
Виступ Ректора 

на Міжнародному симпозіумі 3.09.2015 о 9:30 

в Актовій залі головного корпусу 

Вельмишановний  

пане Кухцінський, маршалку Сейму Республіки Польща,  

пане Дрозд, Генеральний консуле Республіки Польща у Львові, 

пане Профазі, Голово Представництва Міжнародної організації з міграції в 

Україні, 

дорогі гості із дружньої Польщі, 

пане Синютка, Голово Львівської обласної державної адміністрації , 

високоповажні народні депутати України, пані Юринець, пане Пацкан, 

пане Матвієнко, 

пане Кікіна, директоре департаменту ринку праці та зайнятості 

Міністерства соціальної політики України, 

науковці з України та з-за кордону, дорогі гості та учасники симпозіуму! 

 

Щиро вітаю усіх у стінах нашого найдавнішого у Східній Європі 

технічного університету. Університету, який завжди прагнув розв’язувати 

важливі для країни проблеми не лише технічного чи природничого, а й 

гуманітарного характеру. 

Львівська політехніка впродовж тривалого часу бере активну участь у 

теоретичних та прикладних студіях питань міжнародної міграції, впливу цих 

процесів на життя суспільства та окремих його представників.  Це є предметом 

досліджень Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою та 

фахівців інших інститутів. 

В сучасних умовах закономірною є активізація міграційних процесів, до 

яких залучена Україна. Одним із основних напрямків української зовнішньої 

міграції є Польща. Українці традиційно є найбільшою національною меншиною 

Польщі. А за часи незалежності кількість українців у Польщі різко зросла за 

рахунок трудової міграції. За останні роки цей міграційний потік постійно 



зростає. Відчуває на собі цей процес і Національний університет «Львівська 

політехніка», адже частина наших випускників стає трудовими мігрантами.  

Зважаючи на чисельність українців та динаміку зростання міграції до 

Польщі, перед Україною постає завдання формування політики, яка дозволить 

використати потенціал українців, що опинились за кордоном, посилювати 

зв’язки із ними. Важливим є і сприяння виведенню міграційного потоку в 

легальне русло та зменшення ризиків, на які наражаються мігранти. За умови 

формування відповідної політики можна очікувати, що ці групи населення 

будуть максимально корисними як для України, так і для Польщі у ролі 

мігрантів та реемігрантів.  

Завданням для України та Польщі є дотримання балансу інтересів обох 

країн у процесі оптимізації міграційної політики з огляду на євроінтеграційні 

процеси та теперішню ситуацію в Україні.  

Сьогоднішній симпозіум та майбутні заходи дозволять розробити 

рекомендації для органів законодавчої та виконавчої влади державного і 

регіонального рівня. Це дасть можливість розцінити міграцію не лише як 

втрату, але як здобуток для забезпечення соціально-економічного, політичного 

та інноваційного розвитку України. А участь представників Польщі дозволить 

більш різносторонньо поглянути на такий багатогранний процес , як міграція, та 

зробити черговий крок до гармонійного розвитку наших країн. 

Хочу побажати нам усім ґрунтовного та конструктивного діалогу, що 

продовжить серію інтелектуальних та навчальних відкриттів і допоможе 

раціоналізувати поступ наших суспільств. 


