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II Міжнародна  
науково-практична конференція 

«Міграційні процеси в Україні: 
сучасні виклики та регіональна специфіка» 

 

ПРОГРАМА 
 
 
 

2-3 жовтня 2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів 
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95-річчю 
Національної академії наук України 

присвячується 
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Головний організатор: 
Інститут регіональних досліджень НАН України 

 
Співорганізатори: 

- Міністерство соціальної політики України 
- Державна міграційна служба України 
- Комітет з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин Верховної Ради України 
- Федерація професійних спілок України 
- Львівська обласна державна адміністрація 
- Львівська обласна рада 
- Західний науковий центр НАН України і МОН України 
- Львівський інститут МАУП 
- Національний університет «Львівська політехніка» 
- Львівський інститут банківської справи УБС НБУ 
- ННК «Економосвіта» 
- Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

НАН України 
- Адміністрація Наукового товариства імені Т. Шевченка в США 
- Державна вища технічно-економічна школа (м. Ярослав, 

Польща) 
- Жешувський університет (м. Жешув, Польща) 
- Лодзький університет (м. Лодзь, Польща) 
- Білоруський державний університет (м. Мінськ, Білорусь)  
- Федерація українських асоціацій в Іспанії 

 
Голова оргкомітету: 

Кравців Василь Степанович – директор Інституту регіональних 
досліджень НАН України, доктор економічних наук, професор 

 
Заступник голови оргкомітету: 

Садова Уляна Ярославівна – завідувач відділу соціально-
гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень 
НАН України, доктор економічних наук, професор 

 
Секретар оргкомітету: 

Біль Мар’яна Михайлівна – науковий співробітник Інституту 
регіональних досліджень НАН України, кандидат наук з державного 
управління 
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

2 ЖОВТНЯ 2013 р. 
(Актовий зал головного корпусу Національного університету 

«Львівська політехніка», м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ІІ поверх) 
 
9.00-10.00  –  реєстрація учасників  
10.00-11.00 –  відкриття конференції, привітання учасників  
11.00-13.30 –  перше пленарне засідання «Соціально-економічні  

основи міграції та територіальні міграційні системи:  
виклики ХХІ століття» 

13.30-15.00 –  перерва на обід  
15.00-17.00 –  друге пленарне засідання «Макроекономічні та  

регіональні аспекти формування і розвитку  
територіальних міграційних систем: діагностика,  
аналіз, прогноз» 

18.30-21.00 –  вечеря 
 

3 ЖОВТНЯ 2013 р. 
(Актовий зал Львівського інституту банківської справи УБС НБУ,  

5 корпус, м. Львів, вул. Жовківська, 53) 
 

8.00-9.00   –  сніданок 
9.00-11.00 –  третє пленарне засідання «Функції територіальних  

міграційних систем: інституційно-правова та  
соціально-економічна регламентація» 

11.00-11.15 –  перерва 
11.15-13.15 –  четверте пленарне засідання «Суспільні та громадські  

ініціативи в сфері регулювання міграційних процесів у  
регіоні: міжкультурний діалог та соціальна взаємодія» 

13.15-14.00 –  підведення підсумків, закриття конференції  
14.00-15.00 –  обід  
15.30-18.00 –  екскурсія 

 
 
 

Регламент роботи конференції: 
 Доповіді: до 15 хв. 
 Виступи: до 7 хв. 
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2 ЖОВТНЯ 2013 р. 
 

10:00-11:00 
Вступне слово. Відкриття конференції. 
Кравців Василь Степанович – голова оргкомітету, директор 

Інституту регіональних досліджень НАН України, доктор економічних 
наук, професор 

Привітання учасникам конференції 
 
 

11:00-13:30 
Перше пленарне засідання  

«Соціально-економічні основи міграції та територіальні 
міграційні системи: виклики ХХІ століття» 

Головуючий: д.е.н., проф. Кравців В.С. 
Секретар: к.держ.упр. Біль М.М. 
 

ДОПОВІДІ: 
 
1. Лібанова Елла Марленівна, академік-секретар Відділення 

економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних 
досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України 

Наслідки міграції в контексті змін сучасного світу 
 
2. Сімак Тарас Анатолійович, головний спеціаліст департаменту 

праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України 
Державне регулювання зовнішньої трудової міграції 
із врахуванням географічного розміщення та 
етнокультурної специфіки регіонів 

 
3. Власенко Наталія Степанівна, заступник Голови  Державної 

служби статистики України 
Підсумки обстеження щодо трудової міграції в 
Україні 
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4. Садова Уляна Ярославівна, завідувач відділу Інституту 
регіональних досліджень НАН України, д.е.н., проф. 

Територіальна міграційна система як чинник 
розвитку економіки, держави і суспільства 

 
5. Мальський Маркіян Зіновійович, Надзвичайний і 

Повноважний Посол України в Республіці Польща, д.е.н., проф.  
Міжнародні аспекти регулювання міграційних 
потоків: польський досвід 

 
6. П’ятак Валерій Альбертович, заступник голови Львівської 

обласної ради 
Міграційні процеси України: потенційні ризики й 
загрози для політики регіонального розвитку 
 

7. Лопух Василь Степанович, директор Адміністрації Наукового 
товариства імені Т. Шевченка в США, к.е.н. 

Вплив іммігрантів «Четвертої хвилі» на українську 
діаспору в США 

 
8. Соскін Олег Ігорович, директор Інституту трансформації 

суспільства, професор Національної академії управління 
Вплив економічної моделі розвитку країни на 
соціально-економічні основи міграції 

 
9. Полулях Іво, президент Академічного робочого кола «Україна», 

віце-президент Міжнародної української економічної наукової 
асоціації 

Німеччина як міграційна країна: юридичні, соціальні 
та економічні аспекти 

 
10. Плечко Дмитро Геннадійович, радник з правових питань 

Регіонального представництва УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та 
Україні 

Законодавство щодо процедури надання 
міжнародного захисту: європейські правові 
стандарти та законодавчі реформи в Україні 
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11. Скиба Ярослав Дмитрович, начальник Головного управління 
Державної міграційної служби України у Львівській області 

Міграційна служба Львівщини: етапи становлення, 
результати практичного впровадження нової 
міграційної політики держави та перспективи 
розвитку 

 
12. Гром Василь Андрійович, доцент Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 
Інфраструктура управління трудовою міграцією: 
теорія і практика транскордонного співробітництва 
 

13. Кір’ян Тетяна Михайлівна, директор Науково-дослідного 
інституту праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної 
політики України та НАН України, к.е.н., проф. 

Нотатки щодо стану та тенденцій трудових 
міграційних процесів в Україні 
 

14. Петруняк Михайло, президент Федерації українських 
асоціацій в Іспанії 

Вплив української діаспори та українських трудових 
мігрантів на становлення громадянського 
суспільства в Україні на шляху до європейської 
інтеграції 
 

15. Антипова Катерина Анатоліївна, професор Білоруського 
державного університету (м. Мінськ), д.геогр.н., проф.  

Міжнародна міграція в Республіці Білорусь: виклики 
глобалізації і регіональні відмінності 
 
 

ВИСТУПИ 
 

1. Кулай Аліна Василівна, доцент Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, к.е.н. 

Вплив трудової міграції на національні фінансові 
системи 
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2. П’ятковська Оксана Романівна, науковий співробітник 
Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ 
«Львівська політехніка» 

Україна в міграційних системах: погляд з перспектив 
економічного та інноваційного розвитку 

 
3. Сич Олександр Васильович, начальник Управління міграції 

Головного управління Державної міграційної служби України у 
Львівській області 

Діяльність Державної міграційної служби України 
щодо забезпечення міграційного процесу 

 
4. Западнюк Світлана Олександрівна, науковий співробітник 

Інституту географії НАН України, к.геогр.н. 
Міграції населення України як виклик соціально-
економічній стабільності держави 

 
5. Чорний Роман Степанович, декан Нововолинського 

факультету Тернопільського національного економічного 
університету, к.е.н., доц. 

Еміграція як фактор зростання неконтрольованого 
трудопотенційного балансування 

 
6. Цапок Сергій Олексійович, старший науковий співробітник 

Інституту регіональних досліджень НАН України, к.філос.н. 
Поліетнічність населення в умовах зростання його 
міграційної активності 
 

7. Захарчук Євгеній Володимирович, науковий співробітник 
Західного наукового центру НАН України і МОН України 

Міжнародне наукове співробітництво установ 
Західного регіону України: міграційний аспект 
 

8. Бідак Володимир Ярославович, старший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н., 
с.н.с. 

Міграційні процеси в системі факторів 
інтеграційного вибору України 
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9. Данилишин Ольга Анатоліївна, економіст кредитного відділу 

АТ Ощадбанк 
Вплив міграції на трансформацію механізмів 
монетарної політики України 

 
10. Риндзак Ольга Тадеївна, докторант Інституту регіональних 

досліджень НАН України, к.е.н. 
Глобалізація і регіоналізація – ключові вектори 
формування міграційної політики 

 
11. Луцків Олена Миколаївна, старший науковий співробітник 

Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н., с.н.с. 
Інноваційна складова міграційної привабливості 
регіону 

 
12. Біль Мар’яна Михайлівна, науковий співробітник Інституту 

регіональних досліджень НАН України, к.держ.упр. 
Концептуальні підходи до формування соціальних 
кластерів як необхідної умови сталого розвитку 
територіальних міграційних систем 
 

13. Бачинська Марія Володимирівна, молодший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України 

Міграція як детермінанта якості життя осіб похилого 
віку 
 

14. Матвійчук Людмила Юріївна, професор Луцького 
національного технічного університету, к.е.н., доц.  

Вплив міграційних процесів на стан трудового 
потенціалу туристичного регіону 

 
15. Миронюк Ауріка Кузьмівна, доцент Львівського 

національного університету імені Івана Франка, к.е.н. 
Статистичне дослідження впливу ринку нерухомості 
на внутрішню трудову міграцію 

 



 10

16. Іванишин Юрій Ярославович, здобувач Інституту 
регіональних досліджень НАН України 

Соціально-економічні наслідки екологічної міграції 
населення в західних областях України 

 
17. Гаврилко Галина Петрівна, викладач Ужгородського 

навчального центру Київського національного торговельно-
економічного університету 

Сезонна міграція в контексті розвитку ринку 
готельних послуг 

 
 
 

15.00-17.00 
Друге пленарне засідання 

«Макроекономічні та регіональні аспекти формування і 
розвитку територіальних міграційних систем:  

діагностика, аналіз, прогноз» 
Головуючі: д.е.н., проф. Садова У.Я., д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.  
Секретар: к.геогр.н. Теслюк Р.Т. 

 
 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Малиновська Олена Анатоліївна, головний науковий 
співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при 
Президентові України, д.держ.упр. 

Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-
економічний розвиток України 

 
2. Гладун Олександр Миколайович, заступник директора з 

наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи НАН України, д.е.н., Савчук Алла Борисівна, головний 
економіст Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи НАН України 

Вплив міграційних процесів на чисельність 
населення України: історичний аспект 
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3. Прибиткова Ірина Михайлівна, провідний науковий 
співробітник Інституту соціології НАН України, д.е.н., проф. 

Передумови формування територіальних 
міграційних систем в Україні 
 

4. Позняк Олексій Володимирович, завідувач відділу Інституту 
демографії та соціальних досліджень НАН України, к.е.н. 

Регіональні особливості зовнішніх трудових міграцій 
населення України 

 
5. Шаблій Олег Іванович, завідувач кафедри, заслужений 

професор Львівського національного університету імені Івана Франка, 
д.геогр.н., проф.; Вісьтак Олександра Іванівна, доцент Львівського 
національного університету імені Івана Франка, к.геогр.н. 

Відображення міграційних процесів 
картографічними засобами 

 
6. Ключковська Ірина Михайлівна, директор Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська 
політехніка», к.пед.н., доц. 

Системний аналіз української трудової міграції 
 

7. Макарова Олена Володимирівна, завідувач відділу Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 
д.е.н., проф. 

Міграція як чинник людського розвитку у регіонах 
України 

 
8. Бартошевич Бартош, географічний факультет Лодзького 

університету (м. Лодзь, Польща) 
Демографічні та соціальні зміни малих міст у 
Польщі  
 

9. Шевчук Любов Теодорівна, проректор з наукової роботи і 
міжнародних зв’язків Тернопільського інституту соціальних та 
інформаційних технологій, д.е.н., проф. 

Міграційні загрози розвитку регіональних 
суспільних систем України 



 12

10. Антонюк Валентина Полікарпівна, провідний науковий 
співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., 
проф.  

Регіональні чинники міграційних потоків в Україні 
 
11. Лендєл Михайло Андрійович, завідувач кафедри 

Мукачівського державного університету, член-кореспондент НААН 
України, д.е.н., проф. 

Регіональні особливості природного та міграційного 
руху жителів села Українських Карпат 
 

12. Рейман Кшиштоф, проректор Державної вищої технічно-
економічної школи, др. габ. (м. Ярослав, Польща) 

Умови та наслідки міграції у Підкарпатському 
воєводстві 
 

13. Слузарж Грегорж, декан економічного факультету 
Жешувського університету, др. габ., проф. (м. Жешув, Польща)  

Проблеми міграції Підкарпатського воєводства  
 
14. Федан Роман, професор Державної вищої технічно-

економічної школи, др. габ., проф. (м. Ярослав, Польща) 
Структурні перетворення населення в прикордонних 
районах Прикарпаття 

 
15. Петренко Віктор Павлович, завідувач кафедри Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу, 
д.е.н., проф.; Варцаба Віра Іванівна, завідувач кафедри ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет», к.е.н., доц.  

Регіональний менеджмент і регіональна економіка як 
чинники антиміграційної мотивації людських 
ресурсів регіонів України 
 

16. Пітюлич Михайло Іванович, завідувач відділу Закарпатського 
регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних 
досліджень НАН України, д.е.н., проф. 

Нові тенденції в розвитку трудоміграційних процесів 
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17. Романюк Михайло Дмитрович, декан економічного 
факультету Прикарпатського національного університету імені 
В. Стефаника, завідувач кафедри, д.е.н, проф. 

Зовнішня міграція населення України у контексті 
національної безпеки 

 
18. Шульц Світлана Леонідівна, завідувач відділу Інституту 

регіональних досліджень НАН України, д.е.н. 
Джерела та стимули структурної мобільності 
економіки регіонів України 
 

19. Лопух Василь Степанович, директор Адміністрації Наукового 
товариства імені Т. Шевченка в США, к.е.н. 

Презентація видання «Центр демографічних та 
соціально-економічних досліджень українців у 
США: науковий погляд на українську діаспору» 
 

20. Лапшина Ірина Анатоліївна, доцент Львівської комерційної 
академії, к.е.н. 

Міграція як життєвий досвід. Наслідки міжнародної 
міграції для розвитку України 

 
 

ВИСТУПИ 
 
1. Вербицький Віталій Миколайович, начальник Управління 

Державної міграційної служби України у Чернівецькій області 
Особливості сучасних міграційних процесів на 
теренах Буковини 

 
2. Саріогло Володимир Георгійович, завідувач відділу Інституту 

демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 
д.е.н.; Терещенко Ганна Ігорівна, старший науковий співробітник 
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 
України, к.е.н. 

Сучасні підходи до оцінки масштабів трудової 
міграції та обсягів грошових переказів мігрантів на 
основі комплексного використання інформації з 
різних джерел 
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3. Куцаб-Бонк Катаржина, викладач Державної вищої технічно-
економічної школи, к.е.н. (м. Ярослав, Польща) 

Транскордонний ринок праці у вимірі співпраці та 
статистичних даних 

 
4. Гриник Галина Дмитрівна, начальник Головного управління 

статистики у Закарпатській області 
Стан ринку праці у Закарпатті 

 
5. Ломага Андрій Михайлович, начальник управління 

міжнародного співробітництва і європейської інтеграції Волинської 
обласної державної адміністрації 

Створення транскордонної мережевої інфраструктури 
управління процесами трудової міграції в рамках 
існуючої нормативно-правової бази і міжнародних 
договорів України та Республіки Польща 
 

6. Кузик Степан Петрович, доцент Львівського національного 
університету імені Івана Франка, к.е.н.; Івах Ярослав Євгенович, 
асистент Львівського національного університету імені Івана Франка 

Суспільно-географічні чинники періодизації 
зовнішньої міграції населення Галичини 

 
7. Мазур Тамара Миколаївна, доцент Національного 

університету «Львівська політехніка», к.арх. 
Реструктуризація промисловості як фактор міграції 
населення (на прикладі міст Львівської області) 

 
8. Данилюк Леся Григорівна, завідувач кафедри Львівського 

інституту МАУП, к.е.н., доц. 
Методи оцінки ризиків в аналізі міграційних 
процесів 

 
9. Дочинець Наталія Мирославівна, доцент Закарпатського 

художнього інституту, к.е.н. 
Консюмеризм як критерій ефективності міграційних 
процесів у Закарпатській області 
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10. Шишкіна Людмила Янівна, молодший науковий співробітник 
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 
України 

Оцінка впливу міграцій на демографічний розвиток 
України у 1959-2001 рр. 
 

11. Капітан Володимир Олегович, аспірант Львівського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України 

Особливості внутрішньої і зовнішньої міграції в 
Україні та у Львівській області 

 
12. Курій Лілія Олександрівна, аспірант Хмельницького 

національного університету 
Макроекономічні та регіональні аспекти формування 
територіальних міграційних систем 
 

13. Теслюк Роман Тадейович, старший науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України, к.геогр.н. 

Міграційні процеси у функціонально-господарських 
типах міст Карпатського регіону 

 
14. Шевчук Андрій Васильович, старший науковий співробітник 

Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 
Заходи запобігання виїзду абітурієнтів та розробка 
компенсаційних механізмів повернення студентів, 
що виїжджають на навчання за кордон з України 

 
15. Мамчур Ольга Ігорівна, асистент Львівського національного 

університету імені Івана Франка, к.геогр.н. 
Інфраструктура ринку праці у формуванні 
регіональної міграційної системи: геопросторові 
аспекти 
 

16. Пітюлич Михайло Михайлович, докторант Інституту 
регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Особливості трудової міграції населення гірських 
територій Карпатського регіону 
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17. Попадинець Назар Миколайович, молодший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України 

Вплив міграції на розвиток внутрішнього ринку 
України 
 

18. Шевчук Оксана Ігорівна, науковий співробітник Інституту 
регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Вплив міграційних процесів на модернізацію 
економіки в Україні 
 

19. Шевчук Ярослав Васильович, професор Тернопільського 
інституту соціальних та інформаційних технологій, д.е.н. 

Міграційні процеси і логістичне обслуговування 
 

20. Щеглюк Світлана Дмитрівна, старший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н.; 
Казьмір Любомир Павлович, молодший науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України 

Міграційні процеси у Львівському метрополійному 
субрегіоні: діагностика та специфіка регулювання 

 
21. Щерба Галина Іванівна, доцент Львівського національного 

університету імені Івана Франка, к.філос.н. 
Аналіз причин та наслідків міграційних процесів в 
Україні: регіональний аспект 

 
22. Бараняк Ігор Євгенович, провідний інженер Інституту 

регіональних досліджень НАН України 
Міграційні процеси як передумова формування 
структури територіальної міграційної системи: оцінка 
інтенсивності (на прикладі Львівської області) 
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3 ЖОВТНЯ 2013 р. 

 
9.00-11.00 

Третє пленарне засідання  
«Функції територіальних міграційних систем: інституційно-

правова та соціально-економічна регламентація» 
Головуючі: д.держ.упр. Малиновська О.А., 
   д.е.н., проф. Прибиткова І.М. 
Секретар: Бараняк І.Є. 

 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Ткаченко Лідія Григорівна, провідний науковий співробітник 
Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, к.е.н. 

Вплив міграцій на формування пропозиції робочої 
сили 

 
2. Мельник Сергій Вікторович, директор Державної установи 

Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин 
Міністерства соціальної політики України, к.е.н. 

Законодавчо-нормативне та інституціональне 
забезпечення легалізації міждержавної трудової 
міграції в Україні 

 
3. Кравець Микола Миколайович, перший заступник директора 

департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної 
служби України 

Сучасний стан міграційних процесів в Україні: 
аналіз ситуації та законодавче регулювання 

 
4. Машевський Володимир Євстахович, помічник народного 

депутата України 
Про стан та перспективи законодавчого 
урегулювання міграції в Україні 

 
5. Трохимчук Степан Васильович, професор ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», к.геогр.н. 
Міжнародна міграція інтелекту: втрати донорів та 
надбання реципієнтів 
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6. Бортник Надія Петрівна, завідувач кафедри Інституту права та 
психології НУ «Львівська політехніка», д.ю.н., доц. 

Адміністративно-правове регулювання у контексті 
формування територіальних міграційних систем 
 

7. Гринькевич Ольга Степанівна, доцент Львівського 
національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доц.  

Освітня міграція в Україні та світі: інституційне 
середовище і проблеми регулювання 

 
8. Барилюк Василь Нестерович, директор Львівського обласного 

центру зайнятості 
Роль служби зайнятості в регулюванні міграційних 
процесів 

 
9. Хобзей Павло Кузьмович, голова постійної комісії з питань 

євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з 
українцями за кордоном Львівської обласної ради 

Підходи Львівської обласної ради до вирішення 
викликів, пов’язаних із трудовою міграцією 

 
10. Шир Мохаммад Якуб, директор департаменту легалізації 

Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів в Україні та за її 
межами 

Роль трудової імміграції в Україну: економічні, 
демографічні, політичні та культурні аспекти 
 

11. Мікула Надія Анатоліївна, головний науковий співробітник 
Регіональної філії Національного інституту стратегічних досліджень 
при Президентові України у м. Львові, д.е.н., проф. 

Міграція у транскордонному просторі 
 
12. Поєдинок Ольга Романівна, адвокат, старший юрист 

Української іноземної юридичної колегії, викладач Дипломатичної 
академії України при МЗС України, к.ю.н. 

Особливості сприйняття подвійного громадянства в 
законодавстві та правозастосовчій практиці України 
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13. Борщевський Віктор Валентинович, завідувач відділу 

Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., доц.  
Інституційні аспекти міграції сільського населення 
Західного регіону України 
 

14. Пищуліна Ольга Миколаївна, завідувач відділу 
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові 
України, к.соц.н., с.н.с. 

Зовнішні міграційні потоки та їх вплив на ринок 
праці України 
 

15. Козоріз Марія Андріївна, провідний науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., проф.; 
Ключник Лілія Василівна, інженер Інституту регіональних 
досліджень НАН України 

Фінансові ресурси вітчизняних мігрантів та напрями 
їх використання у регіонах України 
 

16. Гуменюк Анатолій Маркович, доцент Чернівецького торгово-
економічного інституту КНТЕУ, к.е.н. 

Регіональна політика регулювання ринку праці та 
міграції трудових ресурсів 
 

17. Павліха Наталія Володимирівна, завідувач кафедри 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
д.е.н., проф.; Павлов Володимир Іванович, завідувач кафедри 
Національного університету водного господарства та 
природокористування, д.е.н., проф.; Павлов Костянтин 
Володимирович, доцент Національного університету водного 
господарства та природокористування, к.е.н. 

Вплив ринкових трансформацій на міграційні 
процеси в Україні 
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18. Селещук Григорій Павлович, голова Митрополичої комісії 
УГКЦ у справах мігрантів, заступник голови Ради з питань трудової 
міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України; Іванкова-
Стецюк Оксана Борисівна, докторант факультету соціології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
радник Комісії УГКЦ у справах мігрантів, к.соц.н., доц. 

Еволюція підходів до урегулювання міграційних 
процесів: від моделей повернення трудових 
мігрантів до моделей коридорів циркулярної міграції 
 

19. Мельник Мар’яна Іванівна, в.о. завідувача відділу Інституту 
регіональних досліджень НАН України, д.е.н., с.н.с. 

Вплив процесів метрополізації на міграційні потоки 
Львівської області 
 

20. Матвєєв Євген Едуардович, в.о. завідувача відділу Інституту 
регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Вплив кордону на ринок праці в прикордонні: 
статистичний аналіз 

 
ВИСТУПИ 

 
1. Майданік Ірина Петрівна, старший науковий співробітник 

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 
України, к.соц.н. 

Місце інфраструктурних факторів у системі 
наукових знань про міграції населення 

 
2. Туманова Інна Олександрівна, магістрант Томського 

політехнічного університету (м. Томськ, Росія) 
Вплив міграції на тип соціально-трудових відносин у 
Росії 
 

3. Куліш Інна Михайлівна, старший науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України, к.держ.упр. 

Вплив якості освіти та медичного обслуговування на 
міграцію сільського населення України 
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4. Беновська Лілія Ярославівна, науковий співробітник Інституту 
регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Напрями вдосконалення фінансування та 
функціонування освітньої мережі у Львівській 
області в контексті демографічних змін 

 
5. Гринкевич Світлана Степанівна, доцент Львівської 

комерційної академії, к.е.н., доц.  
Територіальна специфіка міграційних процесів у 
контексті їх впливу на трудовий потенціал 
 

6. Максимчук Максим Віталійович, старший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Інституційно-історичні та регіональні аспекти 
дослідження української трудової міграції 
 

7. Романюк Тарас Михайлович, доцент Прикарпатського 
національного університету імені В. Стефаника, к.е.н., доц. 

Грошові перекази українських трудових мігрантів як 
фактор регіонального розвитку 

 
8. Вйонцек Оксана Степанівна, здобувач Інституту регіональних 

досліджень НАН України 
Аспекти інтелектуальної міграції в контексті 
переходу до економіки знань 
 

9. Возняк Галина Василівна, старший науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Вплив фінансових ресурсів трудових мігрантів на 
формування дохідної частини місцевих бюджетів 
 

10. Тимечко Ірина Романівна, науковий співробітник Інституту 
регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Особливості зайнятості мешканців прикордоння на 
транскордонному ринку товарів України з ЄС 
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11. Гусєва Марія Олександрівна, молодший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України 

Ініціативи щодо розвитку транскордонного ринку 
праці в контексті регулювання міграційних процесів 
у регіоні 

 
12. Єлейко Ірина Василівна, доцент Львівського національного 

університету імені Івана Франка, к.е.н. 
Особливості міграційної політики США 

 
13. Левицька Ольга Олександрівна, молодший науковий 

співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 
Проблеми формування політики захисту й охорони 
здоров’я мігрантів в Україні 
 

14. Музика Ірина Станіславівна, молодший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Управління фінансовими ресурсами трудових 
мігрантів як напрям забезпечення регіонального 
розвитку 

 
15. Овчиннікова Олена Русланівна, доцент Хмельницького 

національного університету, к.е.н. 
Використання генетичних алгоритмів у моделюванні 
процесів міграції населення 
 

16. Цибульська Юлія Орестівна, інженер Інституту регіональних 
досліджень НАН України 

Сутність явища транскордонної маятникової міграції 
 

17. Кашуба Ярослав Миколайович, професор Інституту 
економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», к е н. 

Актуальні проблеми дослідження взаємозв’язку 
формування підприємницького середовища та 
трудової міграції в Україні 
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18. Колодійчук Ірина Анатоліївна, старший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Міграційні процеси сільського населення гірських 
районів Карпатського регіону: проблеми та механізм 
регулювання 
 

19. Гудзеляк Ірина Іванівна, доцент Львівського національного 
університету імені Івана Франка, к.е.н.; Вигор Віктор Йосифович, 
здобувач Інституту регіональних досліджень НАН України 

Особливості міграційної політики: досвід 
скандинавських країн 
 

20. Івашків Вікторія Олександрівна, старший викладач 
Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних 
технологій НУ «Львівська політехніка» 

Заробітна плата як чинник міграційних процесів у 
регіоні 
 

21. Цісінська Оксана Богданівна, інженер Інституту 
регіональних досліджень НАН України 

Роль регіонального менеджменту у формуванні 
інфраструктури транскордонних ринків праці 
 

22. Пасічник Олексій Анатолійович, аспірант Хмельницького 
національного університету 

Аналіз факторів впливу на бажання мігранта 
повернутись на Батьківщину 
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11.15-13.15 
Четверте пленарне засідання «Суспільні та громадські 
ініціативи в сфері регулювання міграційних процесів у 
регіоні: міжкультурний діалог та соціальна взаємодія» 
Головуючі: д.е.н., проф. Семів Л.К., д.е.н., проф. Павліха Н.В. 
Секретар: Махонюк О.В. 

 
ДОПОВІДІ: 

 
1. Литвин Микола Романович, директор Інституту 

українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, д.і.н., проф. 
Українознавство за кордоном: здобутки та 
перспективи співпраці з українським академічним 
середовищем 

 
2. Лопух Василь Степанович, директор Адміністрації Наукового 

товариства імені Т. Шевченка в США, к.е.н. 
Презентація видання «Енциклопедія Української 
Діяспори. Том 1 США. Книга 1 (А-К) і Книга 2 (Л-Р) 
нове видання Наукового Товариства ім. Шевченка в 
Америці» 

 
3. Шокало Олександр Андрійович, письменник, сходознавець, 

культурософ, головний редактор журналу «Український Світ» 
Глобальна експлуатація трудових мігрантів на тлі 
міжкультурних діалогів 

 
4. Шевченко Олексій Григорович, голова Сумського обласного 

товариства «Просвіта» 
Досвід організації і діяльності української громади 
та українського культурно-інформаційного центру 
(на прикладі м. Суми) 

 
5. Паламарюк Ольга Сільвестрівна, заступник начальника 

Управління Державної міграційної служби України у Рівненській 
області 

Суспільні ініціативи в регулюванні міграційних 
процесів: регіональний вимір 
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6. Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового 
інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», 
д.е.н., проф. 

Науково-освітянська діяльність в умовах розвитку 
міграційних процесів 
 

7. Юськів Богдан Миколайович, завідувач кафедри Рівненського 
інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, 
д.політ.н., проф. 

Українська віртуальна діаспора: характеристика та 
моделі 
 

8. Вовканич Степан Йосипович, провідний науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., 
проф. 

Міграційна політика як механізм «інтеграції» 
України до імперій шляхом її десоборнізації 

 
9. Куценко Віра Іванівна, завідувач відділу Державної установи 

«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України», д.е.н., проф. 

Соціальна складова міграційних процесів в Україні: 
стан, проблеми, перспективи 

 
10. Сушко Ірина, керівник громадської ініціативи «Європа без 

кордонів» 
Завдання міграційної політики в контексті візового 
діалогу між Україною та Європейським Союзом 
 

11. Матковський Семен Олексійович, завідувач кафедри 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, к.е.н., проф. 

Моніторинг малого руху прикордоння Україна-
Польща 

 
12. Іщук Світлана Олексіївна, завідувач відділу Інституту 

регіональних досліджень НАН України, д.е.н., проф. 
Проблеми інвестиційного забезпечення сталого 
розвитку регіону (міграційний аспект) 
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13. Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна, докторант факультету 
соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, радник Комісії УГКЦ у справах мігрантів, к.соц.н., доц.; 
Селещук Григорій Павлович, голова Митрополичої комісії УГКЦ у 
справах мігрантів, заступник голови Ради з питань трудової міграції 
громадян України при Кабінеті Міністрів України 

Самоорганізація українських трудових мігрантів у 
вимірах соціокультурних орієнтацій: соціально-
економічний аспект 

 
14. Мокій Анатолій Іванович, проректор Запорізького інституту 

економіки та інформаційних технологій, головний науковий 
співробітник Регіонального філіалу Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України у м. Львові, д.е.н., 
проф.; Енверов Рустем Ріфатович, аспірант Національного інституту 
стратегічних досліджень при Президентові України, Власенко Лев 
Валерійович, викладач Запорізького інституту економіки та 
інформаційних технологій, Науменко Наталія Сергіївна, доцент 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
к.е.н. 

Міграційна політика стратегічних партнерів 
України: Туреччина, Китай, Польща 

 
15. Бермес Зеновій Миколайович, голова Асоціації роботодавців 

Львівської області 
Мотивація праці як чинник міграційної активності 
населення України 

 
16. Семів Любов Казимирівна, завідувач кафедри Львівського 

інституту банківської справи УБС НБУ, д.е.н., проф. 
Освітня міграція як фактор розвитку територіальних 
міграційних систем: національний та європейський 
контекст 
 

17. Гнатюк Тетяна Олегівна, науковий співробітник Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 
к.е.н. 

Повернення українських трудових мігрантів: 
особливості та проблеми реінтеграції 
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18. Павлов Володимир Іванович, завідувач кафедри 
Національного університету водного господарства та 
природокористування, д.е.н., проф.; Павлов Костянтин 
Володимирович, старший викладач Національного університету 
водного господарства та природокористування 

Міграційні процеси в Україні в умовах активізації 
транскордонного співробітництва 
 

19. Шестаковський Олексій Петрович, науковий співробітник 
Інституту економіки і прогнозування НАН України, к.соц.н. 

Українська трудова міграція як соціальна 
мобільність у транснаціональному просторі 

 
20. Мальська Марта Пилипівна, завідувач кафедри Львівського 

національного університету імені Івана Франка, д.е.н., проф.; Біланюк 
Ольга Петрівна, асистент Львівського національного університету 
імені Івана Франка, аспірант 

Українські мігранти у Польщі: проблеми 
працевлаштування та адаптації 
 

21. Сторонянська Ірина Зеновіївна, завідувач відділу Інституту 
регіональних досліджень НАН України, д.е.н.; Пелехатий Андрій 
Олегович, аспірант Інституту регіональних досліджень НАН України 

Фінансове забезпечення розвитку сільських 
територіальних громад у контексті міграційних 
викликів 
 

 
ВИСТУПИ 

 
1. Слюсаренко Вікторія Євгенівна, доцент ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», к.е.н., доц. 
Роль громадських інституцій у регулюванні трудової 
міграції 
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2. Дмишко Олександра Степанівна, завідувач кафедри 
Львівського інституту МАУП, к.психол.н. 

Трудова міграція як чинник формування виховного 
ідеалу в українському суспільстві 

 
3. Хода Мирон Миколайович, засновник і керівник школи 

здоров’я «Золота рибка» 
Перспективи відновлення здоров’я трудового 
мігранта на прикладі досвіду школи здоров’я 
«Золота рибка», що у м. Приморську Запорізької 
області 
 

4. Призинчук Світлана Юріївна, студентка-магістр Пекінського 
Педагогічного Університету 

Освітні програми як інструмент розвитку 
міграційних систем: на прикладі співпраці Україна-
Китай 

 
5. Дацко Олеся Ігорівна, докторант Національного інституту 

стратегічних досліджень при Президентові України, к.е.н, к.т.н.; Мокій 
Анатолій Іванович, проректор Запорізького інституту економіки та 
інформаційних технологій, головний науковий співробітник 
Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України у м. Львові, д.е.н., проф.  

Загрози інтелектуальній безпеці держави в умовах 
посилення еміграційних процесів 

 
6. Жук Петро Володимирович, старший науковий співробітник 

Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 
Прояви факторів екологічної безпеки у 
міжрегіональних міграційних процесах 

 
7. Жовнір Світлана Михайлівна, науковий співробітник 

Інституту економіки та прогнозування НАН України, к.геогр.н. 
Потенційні переваги і ризики активізації міграційних 
процесів у контексті зближення України з 
Європейським Союзом 
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8. Андрусишин Наталія Іванівна, науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Роль міграції у подоланні бідності населення 
 

9. Пасєка Станіслава Раймондівна, професор Черкаського 
національного університету, д.е.н. 

Міграційні детермінанти розвитку соціально-
трудового потенціалу з позиції освітнього 
менеджменту 
 

10. Гулич Ольга Іванівна, старший науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Приховані міграційні мотиви у туристичних потоках 
і їх негативні наслідки 
 

11. Ваврик Антоніна Йосипівна, провідний науковий 
співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 
к.психол.н. 

Адаптивний потенціал громадян України в умовах 
самоорганізації міграційних процесів 

 
12. Махонюк Олександр Володимирович, провідний інженер 

Інституту регіональних досліджень НАН України 
Ефект родинних зв’язків у питаннях планування 
споживчої поведінки населення (за результатами 
експертного опитування) 

 
13. Ковальчук Анастасія Львівна, аспірант Львівського 

національного університету імені Івана Франка 
Соціально-психологічні аспекти трудової міграції 
 

14. Мандюк Ярина Юріївна, студентка Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Трудовий договір як дієвий інструмент захисту 
українських трудових мігрантів 
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15. Рісна Роксолана Романівна, аспірант Інституту регіональних 
досліджень НАН України 

Аналіз природи комунітарного і некомунітарного 
міграційного капіталу соціальних мереж 
територіальних міграційних систем 
 

16. Мульска Ольга Петрівна, аспірант Інституту регіональних 
досліджень НАН України 

Вплив трудової міграції на рівень поширення 
дитячої праці в Україні 
 

17. Полюга Вячеслав Олексійович, старший науковий 
співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н.; 
Полюга Дарія Михайлівна, доцент Львівського національного 
університету імені Івана Франка, к.е.н. 

Освітня міграція та її соціально-економічні наслідки 
 

18. Погоріляк Олена Олександрівна, викладач Ужгородського 
комерційного технікуму 

Рекреаційна міграція: особливості управління 
рекреаційними потоками 

 
19. Максименко Анна Олександрівна, молодший науковий 

співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, 
к.соц.н. 

Зміна патернів споживчої поведінки мешканців 
сільської місцевості внаслідок міграційних процесів 
 

20. Ковальчук Людмила Василівна, інженер Інституту 
регіональних досліджень НАН України 

Основні напрями соціальної інтеграції трудових 
мігрантів в Україні 
 

21. Андел Ірина В’ячеславівна, старший науковий співробітник 
Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. 

Екологічна міграція і переміщення населення 
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22. Кашуба Ольга Михайлівна, старший викладач НУ «Львівська 
політехніка», к.е.н. 

Економічні наслідки трудової міграції для 
підприємництва в Україні 
 

23. Коваль Ярослав Богданович, здобувач Інституту 
регіональних досліджень НАН України 

Економічний механізм залучення громадськими 
організаціями коштів трудових мігрантів з метою 
розвитку підприємництва в Україні 

 

 
 
 

13.15-14.00 
Підведення підсумків, закриття конференції 
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ДЛЯ  НОТАТОК 


