
Міжнародна науково-практична конференція 

«100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на 

зламі тисячоліть» 

 

27 листопада 2018 року у м. Київ пройшла Міжнародна науково-практична 

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

зламі тисячоліть», організаторами якої виступили Інститут демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України спільно з Представництвом Польської 

академії наук у Києві. Участь у конференції взяли науковці Національної академії наук, 

вищих навчальних закладів України та інших країн. До конференції долучилась і 

провідний інженер відділу макроекономічної політики та регіонального розвитку 

сектору макроекономічного аналізу та прогнозування НДЦ ІПР НАН України 

О. М. Леванда. 

Відкрила захід директор 

Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН 

України, академік НАН України Елла 

Лібанова та надала слово Віце-

президенту Національної академії 

наук України, голові Секції 

суспільних і гуманітарних наук, 

академіку НАН України Сергію 

Пирожкову. Наступним був виступ 

Голови Державної служби статистики України Ігоря Вернера.  

Конференція складалася з трьох дискусійних панелей, на першій з яких були 

представлені доповіді: 

«Українська міграція: віддзеркалення ситуації в суспільстві» (Е. Лібанова); 

«Contemporary migration from Ukraine to Poland: Challenges and opportunities» (П. 

Качмарчик, Польща); 

«Еміграція vs імміграція: напрями та механізми політики репатріації» 

(О. Малиновська). 

По закінченні доповідачі відповіли на питання присутніх. Зазначено, що 

головною проблемою сьогодення є низький рівень життя населення України і міграцію 



людина розглядає, як соціальний ліфт. Виявлено, що підвищена активність до міграції 

спостерігається серед сільського населення і чоловіків від 20-64 років.  

На другій дискусійній панелі представлені наступні доповіді:  

«Migration interdependences in the Eastern Partnership region» (М. Ярошевич, 

Польща); 

«Return from the EU: patterns and profiles in 

Argentina, Romania, Senegal and Ukraine» 

(С. Інмакулада, Іспанія); 

«Посилення трудової міграції з України до 

країн Європи: причини та наслідки» 

(В. Воскобойник); 

«Виклики сучасної міграції: українська 

спільнота в Парижі» (Д. Миронович). 

Під час наукової дискусії, зазначено, що у 

свідомості українців відсутня картина 

майбутнього України. Крім того,  75% населення 

бажають, щоб їх діти навчалися за кордоном. 

Стать мігрантів: 60% – жінки, 40% – чоловіки; 

середній вік становить 36 років. Зупинити міграцію можливо через підвищення 

заробітної плати, а саме до рівня 70% доходів, які отримує працівник з України в 

країнах ЄС. 

Доповіді третьої панельної дискусії: 

«Перехід України до економіки постіндустріального типу як передумова розвитку 

пересувних ринків праці» (І. Прибиткова); 

«Мережеві методи у дослідженні міграційних процесів» (В. Паніотто); 

«Особливості зовнішніх трудових міграцій населення України на сучасному 

етапі» (О. Позняк). 

Наприкінці заходу здійснено обговорення усіх дискусійних панелей, а також 

внесена пропозиція директором Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. 

Птухи НАН України, академіком НАН України Е. Лібановою щодо проведення круглого 

столу за тематикою «Міграція».  

Слід відзначити, що формат конференції дозволив науковцям встановити 

професійні зв’язки для подальшої співпраці. 

 


