
 

27 листопада 2018 року відбулася міжнародна науково-практична 

конференція «100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних 

процесів на зламі тисячоліть» 

Організатори: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. 

Птухи НАН України спільно з Представництвом Польської академії наук у 

Києві. Метою конференції був обмін результатами наукових досліджень щодо 

міграції населення, як важливого соціально-економічного процесу, який чинить 

значний вплив на демографічну ситуацію, ринок праці, якісні параметри 

населення та розробка науково обґрунтованих рекомендацій для політики. Наразі 

вкрай важко оцінити масштаби зовнішньої міграції українців, але її учасниками, 

без сумніву, є мільйони українських громадян  (Інститут демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України). 

Серед учасників конференції: Е. Лібанова – директор Інституту демографії 

та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік НАН 

України, С. Пирожков – віце-президент Національної академії наук України, 

голова Секції суспільних і гуманітарних наук, академік НАН України, Г. 

Собчук – директор Представництва Польської Академії Наук у Києві, професор, 

(Польща), П. Качмарчик – директор Центру міграційних досліджень 

Варшавського університету, професор, (Польща), М. Ярошевич – старший 

науковий співробітник Центру навчальних програм, доктор філософії 

(Польща), С. Інмакулада – науковий співробітник Інституту економіки, географії 

та демографії CSIC (Іспанська національна дослідницька рада) (Іспанія), І. 

Вернер – голова Державної служби статистики України, М. Волинець – голова 

Конфедерації Вільних профспілок України, В. Воскобойник – президент 

Всеукраїнської Асоціації компаній міжнародного працевлаштування, Н. 

Власенко – радник Голови Державної служби статистики України та інші 

представники академічної науки в галузі економіки, соціології, соціальних і 

регіональних досліджень, наукових шкіл системи вищої освіти, неурядових 

дослідницьких центрів та організацій громадянського суспільства. 

Відкривши конференцію, директор Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи НАН України, академік НАН України Е. Лібанова 

надала слово Віце-президенту Національної академії наук України, Голові Секції 

суспільних і гуманітарних наук, академіку НАН України С. Пирожкову. 

Наступним взяв слово Голова Державної служби статистики України І. Вернер. 

Роботу першої дискусійної панелі розпочала академік НАН України Е. Лібанова 

доповіддю «Українська еміграція: віддзеркалення ситуації в 

суспільстві» (презентація). 

Директор Центру міграційних досліджень Варшавського університету, 

професор П. Качмарчик (Польща) продовжив дискусію виступом «Contemporary 

migration from Ukraine to Poland: Challenges and opportunities» («Сучасна міграція 

з України до Польщі: виклики та можливості)» (презентація). Провідний 

науковий співробітник сектору міграційних досліджень Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, доктор наук з 
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державного управління О. Малиновська виступила з доповіддю «Еміграція vs 

імміграція: напрями та механізми політики репатріації» (презентація). 

Автори доповідей відповіли на питання присутніх, після чого відбулася 

загальна дискусія. Під час дискусії було зазначено, що в останні роки має місце 

різке зростання кількості заробітчан у країнах ЄС, передусім у Польщі, на тлі 

посилення темпів зменшення обсягів міграцій до Росії. Загалом від 2014 р. 

спостерігається збільшення загальних масштабів трудової міграції під впливом 

як зовнішніх, так і внутрішніх економічних та соціо-політичних чинників. 

У другій дискусійній панелі, модератором якої був завідувач сектору 

міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. 

В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник О. Позняк, виступили старший науковий співробітник Центру 

навчальних програм, доктор філософії М. Ярошевич (Польща) із доповіддю 

«Migration interdependences in the Eastern Partnership region» («Міграційна 

взаємозалежність у регіоні Східного партнерства») (презентація), науковий 

співробітник Інституту економіки, географії та демографії CSIC (Іспанська 

національна дослідницька рада) С. Інмакулада (Іспанія) із доповіддю «Return 

from the EU: patterns and profiles in Argentina, Romania, Senegal and Ukraine» 

(«Повернення з ЄС: візерунки та профілі в Аргентині, Румунії, Сенегалі та 

Україні») (презентація), Президент Всеукраїнської Асоціації компаній 

міжнародного працевлаштування В. Войскобойник із доповіддю «Посилення 

трудової міграції з України до країн Європи: причини та наслідки» (презентація) 

та доцент кафедри соціології Українського Католицького Університету, кандидат 

соціологічних наук Д. Миронович із доповіддю «Виклики сучасної міграції: 

українська спільнота в Париж» (презентація). 

Під час загальної дискусії доповідачі відповіли на питання присутніх, 

учасники конференції обговорили основні тенденції зовнішніх міграцій в 

Україні, їх причини та передумови, наслідки масштабних міграцій. 

У третій дискусійній панелі свої доповіді представили провідний науковий 

співробітник Інституту соціології НАН України, доктор економічних наук, 

професор І. Прибиткова – «Перехід України до економіки постіндустріального 

типу як передумова розвитку пересувних ринків праці» (презентація), 

генеральний директор Київського інституту соціології, доктор філософських 

наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» В. 

Паніотто – «Мережеві методи у дослідженні міграційних процесів» (презентація) 

та завідувач сектору міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук, 

старший науковий співробітник О. Позняк – «Особливості зовнішніх трудових 

міграцій населення України на сучасному етапі» (презентація). 

Результати експертного обговорення усіх дискусійних панелей були 

узагальнені модераторами дискусійних панелей під головуванням заступника 

директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 

НАН України, член-кореспондента НАН України, доктора економічних наук О. 

Макарової. 
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