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УХВАЛА 

І Міжнародної науково-практичної конференції 

Brain Drain – Brain Gain: світовий контекст та українські реалії 

 

8 жовтня 2014 р. в Національному університеті «Львівська політехніка» 

відбулася І Міжнародна науково-практична конференція Brain Drain – Brain 

Gain: світовий контекст та українські реалії на виконання Регіональної 

Програми співпраці із закордонними українцями, трудовими мігрантами та 

реемігрантами на 2013 – 2015 роки. 

Ініціатором та основним організатором Конференції виступив 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська 

політехніка». Співорганізатори Конференції: Міністерство освіти і науки 

України, Львівська обласна державна адміністрація, Національний університет 

«Львівська політехніка», Інститут регіональних досліджень НАН України.  

У Конференції взяли участь 60 осіб, з яких 15 докторів наук, 20 кандидатів 

наук, 17 науковців НАН України.  

Робота Конференції відбувалася у форматі панельних дискусій. У рамках 

роботи Конференції також було презентовано результати соціологічного 

дослідження, проведеного МІОКом, щодо виявлення міграційних настроїв 

серед студентів НУ «Львівська політехніка», який є першим етапом реалізації 

Проекту «Дослідження міграційних настроїв серед студентів вищих навчальних 

закладів Львова». 

 

Результатом обговорення стали такі основні висновки: 

1. Глобалізаційні процеси сприятимуть подальшій активізації міграційних 

потоків, зокрема висококваліфікованих спеціалістів. 

2. Значний вплив на відтік інтелекту з України здійснює політика регулювання 

зайнятості та оплати праці.  

3. Кваліфіковані мігранти за кордоном є чинником трансферу знань і 

технологій в Україну, прискорення її інноваційного розвитку. 

4. В Україні відсутня міграційна політика щодо висококваліфікованих 

спеціалістів. 
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Зважаючи на це, учасники Конференції ухвалили:  

 

1. Звернутися до Президента України з проханням: 

 у державних документах, що стосуються стратегічного розвитку держави, 

актуалізувати проблематику щодо міграції висококваліфікованих спеціалістів 

та передбачити механізми залучення інтелектуального потенціалу для розвитку 

України; 

 внести поправки до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року 

№ 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і 

мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної 

сфери», передбачивши державні стипендії для закордонних українців, які 

здійснили вагомий внесок у розвиток науки та освіти в Україні. 

 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням: 

 у проекті Концепції інноваційного розвитку України до 2020 року 

передбачити тісну співпрацю з українськими кваліфікованими мігрантами, 

зокрема у формі: обміну науковою інформацією, розвитку так званої «наукової 

чи технологічної дипломатії» з метою стимулювання України у НДіДКР та 

участі в іноземних науково-дослідних бізнес-проектах, а також у формі 

розробки спільних наукових проектів; 

 залучати українських науковців за кордоном до розробки урядових 

програм економічного, інноваційного, регіонального розвитку України, а також 

створити умови для співробітництва в окремих типах організацій та регіонах; 

 залучати представників наукової та технологічної діаспори до експертизи 

дослідницьких та бізнес-проектів; 

 запровадити регулярний моніторинг міграційних процесів в Україні, 

підтримувати дослідницькі проекти, спрямовані на вивчення особливостей 

міграції кваліфікованих спеціалістів. 

 

3. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням:  

 підтримувати проекти досліджень українських команд під керівництвом 

дослідників – вихідців з України; 

 сприяти створенню в українських ВНЗ лабораторій, очолюваних 

провідними вченими світу; 

 розробити програми залучення закордонних фахівців до викладацького 

процесу в Україні;  
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 сприяти розвитку академічного підприємництва в Україні – формування 

механізму заохочування підприємництва у ВНЗ; 

 розширювати обсяги навчання іноземців в Україні, зокрема студентів із 

числа закордонних українців; 

 сприяти відкриттю напрямів підготовки у ВНЗ спеціалістів у сфері 

міграцієзнавства, зокрема таких як «соціологія міграції», «економіка міграції», 

«міграціологія» та ін.  

 

4. Звернутися до Міністерства соціальної політики України з 

проханням: 

 розробити ефективні програми працевлаштування закордонних 

кваліфікованих спеціалістів на вітчизняному ринку праці та спростити умови 

найму іноземних кваліфікованих фахівців різних галузей; 

 реформувати методологічний підхід до розрахунку рівня мінімальної 

заробітної плати шляхом сегментації ринку праці та структурування відповідно 

до кваліфікаційних вимог;  

 розробити процедуру сертифікації для працівників-реемігрантів – 

підтвердження навичок, отриманих неформально за кордоном, а також 

визначити органи відповідальні за здійснення контролю. 

 

5.  Звернутися до Міністерства закордонних справ України з 

проханням: 

 створити базу даних кваліфікованих українських спеціалістів, які 

перебувають за кордоном (із представників української діаспори, трудових 

мігрантів, їхніх дітей, які навчаються у ВНЗ за кордоном, та українських 

студентів, які поїхали на навчання за кордон) і бажають надавати 

консультативну та іншу допомогу Україні, з чітким розподілом за країнами 

перебування, кваліфікаціями, науковими ступенями, вченими званнями тощо; 

 укласти двосторонні угоди щодо взаємного визнання та еквівалентності 

документів про освіту та наукові ступені з основними країнами-реципієнтами 

українських кваліфікованих мігрантів; 

 при розробці Державної програми співпраці із закордонними українцями 

на період до 2020 року передбачити заходи, спрямовані на залучення 

інтелектуального потенціалу закордонних українців до розвитку України, а 

саме:  



4 

 

а) організацію та фінансування науково-технологічних тренінгів чи виконання 

короткотермінових робіт (короткотермінові візити закордонних українських 

спеціалістів, наприклад, лікарів для виконання складних операцій); 

б) організацію наукових зустрічей, конференцій, круглих столів тощо з метою 

поширення інформації у науково-дослідній сфері, зокрема щодо грантових 

програм та спільної участі в них; 

в) здійснення спільних науково-дослідних проектів у сфері біотехнологій, 

медицини, фізики, комп’ютерних технологій, хімії, економіки, математики та 

інших наук результатом яких має бути їхнє впровадження у роботу підприємств 

та розвитку нових галузей промисловості в Україні. 

 

6. Звернутися до Верховної Ради України з проханням: 

 ратифікувати базові конвенції у сфері визнання кваліфікацій та освіти, 

зокрема: Європейську конвенцію щодо еквівалентності дипломів, що дають 

доступ до університетів (ETS N 15) 1953 р., Європейську конвенцію про 

еквівалентність періодів університетської освіти (ETS N 021) 1956 р., 

Європейську конвенцію про академічне визнання університетських 

кваліфікацій (ETS 032) 1959 р., Протокол до Європейської конвенції щодо 

еквівалентності дипломів, що дають доступ до університетів (ETS N 49) 1964 р., 

а також Європейську конвенцію щодо загальної еквівалентності періодів 

університетського навчання 1990 р.; 

 внести поправки до закону України «Про оплату праці», де передбачити 

два види мінімальної заробітної плати – для кваліфікованої та некваліфікованої 

праці.  

 


