Ухвала
Першої міжнародної наукової конференції “Діаспора як чинник утвердження держави
Україна у міжнародній спільноті”
8-10 березня 2006 року на базі Національного університету “Львівська політехніка”
відбулася Перша міжнародна наукова конференція “Діаспора як чинник утвердження держави
Україна у міжнародній спільноті”.
Ініціатором проведення такого представницького форуму виступив Міжнародний
інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська
політехніка”.
Свою підтримку у підготовці конференції надали Комітет Верховної Ради України з
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Міністерство
закордонних справ України, Міністерство культури і туризму України, Міністерство освіти і
науки України, Українська Всесвітня Координаційна Рада, Львівська обласна державна
адміністрація, Національний університет “Львівська політехніка” та інші державні й
громадські інституції України.
У конференції взяло участь 245 осіб з понад 20 країн світу: Австралії, Білорусії, Грузії,
Естонії, Італії, Казахстану, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Російської Федерації (Москва,
Карелія, Самара, Саратов, Єкатеринбург, Димитровоград, Тула, Сургут, Санкт-Петербург,
Мурманськ, Татарстан, Башкортостан), Польщі, Португалії, Придністров’я, Румунії, Сербії і
Чорногорії, Словаччини, США, Угорщини, Узбекистану, Чехії, Франції; а також представники
з 15 областей України та Автономної республіки Крим.
На пленарних та секційних (15) засіданнях виступило з доповідями понад 170 учасників,
серед яких представники українських громадських, культурно-освітніх організацій, науковці,
духовенство, політики, представники міністерств, відомств, вищих навчальних закладів,
бізнесмени.
У своїх виступах учасники конференції, зокрема, відзначали:
1. Величезну роль українського зарубіжжя в утвердженні держави Україна у міжнародній
спільноті.
2. Закордонне українство є важливим демографічним, інтелектуальним, соціальнокультурним та інформаційним ресурсом України.
3. Співпраця із закордонним українством повинна бути одним з пріоритетів
зовнішньополітичної діяльності держави Україна.
4. За умов тісної взаємної співпраці українське зарубіжжя має стати для держави Україна
вагомим фактором у:






реалізації зовнішньої політики;
забезпеченні позитивного міжнародного іміджу;
розвитку економічних, культурних та інших зв’язків із зарубіжними країнами;
забезпеченні економічної, культурної та інформаційної присутності в геополітично
важливих регіонах;
сприянні розв’язанню внутрішніх проблем за рахунок залучення потенціалу
українського зарубіжжя.

5. Українська держава зобов’язана відстоювати права та всіляко підтримувати як
зарубіжних українців, так і громадян України, які тимчасово знаходяться за її межами.
Зважаючи на все це, Перша міжнародна наукова конференція “Діаспора як чинник
утвердження
держави
Україна
у
міжнародній
спільноті”
Ухвалила:
1. Звернутися до Президента України з проханням якомога швидше затвердити
Концепцію державної політики України щодо закордонного українства. Всіляко
сприяти проведенню у серпні 2006 року Всесвітнього Форуму Українців;
2. Звернутися до Кабінету міністрів України з проханням забезпечити повне виконання
Державної програми “Закордонне українство” до 2010 року, а також втілення у життя
Закону України “Про правовий статус закордонних українців” та відповідних змін до
Законів України “Про інформацію”, “Про видавничу справу” та “Про імміграцію”.
3. Звернутися до Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства культури і туризму України з проханням координувати свою
діяльність
щодо
співробітництва
із
закордонними
українцями.
З цією метою, розглянути питання створення Єдиної дорадчої громадської ради із
залученням до участі в ній представників громадських організацій, засобів масової
інформації, наукових і навчальних закладів, мистецьких установ та бізнесменів
України.
4. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням підтримати проект
створення навчальної спеціальності “Українознавство для дітей української діаспори”
в Київському Національному університеті ім. Т. Шевченка.
5. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин з проханням продовжити законотворчу роботу у
сфері захисту прав та підтримки як зарубіжних українців, так і громадян України, які
тимчасово знаходяться за її межами. Провести у 2007 році Парламентські слухання з
питання закордонного українства.
6. Закликати усіх тих, кому дорога ідея самоідентифікації зарубіжних українців,
залучення зарубіжного українського загалу до утвердження держави Україна у
міжнародній спільноті об’єднати свої зусилля.
7. Підтримати ініціативу Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з
діаспорою Національного університету “Львівська політехніка” щодо проведення раз
на два роки міжнародної наукової конференції “Закордонне українство як чинник
утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”.
8. Просити Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного
університету “Львівська політехніка” вивчити питання щодо відкриття філіалів
інституту у вищих навчальних закладах Донецька та Одеси; з метою координації
діяльності центрів українознавства, які вже існують у Києві, Львові, Ніжині, Острозі,
Чернівцях, запропонувати їм створити асоціацію центрів українознавства та співпраці
з українською громадою за кордоном.
9. Доручити Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Національного університету “Львівська політехніка” надіслати текст Ухвали усім
зацікавленим державним і громадським установам України.

