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Ухвала  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Громадський активізм українських мігрантів Європи:  

згуртовані новими викликами» 

 

24 жовтня 2019 року у Львівській політехніці відбулася Міжнародна науково-

практична конференція «Громадський активізм українських мігрантів Європи: 

згуртовані новими викликами». Ініціатором проведення цього заходу та 

основним організатором виступив Міжнародний інститут освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 

(МІОК). Співорганізатори конференції: Міністерство освіти і науки України, 

Світовий Конгрес Українських Молодіжних Організацій (СКУМО), Львівська 

обласна державна адміністрація та Львівська міська рада. Конференція була 

проведена в рамках реалізації соціально-наукового проєкту «Львів науковий» 

Львівського конференц-бюро.  

Мета конференції – створення комунікаційного майданчика для об’єднання 

зусиль науковців, громадських активістів з-за кордону та з України і 

представників влади різних рівнів з ціллю знайти й озвучити спільні потреби, 

узгодити інтереси та продукувати ідеї, як ставати сильнішими, кращими, більш 

згуртованими у взаємодії з країною проживання та Україною. 

У роботі конференції взяли участь 130 учасників з 14 країн світу: Польщі, 

Чехії, Франції, Молдови, Іспанії, Італії, Німеччини, Словаччини, Естонії, 

Португалії, Кіпру, Росії, Туреччини, Ізраїлю, а також різних областей України.  

На відкритті Конференції з вітальними словами та доповідями виступили 

представники влади, місцевого самоврядування і Львівської політехніки: Наталія 

Чухрай, проректорка з наукової роботи Національного університету «Львівська 

політехніка», Софія Федина, народна депутатка України, членкиня Комітету 

Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Роман 

Шепеляк, керівник департаменту міжнародної технічної допомоги та 

міжнародного співробітництва Львівської ОДА; Галина Слічна, заступниця 

міського голови з гуманітарних питань, в.о. директорки департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради; Катерина Терек-Медвецькі, 

заступниця представника Міністерства закордонних справ України у Львові; 

Ярослав Музичко, почесний консул Грузії у Львові. 

Робота конференції відбувалася у форматі пленарного засідання, панельної 

та відкритої дискусій. У рамках конференції представлено результати 

соціологічного дослідження «Молодіжний громадський активізм українських 

мігрантів у країнах ЄС», проведеного працівниками МІОКу впродовж 2019 року.  
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У результаті виступів та обговорення учасники конференції дійшли 

висновку:  

• новостворені громадські організації українських мігрантів у Європі 

сьогодні відіграють важливу роль у підтримці України, надання їй 

гуманітарної та інших видів допомоги, а також розвитку культурної 

дипломатії за кордоном та просування інтересів України в країнах ЄС; 

• громадські активісти в Європі потребують налагодження системних 

контактів з Україною та розширення співпраці, насамперед з державними 

органами України, в різних сферах діяльності; 

• громадський активізм українських мігрантів у країнах ЄС переживає 

процес змін, важливу роль для якого повинен відігравати перехід від 

волонтерства до професіоналізації через інституціоналізацію, як один із 

можливих варіантів розвитку; 

• формування стійких спільнот українських мігрантів та чітке розуміння 

інтересів українців за кордоном є необхідною умовою для ефективного 

функціонування громадських організацій українців за кордоном; 

• існує потреба координаційної роботи щодо протистояння антиукраїнській 

пропаганді та дезінформації з боку Російської Федерації.  

 

У зв’язку з цим учасники конференції ухвалили:  

1. Звернутися до Президента України з проханням: 

• підтримати розробку законодавства щодо врегулювання питання 

множинного громадянства;  

• підтримати оновлення законодавства, що стосується закордонних 

українців. 

 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням:  

• розробити Державну програму співпраці із закордонними українцями на 

період 2021-2026 років; 

• при розробці Державної програми співпраці із закордонними українцями 

на період 2021-2026 років передбачити, окрім фінансової підтримки 

проєктної діяльності, інституційні гранти для громадських організацій 

українців за кордоном; 

• розробити та створити необхідні механізми для повернення (передусім, 

інтелектуального) та реінтеграції українських мігрантів в Україну; 

• сприяти створенню спільних бізнес-структур (бізнес-мереж) між 

українцями в Україні та українцями за кордоном; 

• розробити фінансові механізми залучення коштів діаспори до України у 

формі пайових фондів, депозитних рахунків, інвестиційних проєктів. 
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3. Звернутися до Верховної Ради України з проханням:  

• врегулювати питання множинного громадянства для українських 

мігрантів;  

• оптимізувати законодавство, що стосується закордонних українців; 

• під час візитів народних депутатів України за кордон передбачати 

обов’язкові їхні зустрічі з представниками української громади у цих 

країнах; 

• провести виїзне засідання міжфракційного об’єднання «Українці в світі» 

на базі Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

(Львів, Національний університет «Львівська політехніка»). 

 

4. Звернутися до Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою з проханням:  

• проводити інтеграційні заходи (зустрічі, форуми тощо) громадських 

активістів з України та з-за кордону, до яких залучати представників 

українських державних структур;  

• продовжити вивчення досвіду українських громадських організацій за 

кордоном, процесів їхнього формування та розвитку; 

• проводити подальші дослідження українців (окремих осіб, груп, 

організацій) за кордоном, зокрема для чіткого розуміння їхніх потреб та 

інтересів.  

 

Доручити Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

здійснити остаточну редакцію ухвали та розіслати її до органів законодавчої і 

виконавчої влади, а також до громадських організацій в Україні та світі.  

 

 

За дорученням учасників Конференції,  

Голова організаційного комітету 

Директор Міжнародного інституту 

освіти, культури та зв’язків 

з діаспорою 

 

 

 

І. М. Ключковська 

 


