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In era of globalized world the Internet has become an integral part of life. With the help 
of extensive online resources of Ukrainian political organizations in Canada we can 
conduct a serious scientific research. We examined the sites of the largest Ukrainian 
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Вивчаючи проблематику будь-яких подій чи явищ, сьогодні ми 
обов’язково звертаємося до інтернет ресурсів. Відшукуємо потрібні ланки на 
сайти та веб-сторінки, що нас цікавлять, аналізуємо потрібний матеріал і 
таким чином економимо значний відсоток часу. В епоху глобалізованого 
світу Інтернет став невід’ємною частиною життя.  

У випадку дослідження діяльності українських установ за кордоном зараз 
не потрібно їхати за океан і відшукувати необхідну інформацію по всій 
Канаді, досить лише ввести необхідну адресу в пошуку та обирати потрібні 
сайти. Опираючись на обширну інтернет-базу українських громадсько-
політичних організацій Канади, що розміщують інформацію та документацію 
про себе і свою роботу в мережі, можна провести серйозне наукове 
дослідження. 

Почати роботу слід з основного консолідуючого органу, який об’єднує в 
собі майже всі українські організації Канади – Конгресу українців Канади, а 
точніше з сайту КУК [3]. Структура сайту досить зручна та легка у 
користуванні. Не дивлячись на те, що емблема організації та девіз зазначені 
українською мовою, весь сайт та інформація на ньому подається англійською 
або французькою мовами. Це один з мінусів, з яким може зіштовхнутися 
користувач, котрий не володіє іноземними мовами.  

Розділи сайту подані таким чином: історія КУК, організатори та члени 
КУК, новини, програмні документи, актуальні питання (діаспора, імміграція), 
нагороди, українці в Канаді, контакти. Крім того, в основному меню окремо 
виділені найактуальніші питання Конгресу, а саме: криза в Україні, події 
Євромайдану в Києві, найвідоміші українці Канади, Голодомор. Тут, зокрема 
знаходяться відомості щодо роботи більшості українських організацій 
Канади. Це надзвичайно об’ємний за обсягом інформації ресурс, який 
містить, крім зазначених вище, ще такі розділи: «Українсько-канадська 
спільнота», «Українсько-канадські відносини», «Українсько-канадська  
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освіта», «Канадські дослідження», «Мистецтво», «Українські медіа в 
Канаді». На сайті подано інформацію про всі організації, які є членами КУК, 
їхні програмні документи, історію та посилання на їхні сайти.  

Деякі матеріали сайту розкривають як ідейно-організаційну еволюцію цієї 
інституції, так і проливають світло на український громадський рух у Канаді 
загалом. Існуючі дані визначають сутність та основоположні характеристики 
українських громадських організацій – завдання, форми та засоби діяльності, 
організаційну та керівну структури, членство, майно, спосіб припинення 
існування тощо. 

Окремо варто зазначити, що досить вагому роль на сайті Конгресу 
українців Канади приділено сучасним подіям в Україні. З основної сторінки 
одразу видно заголовки про останні новини з України: економічна ситуація, 
воєнні дії на сході, роковини Революції гідності тощо. Зміст сайту містить 
огляд головних подій організацій системи КУК, довідкові матеріали окремих 
осіб тощо. Ряд провінційних консульств (рад) Конгресу українців Канади 
мають свої веб-сторінки, серед них ради Квебеку, Британської Колумбії, 
Саскачевану, філіали в Торонто, Едмонтоні, Віндсорі. 

Серед сайтів організацій українців Канади також уваги заслуговують такі 
осередки, як Пласт [6], Спілка української молоді (СУМ) [8], Союзу 
українських студентів Канади (СУСК), Ліга українок Канади [4], Ліга 
українців Канади (ЛУК) [5]. 

Так, наприклад, із сайту Ліги українців Канади [5] дізнаємося про те, що 
основними аспектами діяльності цієї організації є збереження української 
ідентичності в Канаді за рахунок освітньої діяльності; активна участь у 
громадсько-політичному житті Канади; сприяння збереженню та 
відродженню історичної пам’яті та національної ідентичності як канадського 
так і світового українства; розвиток партнерства з ідейно-спорідненими 
організаціями та сприяння розвитку громадських структур в Україні. 
Структура сайту також досить легка і зрозуміла. На основній сторінці 
знаходимо новини, календар подій, історію ЛУК, архів проектів тощо. 
Цікавим є те, що на сайті можна знайти оголошення роботодавців, а також 
повідомлення для бажаючих щодо навчання в українських школах та 
коледжах. 

Досить широкою є інтернет-база молодіжних та студентських організацій 
Канади. Знаходимо сайти Союзу української молоді Канади (СУМК), Спілки 
української молоді Канади [8], Організації демократичної української молоді, 
скаутської молодіжної української організації «Пласт» [6], як центральної 
ланки, так і філій в Вінніпезі та Монреалі. Вони епізодично відображають їх 
розвиток та діяльність, проте містять важливий матеріал для відтворення 
загальної картини скаутського руху на канадських теренах. Так, Пласт – 
найбільш популярна організація української молоді для патріотичного, 
всебічного самовиховання. На сайті це пояснюється так: патріотичного тому, 
що пластуни плекають любов до української спільноти й готові працювати 
для її добра, але також є корисними громадянами держави, в якій 
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проживають. Всебічного – тому, що Пласт допомагає розвинути повноцінну 
людину, яка вміє корисно діяти самостійно, і в групі, і яка бажає засвоїти 
провідницькі якості і вміння. Самовиховання – тому, що Пласт заохочує до 
постійної праці над собою. Пласт спирається на працю волонтерів, допомогу 
батьків та сприяння української громади [6]. 

Веб-сайт посольства України в Канаді розмістив хронологічну таблицю 
українсько-канадських відносин, а також деякий довідковий матеріалу з цієї 
теми. Частина подібної інформації міститься на сайті Торговельної і 
економічної місії України в Канаді, Генерального Консульства України в 
Торонто [7]. Ці ресурси відображають інформацію стосовно імміграції 
українців до Канади, їх професійної зайнятості у різних сферах діяльності 
тощо. 

Для висвітлення професійної діяльності українських громадських 
організацій Канади використано центральний, головний веб-сайт Українсько-
канадської федерації професіоналів та підприємців (УКФПП) (The Ukrainian 
Canadian Professional and Business Federation) [10], на якому знаходимо 
матеріали стосовно основних цілей, керівних органів, з’їздів, конференцій 
організацій. Усі сімнадцять філій Українсько-канадської федерації 
професіоналів та підприємців представлені в мережі Інтернет, де здебільшого 
висвітлюються питання їх організації та перших кроків діяльності. Виняток 
становлять сайти Віндсора, де, окрім довідкової інформації, містяться 
двадцять чотири випуски газети «Вітер Віндсору» (The Windsor Viter), яку 
видає філія УКФПП в Віндсорі. Вони яскраво ілюструють життя української 
громади цього міста. 

Отже, підсумовуючи огляд Інтернет-бази з проблематики інформаційного 
наповнення веб-сайтів українських організацій в Канаді та громадської і 
політичної діяльності українців у Канаді, можемо відмітити наступне: наявні 
джерела дають достатньо широку інформацію з історії української етнічної 
групи Канади, за допомогою якої ми можемо простежити основні напрямки 
діяльності українців, виділити головні її моменти та досягнення, дослідити 
сутність економічних і соціальних процесів в житті української спільноти і на 
основі цього прийти до певних висновків. 
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