португальському суспільстві через пошук 
механізмів захисту їх прав та інтересів, забезпечення соціально-культурних 
потреб і потреб збереження національної ідентичності. У практичній площині 
це: встановлення робочих контактів із регіональними центрами допомоги 
іммігрантам; відповідними муніципальними службами; службами юридичної 
допомоги; пошук трудових контрактів; вирішення питань легалізації та 
обґрунтування подальшого перебування українців у Португалії.  

У дослідженні представлена діяльність таких великих організації як 
«Спілка українців Португалії» та «Асоціація українців Португалії «Собор». 
Саме вони докладали найбільше зусиль для надання практичної допомоги 
українцям, які потрапили в скрутне становище, сприяння возз’єднанню сімей 
українських іммігрантів, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, 
підтримки культурно-релігійного життя.  

Звертаючи особливу увагу на проблеми заробітчан-українців, з якими 
вони змушені були боротись у процесі інтеграції в португальське суспільство, у 
2000 р. Патріарх Лісабону Дон Жозе да Крус Полікарпо звернувся до 
Блаженнішого Любомира Газура з проханням відрядити українських 
священників у Португалію для служіння. За період першої половини 2000-х рр. 
осередки української греко-католицької церкви були створені майже в усіх 
великих містах Португалії, де була представлена українська національна 
громада. Досить численними в Португалії були і приходи української 
православної церкви.  

Приходи українських греко-католицької та православної церков 
виступали окремими об’єднавчими суб’єктами, які сприяли успішній адаптації 
українських іммігрантів у португальському суспільстві. Португальська влада 
вбачала в розвиткові організованого релігійного життя іммігрантів позитивний 
фактор їх інтеграції.   
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено наукове дослідження та досягнуті теоретичні 
узагальнення, які в сукупності дозволили запропонувати розв’язання наукового 
завдання, що полягає у виокремленні важливого історичного досвіду Португалії 
із реалізації міграційної політики у 1974-2006 рр.  

У висновках узагальнено результати проведеного дослідження: 
− аналіз стану наукової розробки проблеми дослідження свідчить про її 

недостатнє розкриття в історіографії, незважаючи на існування великого 
масиву наукових праць і ґрунтовне вивчення окремих аспектів міграційної 
політики Португалії зарубіжними, передусім португальськими, дослідниками. 
Переважна більшість досліджень здійснювалася в рамках соціології, соціальної 
географії та економіки. В історичній науці відсутнє дослідження, у якому б 
комплексно й системно вивчалася міграційна політика Португалії в період з 
1974 по 2006 рр. на тлі міграційних процесів та у взаємозв'язку з ними; 

− джерельна база дисертації представлена п’ятьма групами джерел: 
міжнародними і національними нормативно-правовими актами, що визначали 
засади та регулювали функціонування міграційної політики Португалії в 
досліджуваний період; документами діловодства фондів Державного архіву 
Міністерства закордонних справ України (записами бесід, аналітичними 
довідками, іншими матеріалами дипломатичного діловодства) і Фонду Маріо 
Соареша «Casa Comum»; збірниками статистичних даних і результатами 
соціологічних досліджень; документами особового походження (інтерв’ю, 
мемуарами, опитуваннями); матеріалами періодичної преси. Така широка й 
різноманітна джерельна база всебічно характеризує міграційну політику 
Португалії в 1974-2006 рр. і надає можливість досягти мети дослідження, 
вирішити всі поставлені в ньому завдання; 

− нова міграційна політика Португалії формувалася під впливом двох 
основних чинників. З одного боку, особливий вплив на її формування 
здійснювали потоки іммігрантів із колишніх португальських колоній, що 
потребували впорядкування. З іншого – продовжувався відтік емігрантів- 
португальців до інших європейських країн (Франція, Німеччина), що 
спричинило впровадження більш жорсткого міграційного законодавства, яке 
призвело до їх рееміграції. Комплекс цих двох чинників призвів до створення 
такої системи регулювання імміграційно-еміграційних потоків і міграційної 
політики Португалії, яка привабила ще одну хвилю іммігрантів – з 
пострадянського простору (у Португалії їх називають іммігрантами «зі Сходу»). 
Водночас, Португалії вдалося уніфікувати різноманітні імміграційно-
еміграційні потоки в одному багатоетапному регуляторному процесі 
міграційних «амністій»;  

− у результаті процесів європейської інтеграції, у міграційній політиці 
Португалії до кінця досліджуваного періоду відбулися такі зміни: адаптація 
національного законодавства Португалії до загальноєвропейських норм; 
запровадження нового візового режиму та обмеження в праві набуття 
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громадянства; розроблення нової процедури екстрадиції, здійснення в декілька 
етапів надзвичайних «амністій» – процедур легалізації нелегальних мігрантів; 
зміни норми трудового законодавства щодо працевлаштування іммігрантів; 

− політика мультикультуралізму Португалії формувалася під впливом таких 
чинників: 1) вступу Португалії до ЄС у 1986 р. та адаптації португальського 
законодавства до загальноєвропейських норм; 2) збільшення кількості 
португаломовних національних громад, чиї культурні й соціальні традиції 
відрізнялися одна від одної; 3) необхідності задоволення потреб національних 
громад у збереженні культурних цінностей; 4) потреби адаптації в 
португальському суспільстві іммігрантів, які не мали жодних історичних і 
культурних зв’язків із Португалією; 5) потреби в адаптації, вихованні й 
навчанні дітей та молоді, які потрапляли на територію Португалії в процесі 
возз’єднання сімей іммігрантів. В умовах збільшення кількості національних 
громад, зростали їхні потреби у навчанні, здійсненні ефірного мовлення і 
випуску ЗМІ рідною мовою, забезпеченні їхніх культурних потреб. Ініціативи у 
вирішенні цих проблем надходили не лише від національних громад, а й від 
португальської держави. Це стало складовою успіху політики 
мультикультуралізму, стимулювало самоорганізацію іммігрантів та сприяло 
розвиткові толерантності у суспільстві;   

− важливу роль у соціальній адаптації та інтеграції іммігрантів у 
португальському суспільстві відіграла новостворена система державних 
інституцій для роботи з мігрантами. Серед них: Висока комісія з імміграції та 
міжкультурного діалогу; Національні центри підтримки іммігрантів; 
Координаційне бюро мультикультурних освітніх програм та інші. 
Координуючу роль у цьому процесі здійснював Верховний комісар у справах 
імміграції та етнічних меншин. Одним із важливих елементів цієї системи став 
інститут соціально-культурного посередника, створений з метою сприяння 
інтеграції іммігрантів і етнічних меншин, зміцнення міжкультурного діалогу й 
соціальної згуртованості. На національному рівні були розроблені програми й 
проекти, які мали на меті розвиток культурної різноманітності у 
португальському суспільстві; 

− значний вплив у сфері реалізації міграційної політики Португалії 
здійснювали і продовжують здійснювати окремі неурядові організації в 
Португалії, як за допомогою участі в урядових консультативних органах, так і 
в рамках партнерських відносин з громадськими організаціями та асоціаціями 
національних громад. Найбільш впливовими серед них є: «Португальська рада 
у справах біженців», «Служба єзуїтів у справах біженців», «Португальська 
католицька місія з міграції», «Солідарність мігрантів», «SOS расизму». Сфера 
впливу неурядових організацій досить широка, – від забезпечення участі 
асоціацій, що представляють іммігрантів, у процесі визначення політики в 
галузі соціальної інтеграції іммігрантів у Португалії, до надання належної 
юридичної підтримки, доступу до послуг охорони здоров’я, забезпечення 
робочими місцями й належним рівнем освіти; 
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   − початок процесу формування української національної громади в 
Португалії припадає на кінець 90-х рр. ХХ ст. На нього вплинули як 
загальноєвропейські міграційні тенденції, так і ряд внутрішніх та зовнішніх 
чинників. На першому етапі це були: існування нелегальних мереж постачання 
робочої сили в Європі та їх тісні зв’язки із потенційними роботодавцями в 
Португалії; кризові явища в економіці України, високий рівень безробіття та 
невідповідність прожиткового мінімуму потребам для забезпечення належного 
рівня життя в Україні. На другому етапі – міграційні амністії, що проводив 
уряд Португалії; запровадження нового трудового законодавства, що 
розширило можливості легального працевлаштування; дефіцит національної 
робочої сили у сферах виробництва та послуг. Українська громада, яка за своєю 
чисельністю складала найбільшу групу серед вихідців із колишнього 
Радянського Союзу, стала абсолютно новим явищем для португальського 
суспільства. Не зважаючи на відсутність в українців та португальців спільного 
історичного та культурного коріння, наявний значний мовний бар’єр, наші 
співвітчизники в порівнянні із іншими іммігрантами, продемонстрували досить 
високу здатність до адаптації та інтеграції в суспільство, що їх прийняло. 
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АНОТАЦІЯ 
Марцинюк М.П. Міграційна політики Португалії (1974-2006 рр.). – 

На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 
Київ, 2018. 

У дисертації, на основі широкої джерельної, бази здійснено дослідження 
міграційної політики Португалії у 1974-2006 рр. на тлі розпаду португальської 
колоніальної системи та вступу Португалії до Європейського Союзу. 

Узагальнено стан наукової розробки проблеми дослідження, 
систематизовано і охарактеризовано її джерельну базу. Проаналізовано зміни в 
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міграційній політиці Португалії в контексті двох паралельних процесів – 
падіння авторитарного режиму і наповнення Португалії потоками іммігрантів з 
колишніх португаломовних колоній та адаптації норм португальського 
законодавства до європейського у зв’язку зі вступом до Європейського Союзу. 
Досліджено розвиток державних та недержавних інституцій Португалії в роботі 
з мігрантами, визначено їх роль у формуванні політики мультикультуралізму. 
Здійснено дослідження процесу формування української національної громади 
у Португалії. Зроблено висновки про зміни в міграційній політиці Португалії в 
1974-2006 рр. та вплив міграційних потоків на її міграційну політику.  

 Ключові слова: Португалія, міграційна політика, імміграція, 
мультикультуралізм, українська національна громада.  

АННОТАЦИЯ 
Марцинюк М.П. Миграционная политика Португалии (1974-2006 

гг.). – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 «Всемирная история». – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 
Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации осуществлено исследование миграционной политики 
Португалии в 1974-2006 гг. на фоне распада португальской колониальной 
системы и европейских стремлений Португалии. 

Проведен обзор научной разработки проблемы исследования, 
систематизированы и охарактеризованы ее научные источники. 
Проанализированы изменения в миграционной политике Португалии в 
контексте двух параллельных процессов – падения авторитарного режима с 
одновременным заполнением Португалии потоками иммигрантов из ее бывших 
колоний, и адаптации норм португальского законодательства к европейскому в 
связи с ее вступлением в ЕС. Исследовано развитие государственных и 
негосударственных институтов Португалии в работе с мигрантами, определена 
их роль в формировании политики мультикультурализма. Исследован процесс 
формирования украинской национальной общины в Португалии. Сделаны 
выводы об изменениях в миграционной политике Португалии в 1974-2006 гг.  

Ключевые слова: Португалия, миграционная политика, иммиграция, 
мультикультурализм, украинская национальная община.  

ABSTRACT 
Martsyniuk M. Migration Policy of Portugal (1974-2006) – On the rights 

of a manuscript. 
The thesis to obtain Candidate degree of History in specialty 07.00.02 «World 

History». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 
and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis provides a comprehensive and system analysis of the Portuguese 
migration policy in the 1976-2006. Portugal is one of the few countries in the 
European Union, which in a rather short period managed to implement an effective 



20 
algorithm of working with migrants.  Such an algorithm invented during the period of 
the implementation of European legislation in Portugal considering national 
peculiarities, which had formed because of the colonial past of the country. The 
implementation of the Portuguese migration policy became effective through the 
creation of a system of governmental and non-governmental institutions for working 
with migrants.  

Taking into account the European aspirations of Ukraine, the learning of the 
Portuguese experience in the migration policy is particular relevant. The research 
argues that in the upcoming years Ukraine will increasingly need an effective 
mechanism of work with immigrants and emigrants, especially after the 
implementation of a visa-free regime with the European Union.     

The scientific novelty of the obtained research consists in the comprehensive 
historical analysis of the migration policy of Portugal during the last quarter of the 
20th – the beginning of the 21t century. It allows us to propose author's 
recommendations for the implementation of relevant historical experience in Ukraine; 
to find out the practical-consequential connections of immigration flows with the 
legislative and institutional architecture of the Portuguese host society and their 
mutual influence; to analyze Portuguese Migration and Labor Legislation.  

In course of the research, we found out the peculiarities of the new Portuguese 
immigration policy in 1974-2006. The author carried out comprehensive historical 
analysis of the Portugal’s migration policy from 1974 to 2006, as well as the special 
elements of the institutional system of working with migrants. The mutual influence 
of the multicultural environment on the formation of the multicultural policy was 
reviled. The documents, which represent the legislative activity of the Portuguese 
government, the official and private correspondence of the members of the 
government, the publication of the speeches of state figures and the transcripts of the 
parliamentary sessions, the results of sociological surveys and population censuses, 
were analyzed.  

The practical value of the current study is that its materials and conclusions can 
be used in the future scientific researches of the Portuguese migration policy, as well 
as in the educational processes in Ukraine, in particular, when developing manuals 
and courses on the history of contemporary migration policy of Portugal.  Materials 
of the research can also been used in the work of government agencies responsible at 
the implementation of the migration policy. 

Keywords: Portugal, migration policy, immigration, multiculturalism, 
Ukrainian national community.  
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