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ВСТУПНЕ СЛОВО
Щоб людям допомогти, треба їх послухати, почути й пізнати. Так
робить наш Господь: «Я ж – добрий пастир і знаю своїх, а мої мене
знають» (Ів 10:14).
Майже півтора століття Українська Греко-Католицька Церква
дбає про своїх членів на різних континентах. До підопічних УГКЦ долучаються інші українці, які опинилися – як правило, з недолі – далеко від батьківщини, а також неукраїнці, що з різних причин приєднуються до нашої спільноти. За скромними оцінками, від часу падіння
«залізної завіси» понад десять мільйонів українських громадян виїхали за кордон. Принаймні три мільйони вихідців з України сьогодні
працюють чи мешкають у країнах Європейського Союзу. Хто вони? Чому виїхали?
Що їм болить? Які їхні мрії та сподівання? Як можна їм допомогти? Як ми можемо
допомогти одні одним?
Соціологічне дослідження, проведене єпархією святого Володимира Великого
в Парижі УГКЦ та Українським католицьким університетом, – це один із кроків до
зрозуміння наших мігрантів у різноманітті їхніх статусів та ідентичностей – зрештою,
до зрозуміння нас самих. У добу, коли мобільність є глобальним явищем, Церкви,
державні інституції, громадські організації та мас-медіа покликані пізнавати новітніх
мігрантів і шукати конкретні способи, щоб допомогти їм.
Наша Церква не є українським етнічним заповідником – вона покликана звіщати
Христове Євангеліє всім народам, незалежно від походження, мови чи кольору шкіри.
Одночасно, будучи спадкоємцями київської традиції, що сягає Володимирового
хрещення Русі, ми маємо особливе покликання – духовно супроводжувати українців
там, де вони є. Утверджувати Богом дану гідність кожної особи, котра добровільно
чи вимушено покинула батьківщину, – й успішного фахівця-«ґлобтротера», й
нелегального скитальця.
Як це робити в двадцять першому столітті, в умовах постмодерного та
посттоталітарного суспільства, гібридної війни, економічної кризи? Як відповісти на
виклик «безґрунтянства», про який іще два покоління тому написав проникливий
український мігрант Юрій Шевельов?
Ми перебуваємо на початку цього процесу. Дослідження, запропоноване Вашій
увазі, не претендує на вичерпність. Виконане на матеріалі Паризького регіону, воно
охоплює навіть не цілу Францію, не те що Європейський Союз. Про його
репрезентативність може і повинна бути дискусія. Проте у своїх масштабах і
методології – це, мабуть, перша така спроба. Більші державні, наукові та церковні
структури виконають ширші, досконаліші аналізи – в інших містах і країнах, на
різних континентах. На це є великий запит.
Це опитування та висновки, які з нього випливають, можуть мати широке
значення для розуміння та моделювання соціоекономічних процесів і міграційних
тенденцій – як на рівні української держави, так і глобально. Також це дослідження
висвітлює деякі аспекти духовної тотожності мігрантів та їхні церковно-релігійні
потреби. Проте слід пам’ятати, що в духовно-релігійній сфері кількісні методи дослідження мають очевидні обмеження і критично потребують доповнення якісними методами (глибинні інтерв’ю тощо). Сподіваємося, в майбутньому цей аналіз
поглибиться за умови, що будуть кадри та необхідні грошові ресурси.
4

***
Підсумовуючи соціологічне опитування, що відбувалося в Парижі у січні –
лютому 2018 р., усвідомлюємо, що цей досвід був новим для всіх учасників проекту.
Новим і формаційним для десяти студенток ІІ та ІІІ курсів, які протягом трьох
тижнів на мокрих чи засніжених вулицях (у Парижі дуже рідко йде сніг!)
переконували респондентів присвятити анкеті сорок хвилин їхнього часу; йшли за
невідомими адресами, добутими через ланцюжок листів і телефонних дзвінків, аби
вислухати історію життя ще однієї – такої вартісної – особи; «виловлювали»
українських мігрантів в одинадцятимільйонному «морі» паризької агломерації.
Новим і зворушливим для наших мігрантів, багато з яких уперше відчули
зацікавленість до їхнього життя з боку зовсім «чужих» людей. Не одному
українцеві у
Франції
знайоме
пережиття
маргінальності,
інакшості,
«другосортності», ізольованості. Не раз побутові клопоти, економічна та соціальна
нестабільність заважають задуматися над траєкторією власного життя. У таких
умовах щирий інтерес, уважне слухання з боку молодої людини вже може стати
певним виявом солідарності. Були респонденти, котрі неохоче погоджувалися взяти
участь в анкетуванні, а то й скептично підсміювалися з інтерв’юерок, проте згодом не
тільки розповідали про себе, а й заохочували до участі інших мігрантів. Яка це втіха
– доброзичливий контакт, автентичне спілкування, встановлення взаємодовіри. Яка
це таїнственна радість – слухати іншого та бути вислуханим, без патерналізму чи
популізму, не очікуючи від цього матеріальної вигоди чи політичних «дивідендів».
Новим цей досвід був і для команд УКУ та єпархії, які за рік (із липня 2017 по
серпень 2018 рр.) спільно розробили інструментарій дослідження, організували
його польовий етап, обробили, проаналізували й опублікували ніколи досі не
збирані дані. Єпархіяльні працівники почали оперувати термінами «кореляція»,
«адаптаційна стратегія» чи «диспозитивна релігійність», а професійні соціологи –
пізнавати особливості літургійного благочестя УГКЦ у Франції. Для нас усіх це була
нагода зрости в гостинності та відкритості на спільне благо.
Сподіваємося, що цей досвід солідарності, взаємного слухання та намагання
зрозуміти дасть добрі плоди у життях респондентів і організаторів проекту. Нехай
дослідження, представлене в цьому виданні, наблизить нас до відповідей на складні
запитання, котрі стоять перед мільйонами нових емігрантів, перед українською
державою, суспільством, нашими Церквами і громадськими організаціями. Нехай
Боже благословення супроводжує всіх, хто долучився до цієї справи – часом, працею,
спонсорством, порадою та молитвою.
Якщо можемо – то маємо людям допомогти, зрозумівши і полюбивши їх такими,
якими вони є. Так робить наш Господь.

Владика Борис (Ґудзяк),
єпископ єпархії святого Володимира Великого в Парижі,
президент Українського католицького університет
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ПРЕАМБУЛА
Звіт підготовлено в рамках дослідницького проекту «Виклики сучасної
міграції: українська спільнота в Парижі», який виконала кафедра соціології ФСН
Українського католицького університету на замовлення та за підтримки єпархії
святого Володимира Великого у Парижі для українців візантійського обряду у
Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії.
Актуальність дослідження обумовлена практичною відсутністю вичерпної та
уніфікованої офіційної статистичної інформації про українських мігрантів у кра- їнах
ЄС, розбіжностями в даних, які надають офіційні українські установи та між- народні
інституції, плутаниною у термінах і визначеннях феномену міграції тощо.
Окреслена ситуація доповнюється існуванням слабкої координації між
мігрантським середовищем та українськими дипломатичними установами, браком
чітких стратегій роботи з власними мігрантами за кордоном на фоні чергової п’ятої
хвилі міграції після 2014 р. В результаті ці функції перебирають на себе неформальні
інституції, що діють на рівні спільноти та часто є єдиним джерелом інформації про
мігрантське середовище. Одну з провідних ролей у цьому процесі відіграють релігійні
структури й організації, що постають у вигляді мережі підтримки та неформальних
комунікативних осередків, за допомогою яких відбувається координація життя
мігрантів за кордоном (релігійного, культурного, соціально-політичного) та
полегшується їхня адаптація та інтеграція у новий соціум.
Основна мета дослідження полягає у спробі окреслити головні соціальнодемографічні характеристики тих, хто мігрує до Франції (вік, стать, рівень освіти,
регіон походження, сфера працевлаштування тощо), з’ясувати, до яких адаптаційних
стратегій вони вдаються, як оцінюють власні перспективи, та яку роль у цих процесах
відіграють релігія та Церква.

Методологія
Дослідження поєднує в собі як кількісні, так і якісні методи.
Глибинні напівструктуровані інтерв’ю: першим кроком у дослідженні було
проведення у листопаді – грудні 2017 р. 12-ти пілотажних глибинних інтерв’ю з
українськими мігрантами в Парижі.
Аналіз вторинних даних та огляд літератури: проведено аналіз доступних
статистичних даних, пов’язаних з міграційними процесами в Україні та світі,
розглянуто наявні матеріали та публікації, присвячені вивченню української
міграції з фокусом на країни ЄС.
Опитування мігрантів: кількісну частину дослідження реалізовано як
опитування віч-на-віч (face-to-face) у низці локацій, де збираються українські
мігранти. У дослідженні застосовано двоступеневу вибірку: на першому ступені –
метод основного масиву (на основі опитування експертів визначено ключові кластери
генеральної сукупності, які і були точками, в яких проводили подальше інтерв’ювання),
на другому ступені – стихійний відбір, оскільки була відсутня інформація про
генеральну сукупність. Допоміжним методом на обох ступенях був метод «снігової
кулі»: 1) респонденти підказували ключові кластери для проведення опитування; 2)
респонденти підказували подальших респондентів для опитування. Втім, цей метод
був допоміжним і давав змогу коригувати відбір кластерів,
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а опитані за цим методом респонденти становлять невелику частку всього зібраного
масиву анкет.
Точки опитування (походження анкет):
1) спільнота єпархії св. Володимира Великого в Парижі УГКЦ (вірні після
богослужінь у катедрі св. Володимира в Парижі, каплиці свв. Івана від Хреста та Терези
з Лізьє у Венсені, храмі свв. Бориса і Гліба в Санлісі; молодь під час зустрічей у
катедрі св. Володимира; відвідувачі Єпархіяльного дому в Венсені; батьки дітей, які
відвідують недільну школу при катедрі) – кількість опитаних 334;
2) спільнота парафії св. ап. Симона Зилота УАПЦ (вірні після богослужінь,
батьки дітей, які відвідують недільну школу) – кількість опитаних 26;
3) українці, котрі зверталися до посольства України у Французькій Республіці
– кількість опитаних 22;
4) українці на станціях метро Шевальре та Корвізар, куди прибувають
автобуси з українських міст – кількість опитаних 176;
5) онлайн-опитування учасників фейсбук-спільноти «Українці в Парижі» –
кількість опитаних 76.
Усього опитано 634 особи, старших за 16 років. Етап збору анкет тривав із 16
січня до 4 лютого 2018 р.
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ПРОМІЖНІ ВИСНОВКИ
Результати дослідження дають підстави для певних узагальнень і попередніх
висновків.

Мета перебування у Франції та персональні причини міграції
Ключовою групою серед українських мігрантів та мігранток в Парижі є трудові
мігранти (73,7 % від усіх опитаних).
Чимала частина опитаних перебувають у Франції нелегально (44,1 %). Дозвіл на
тимчасове перебування (коротко- чи довготермінові візи) мають 31,7 %
інтерв’юованих мігрантів. Громадянство Франції мають 4,6 % опитаних, а дозвіл на
постійне проживання – 17,4 % опитаних.
Значна частина опитаних (39,6 %) респондентів пов’язують своє майбутнє з
Францією, проте понад ¼ опитаних планує повернутися в Україну. Майже така ж
частка мігрантів не будує жодних планів на майбутнє. Водночас, опитані, що живуть у
Франції менше 3 років, більше пов’язують своє майбутнє з Україною, а ті, що живуть у
Франції довше трьох років – більше пов’язують своє майбутнє із Францією. Можемо
припустити, що 3 роки є тим порогом, який визначає зміну мігрантами та мігрантками
своїх майбутніх планів – коли Франція перестає бути тимчасовим етапом у міграції та
стає країною постійного проживання.
Ключовими причинами, що вплинули на прийняття рішення про переїзд до
Франції є пропозиція прибуткової роботи, вищий рівень життя у Франції, можливості
для самореалізації, політична нестабільність в Україні. Більшість мігрантів стикалися
/ стикаються з такими проблемами – з труднощами з пошуком роботи, з напів- чи
нелегальним статусом працевлаштування, проблемами мовної адаптації.

Соціально-демографічні характеристики
українських мігрантів та мігранток в Парижі
Розподіл за статевою приналежністю опитаних є наступним: чоловіки
становлять 40 % від усіх опитаних, жінки – 60 %.
Більшість опитаних (75,4 %) є вихідцями із західних областей України (46,1 % –
з Івано-Франківської області, 19,3 % – Тернопільської, 9,9 % – з Львівської області),
решта областей України представлені незначно. Більше половини опитаних (63,3 %)
перед виїздом до Парижа жили в містах, близько третини опитаних мешкали у селі
(26,7 %) та селищі міського типу (9,9 %).
Вищу освіту мають 52% опитаних (вища освіта 42,9 % + базова вища освіта 8,1 %
+ 1 % кандидат, доктор наук), ще 6,4 % мають неповну вищу освіту. Близько чверті
опитаних здобули середню спеціальну освіту (23,6 %). Повну середню освіту мають
13,6 % та неповну та базову середню – 3,5 %. Більшість опитаних здобули освіту в
Україні (82 %, 519 осіб), решта (18 %, 115 осіб) – здобули або здобувають освіту
закордоном.
Серед українських мігрантів та мігранток у Парижі в офіційно зареєстрованому
шлюбі живуть 368 осіб (58,5 %), з іншою особою без офіційної реєстрації 61 особа
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(9,7 %), неодружені та ніколи не перебували у шлюбі 132 особи (21 %), розлучені – 57
осіб (9,1 %), удови / вдівці – 11 осіб (1,7 %). З урахуванням показників шлюбності у
віковому розрізі можемо говорити про збереження серед українських мігрантів та
мігранток тенденції до укладання офіційного шлюбу.
Респонденти та респондентки мають розгалужену мережу родинних зв’язків як
у Франції, так і в Україні. Означені зв’язки активно підтримуються за рахунок нових
технічних можливостей та їх доступності. Опитані віддають перевагу відеозв’язку
через Skype, WhatsApp, Viber, Messenger. Актуальні також текстові повідомлення,
надіслані за допомогою тих самих електронних комунікаторів. Інтенсивність
реальних, а не віртуальних зустрічей із рідними залежить не стільки від близькості
родинних зв’язків, скільки від матеріального стану респондента.
Одноосібне проживання засвідчили лише 5,1 % опитаних. Поширеними типами
домогосподарств є проживання удвох (25,5 %), утрьох (21,8 %), учотирьох (19,0 %),
уп’ятьох (16,8 %), що разом складає 83,1 %. Від 6 і більше людей під одним дахом
мешкають в 11,7 % випадків. При детальному розгляді домогосподарств за кількістю
осіб, які мешкають під одним дахом, і з урахуванням їх спорідненості, можемо
відстежити чітку динаміку до збільшення «змішаного» типу домогосподарства, що
поєднує як рідних між собою людей, так і не рідних. Цілком вірогідно, що така картина
є свідченням стратегій економії на житлі.

Досвіди працевлаштування та параметри добробуту
90 % від опитаних зазначили, що мають досвід роботи у Франції. Меншою мірою
цей досвід мають молоді люди у віці до 20 років. Ключовою віковою групою на ринку
праці є люди від 21 до 40 років.
Щодо сфер зайнятості опитаних, то маємо чіткий розподіл в залежності від статі
– переважна більшість мігрантів-чоловіків зайняті у сфері будівництва (73,5 % від усіх
респондентів-чоловіків), значна група жінок працюють у сфері надання домашніх
послуг – як то догляд дітей, літніх осіб, прибирання, куховаріння тощо (59,8 % від усіх
опитаних жінок).
Наступними «жіночими» та «чоловічими» сферами зайнятості є транспорт,
логістика (на 15 чоловіків припадає 3 жінки) та зайнятість в готельно-ресторанному
бізнесі (на 23 жінки припадає 2 чоловіків). Жінки переважають і в сфері освіти (на 19
жінок 3 чоловіки), фінансовій сфері (банки, аудит, страхові компанії).
Дані про тривалість пошуків роботи дозволяють говорити про наявність групи
мігрантів та мігранток, які фактично виїжджали у Францію вже маючи робоче місце –
23,5 % зазначили, що почали працювати одразу після переїзду. За тиждень знаходять
собі роботу в Парижі 37,3 % від усіх опитаних, за місяць працевлаштовані вже 63,8 %.
Півроку виявилося достатньо для першого працевлаштування 94,7 % тих опитаних,
що переїхали в Париж (нагадаємо, що йдеться про мігрантів, що мають досвід
працевлаштування). Останнє може свідчити і про наявність попиту на ринку праці, і
про високий рівень умотивованості мігрантів щодо інтенсивних та результативних
пошуків роботи.
Детальний розгляд тривалості пошуків роботи дозволяє говорити про
приблизно однакові шанси таких пошуків у віковому розрізі, натомість в статевому
бачимо певні відмінності. Назагал працевлаштування чоловіків відбувається швидше
порівняно з жінками. Також чоловіки, порівняно з жінками, значно менше вдаються
до практик сумісництва – на одній роботі працюють 78,6 % чоловіків та 45 % жінок.
Від трьох робіт і більше мають лише 2 % чоловіків і 26,1 % жінок. До практик
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сумісництва опитані вдаються незалежно від віку, сімейного стану чи дітності. Тому
можемо припустити, що відмінності у стратегіях сумісництва пов’язані не стільки з
сімейною ситуацією та розподілом сімейних ролей, скільки з ситуацією на ринку праці
та специфікою жіночої та чоловічої зайнятості.
Чим довше людина працює у Франції, тим більше вона вдається до практики
зміни робочого місця. Причина такої динаміки потребує додаткового обстеження,
однак, скоріш за все, це свідчення нелегкої трудової траєкторії мігрантів та мігранток,
їх нестабільної позиції на ринку праці (з урахуванням, наприклад того, що половина
опитаних охарактеризували свій найм як неофіційний чи напівофіційний).
Загалом середній сумарний місячний дохід в середовищі української еміграції
(2000 євро) нижчий за середній показник у Паризькому регіоні (Іль-де-Франс) (за
даними за 2014 р. середня зарплата тут становила 3234 євро). Трохи більше 10 %
українських мігрантів та мігранток мають середній та вищий за середній рівень
доходів. При цьому суб’єктивні ознаки добробуту у Франції в порівнянні з оцінками
стану добробуту в Україні, виглядають більш позитивно: 35,2 % вказали, що живуть
комфортно на свої доходи у Франції (в Україні таких було 15,3 %); 54,6 % опитаних
вважають, що можна жити на цей дохід у Франції (в Україні таких було 21,1 %); при
наявному доході відчувають певні складнощі 9,5 % опитаних у Франції та 37,2 % в
Україні; відчувають серйозні матеріальні трудності 0,8 % опитаних у Франції та 26,4 %
– в Україні. Відтак, можемо говорити, що попри специфіку і складності з
працевлаштуванням та сумарний місячний дохід, що в цілому є нижчим за середній,
на рівні суб’єктивних оцінок респонденти та респондентки підтверджують реалізацію
однієї з ключових цілей еміграції – підвищення рівня добробуту.

Ступінь адаптованості та основні проблеми
повсякденного життя у Франції
Загалом, опитані доволі слабо адаптовані до французького суспільства. Близько
половини опитаних володіють французькою на рівні, який дає їм порозумітися з
місцевими мешканцями. Зовсім не володіє французькою кожен десятий. Проте рівень
адаптації з часом зростає. При цьому спостерігається ще одна цікава закономірність:
рівень володіння французькою мовою у жінок в цілому є вищим, ніж у чоловіків.
Певною мірою це зумовлено специфікою жіночих стратегій працевлаштування.
Останні передбачають суміщення декількох місць праці (нагадаємо, що 10,3 %
опитаних жінок поєднують понад 6 робіт), досягнення чого є неможливим без
інтенсивних комунікативних практик, що мають ґрунтуватися на доброму знанні
мови.
Більшість мігрантів та мігранток стикалися чи стикаються з такими проблемами
– труднощі з пошуком роботи, з напів- чи нелегальний статус працевлаштування,
мовна адаптація. Натомість майже не стикалися / стикаються з такими проблемами
як приниження людської гідності, перешкоди для дітей у здобутті освіти, труднощі
збереження власної релігійної традиції, брак можливостей для повноцінного духовнорелігійного життя, сексуальні домагання.
Загалом, більшість опитаних мігрантів констатували, що перед ними вже
відкрилися наступні перспективи: нові знайомства, цікаве коло спілкування;
знайомство з новою культурою; свобода слова, віровизнання, зібрань, політичного
вибору; пошана до людської гідності, недоторканість особи та майна; рівність перед
законом, відсутність корупції; якісна медицина; добре оплачувана робота; гідні умови
праці; якісна освіта для себе чи для дітей.
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Найвищий рівень довіри в опитаних мігрантів до рідних – як тих, що залишилися
в Україні, так і тих, які перебувають у Франції. Також високим є рівень довіри до УГКЦ.
Загалом українським мігрантам в Парижі притаманні три кола довіри - за рівнем
її спадання: 1) до рідних; 2) до структур і груп французького суспільства; 3) до
організацій української громади у Франції та українських мігрантів у Франції.
Крім того, респонденти згодні з твердженням, що мігранти з України не
прагнуть інтегруватися в українську спільноту в Парижі. Хоча водночас значна
частина опитаних вважає, що українська громада в Парижі є радше згуртованою, ніж
розділеною на окремі групи. Проте ці положення не взаємовиключні. Йдеться про те,
що більшість українських мігрантів не інтегруються в спільноту. Проте якщо вони
таки об'єднуються, то творять одну громаду / середовище, а не діляться на окремі
групи.
Більшість опитаних мігрантів уважають, що Україна не приділяє достатньої
уваги питанням українських мігрантів. Тому можемо припустити, що українській
мігранти в Парижі є атомізованими та не є згуртованою громадою.

Громадська активність мігрантів та мігранток:
виклики та перешкоди
Загалом спостерігається низький рівень громадської активності українських
мігрантів та мігранток в Парижі. Наприклад, більшість із них не беруть участі у
заходах, які організовує Посольство України у Франції (66,9 %). Низьким також є
середній бал оцінки респондентами ролі українських громадських організацій у
їхньому житті.
Якщо до міграції до Франції близько 2/3 від опитаних брали участь у виборах
Президента України чи депутатів до Верховної Ради України, то у Франції у виборах
2/3 уже не беруть.
Більшість респондентів жертвують на благодійність, перебуваючи у Франції.
Проте переважають пожертви на потреби України – лише дуже мала кількість
респондентів жертвує на потреби Франції. Мігранти жертвують на: Армію України та
АТО, духовні та церковні потреби, дітей-сиріт та медицину і лікування. Натомість, у
Франції люди жертвують переважно на духовні та церковні потреби.
Також ми зауважили, що громадська активність українських мігрантів залежить
від тривалості проживання та накопичення ними досвіду життя у французькому
суспільстві.

Релігійне життя української громади в Парижі
Враховуючи, що переважна більшість опитаних мігрантів є вихідцями з трьох
західних областей України (Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської)
приналежність до греко-католицької традиції є домінантною конфесійною
самоідентифікацією. Більшість опитаних (53 %) віднесли себе до Української ГрекоКатолицької Церкви. Другою за чисельністю (16 %) стала ідентифікація з Українською
Православною
Церквою
Київського
Патріархату.
Третє
місце
посіла
загальнохристиянська ідентифікація, яку обрало 7 % від усіх респондентів.
Багаторічні соціологічні опитування щодо рівня релігійності та релігійної
активності українців традиційно фіксують найвищі показники серед мешканців
західних регіонів, а саме серед респондентів, які ідентифікують себе з греко12

католицькою традицією, коли йдеться про частоту відвідування служб, обізнаність в
доктринальних положеннях, матеріальну підтримку Церкви та рівень довіри до
останньої. Тобто саме греко-католики відрізняються найвищим рівнем релігійності та
відповідної релігійної активності на загальноукраїнському тлі. Результати
дослідження засвідчили, що окреслені релігійні практики та їхня інтенсивність
відтворюються і поза українським контекстом у Франції.
Так, рівень суб’єктивної або диспозиційної релігійності респондентів є доволі
високим. Майже 65 % від респондентів зарахували себе до категорії віруючих осіб, як
«радше віруючий / віруюча» охарактеризували себе 22 % опитаних.
Так само доволі високою є і функціональна релігійність опитаних мігрантів,
пов’язана з частотою молитов, відвідуванням релігійних служб тощо. Більшість
респондентів в обох випадках (і в Україні, і перебуваючи у Франції) потрапило до
категорії тих, хто відвідує релігійні служби постійно та часто (66 % в Україні та 67 % у
Франції). В цілому, показники є майже однаковими і для України, і для Франції. Трохи
більшим у Франції є відсоток тих, хто ніколи, чи майже ніколи не відвідує
богослужіння (9 % в Україні проти 13 % у Франції).
Поза тим, результати дослідження свідчать, що ця активність слабо корелює з
участю у заходах власних релігійних громад поза межами релігійних служб, оскільки
відзначена активність є доволі низькою, як у випадку України, так і під час
перебування у Франції. Лише 13 % респондентів брало активну участь у заходах
власної громади в Україні, і 15 % у Франції, відповідно.
У соціально-демографічному ракурсі на основі отриманих даних можна
констатувати більшу релігійність жінок, аніж чоловіків, їхню зацікавленість
релігійною сферою, вищу інтенсивність відтворюваних ними релігійних практик.
Щодо вікових груп, то більшою активністю у релігійній сфері відрізняється група
30-45 років.
Відносно високий рівень відвідування релігійних служб і декларованої
релігійності, віра в низку базових доктринальних положень християнства (життя
після смерті, рай, пекло, релігійні дива) поєднується з вірою в елементи
нехристиянських вчень (реінкарнацію, екстрасенсорику, гороскопи і ворожіння)
попри їх відсутність в офіційних доктринах Церкви. Майже третина опитаних (29 %)
задекларували віру в елементи нехристиянських віровчень. Зокрема в реінкарнацію
вірить більше ніж третина респондентів (39 %), 24 % декларує віру у силу ворожіння,
26 % вірить гороскопам та астрологічним прогнозам. Останнє можна пояснити
загальносвітовою тенденцією до релігійного синкретизму, плюралізації та
індивідуалізації релігії на фоні послаблення впливу традиційних релігійних
організацій та інститутів.
Незважаючи на низьку позацерковну участь у заходах своїх релігійних громад,
респонденти підтримують і готові надалі підтримувати свої церковні громади
фінансово, навіть коли самі перебувають у ситуації фінансової скрути. Отримані дані
також дають змогу констатувати відсутність прагматичної або інструментальної
настанови стосовно Церкви у більшості опитаних мігрантів. Тобто вони не схильні
розглядати Церкву як інструмент, за допомогою якого можна полегшити власну
адаптацію до життя у Франції. Церква розглядається в першу чергу як місце для
задоволення духовних, а не матеріальних потреб.
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