УХВАЛА
Міжнародного симпозіуму
«Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст»
3 вересня 2015 р. в Національному університеті «Львівська політехніка»
відбувся Міжнародний симпозіум «Міграція у кризових умовах: українськопольський контекст».
Ініціатором та основним організатором Симпозіуму виступив
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного
університету «Львівська політехніка» (МІОК). Співорганізатори Симпозіуму:
підкомітет з питань регіонального та транскордонного співробітництва між
Україною та країнами ЄС комітету Верховної Ради України з питань
Європейської інтеграції, Львівська обласна державна адміністрація,
Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра менеджменту
персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська
політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка».
У Симпозіумі взяли участь понад 100 осіб – науковці та викладачі,
депутати Верховної ради України та Сейму Республіки Польща, депутат
Парламенту ЄС від Республіки Польща, представники Міністерства праці і
соціальної політики Республіки Польща, Міжнародної організації з міграції,
Державної міграційної служби України, регіональної служби зайнятості
України, консульських та дипломатичних установ, регіональних органів влади
та місцевого самоврядування, а також українських громадських організацій у
Польщі.
Робота Симпозіуму відбувалася у форматі пленарного засідання та дискусії
за круглим столом.
Результатом обговорення стали такі основні висновки:
1. Кризові умови в Україні зумовлять подальшу активізацію міграційних
потоків до Республіки Польща, а саме істотне зростання нелегального
сектора.
2. Міграційні переміщення між Україною та Польщею відбуватимуться у
різних формах, а саме: трудова міграція (сезонна, довготривала та
короткотривала), вимушена міграція, студентська мобільність та ін.
3. Взаємозалежність між регіональними та загальнодержавними механізмами
співпраці впливатиме на регулювання міграції між Україною та Польщею.
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Зважаючи на це, учасники Симпозіуму ухвалили:
1. Звернутися до Президента України з проханням:
 у державних документах, що стосуються стратегічного розвитку держави,
актуалізувати проблематику трудової міграції, зокрема щодо прикордонних
територій.
2. Звернутися до Верховної Ради України з проханням:
 поглибити активну та дієву співпрацю з Українською Парламентською
Групою Сейму Республіки Польща з метою координації зусиль, спрямованих
на лобіювання інтересів України;
 ратифікувати Конвенцію ООН від 18.12.1990 р. «Про захист прав усіх
трудових мігрантів і членів їхніх сімей»;
 провести комітетські слухання у Верховній Раді України для
доопрацювання проекту Закону України «Про зовнішню трудову міграцію»;
 прийняти доопрацьований Закон України «Про зовнішню трудову
міграцію».
3. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням:
 підвищити рівень інституційного забезпечення міграційної політики,
створити міжвідомчу координаційну раду з питань міграції при КМУ під
головуванням одного з віце-прем'єр-міністрів;
 схвалити проект Стратегії державної міграційної політики України на
період до 2025 року;
 розробити Програму співпраці із закордонними українцями та трудовими
мігрантами на період до 2020 року;
 укласти нову Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Польща
про міжрегіональне співробітництво (наразі чинна Угода від 1993 р., яка не
враховує сучасних викликів та проблем), у якій слід передбачити також
співробітництво щодо розподілу трудових ресурсів;
 активізувати переговори з урядом Республіки Польща щодо Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила
малого прикордонного руху в частині подальшого розширення її територіальної
зони дії та збільшення термінів перебування українських громадян на території
Республіки Польща;
 запровадити регулярний моніторинг міграційних процесів в Україні,
підтримувати дослідницькі проекти, спрямовані на вивчення особливостей
українсько-польської міграції, а також розширити ринок науково-технічної
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співпраці, заохочення наукових обмінів та організацію спільних наукових
досліджень;
 запровадити сучасну методологію обрахунку обсягів неврегульованої
міграції, зокрема, застосовувати сучасні підходи європейських експертів, які
використовують методи обрахунку «прихованого населення», оцінку осілості та
оцінку зростання іноземних мігрантів, які тривалий час використовуються в
країнах ЄС з тим, щоб заповнити брак систематичності та комплексності при
оцінюванні обсягів міграції та міграційних процесів.
4. Звернутися до Міністерства соціальної політики України з
проханням:
 ініціювати створення при регіональних центрах зайнятості відділів з
питань закордонного працевлаштування, які б надавали пропозиції,
рекомендації та перелік вакантних посад за кордоном, юридичні консультації та
супровід для потенційних трудових мігрантів, а також проводили
роз’яснювальну роботу щодо можливих ризиків, пов’язаних з неврегульованою
міграцією. Зокрема, розпочати зі створення такого відділу у Львівській області
для подання пропозицій щодо працевлаштування у Республіці Польща.
5. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням:
 серед умов стипендіальних студентських програм для навчання за
кордоном передбачити пункт щодо обов’язкового повернення в Україну після
завершення навчання .
6. Звернутися до Міністерства закордонних справ України та
Республіки Польща, Державної прикордонної служби України та
Республіки Польща, Державної фіскальної служби України та
Міністерства фінансів Республіки Польща з проханням:
 забезпечити створення на паритетних засадах спільних пунктів пропуску
на кордоні між Україною та Польщею, що сприятиме розвитку технологій
спільного контролю за переміщеннями товарів, осіб та транспортних засобів;
 збільшити кількість міжнародних пунктів пропуску відповідно до потреб
пропускної здатності на кордоні між Україною та Польщею;
 з ініціативи місцевих органів самоврядування збільшити кількість піших
переходів відповідно до потреб прикордонних населених пунктів.
7. Звернутися до уряду Республіки Польща з проханням:
 у рамках реалізації політики щодо національних меншин сприяти
діяльності українських та спільних українсько-польських громадських
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організацій та засобів масової інформації, а також створенню шкіл з
українським етнонаціональним компонентом.
8. Звернутися до Міністерства праці та соціальної політики Республіки
Польща з проханням:
 здійснювати контроль над дотриманням умов трудових договорів між
польськими працедавцями та українськими трудовими мігрантами.
9. Звернутися до Міністерства закордонних справ Республіки Польща з
проханням:
 скоротити перелік підстав для невидачі віз, зокрема, пункт щодо
відсутності достатньої кількості засобів для проживання в країні на зазначений
період або повернення назад;
 cприяти спрощенню процедури видачі короткотермінових віз з метою
заохочення тимчасового працевлаштування як альтернативі постійній міграції.
10. Звернутися до Національної академії наук України з проханням:
 активізувати наукові дослідження стосовно оцінки впливу міграційних
процесів на стан демографічного потенціалу, людського капіталу, формування
та розвиток ринку праці та конкурентоспроможність регіонів.

За дорученням учасників Симпозіуму,
Голова організаційного комітету
Директор МІОК

І.М. Ключковська
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