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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ

ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ – ГОСТРО Й АКТУАЛЬНО

27 лютого 2015 р. в конференц-залі ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 
України» відбулася міжнародна науково-практична конференція «Внутрішньо переміщені 
особи в Україні: реалії та можливості».

Організатори:
– ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
– Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України;
– Програма розвитку ООН в Україні;
– Фонд народонаселення ООН;
– ГО «Конгрес сходу України».

 За офіційними даними, кількість вимушено переміщених осіб із Донецької та Луганської 
областей, а також АР Крим упродовж 2014 р. – початку 2015 р. сягнула майже мільйона осіб, 
за неофіційними – удвічі більше. 

Основні виклики, пов’язані із збільшенням масштабів внутрішньої міграції населення: 
– зростання навантаження на локальні ринки праці; 
– існування проблем щодо розміщення, працевлаштування, медичного обслуговуван-

ня, доступу до освіти, культурної та соціальної реінтеграції тощо.
Водночас масштабна вимушена внутрішня міграція населення несе позитив-

ний потенціал соціально-економічного та гуманітарного розвитку України у середньо- і 
довгостроковій перспективі, а саме:

– структурні зрушення в економіці;
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– зміну схем розселення та розвиток інфраструктури; 
– формування якісно нового людського потенціалу;
– соціальну, культурну та національну інтеграцію українського суспільства. 
У конференції взяли участь провідні науковці – представники національної академічної 

науки у сфері економіки, соціології, соціальних і регіональних досліджень, наукових 
економічних шкіл системи вищої освіти, неурядових дослідницьких центрів та організацій 
громадянського суспільства.

Обговорення питань внутрішньо переміщених осіб в Україні та обмін результатами на-
укових досліджень у цій сфері сприятиме пошуку оптимальних шляхів і способів розв’язання 
економічних, соціальних та гуманітарних проблем вимушених переселенців. 

Проблематика роботи конференції була розподілена на чотири сесії:
1. «Проблемні питання та позитивний потенціал вимушеної внутрішньої міграції на-

селення в контексті модернізації країни».
2. «Потреби внутрішньо переміщених жінок та осіб похилого віку в Україні».
3. «Формування правових механізмів вирішення проблем внутрішньо переміщених 

осіб».
4. «Фінансові механізми залучення міжнародної донорської допомоги та організаційне 

забезпечення розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні».

Основні виступи та презентації:
1. Лібанова Е.М. Вимушене переселення з Донбасу: масштаби та виклики для України.
2. Бородіна О.М. Потенціал сільської місцевості для розв’язання проблем внутрішньо 

переміщених осіб.
3. Балакірєва О.М. Трудовий потенціал та рівень державної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб.
4. Бондар Т.В. Доступ до медичних послуг та психологічний стан внутрішньо переміщених 

осіб.
5. Локтєва І. Можливості фінансового самозабезпечення жінок та людей похилого віку серед 

ВПО.
6. Василенко О. Інформаційні та комунікаційні потреби внутрішньо переміщених осіб.
7. Харашвілі Ю. Опыт работы с вынужденно перемещенными лицами в Грузии.
8. Каріна Н.Г. Червоний Хрест України – організація та надання гуманітарної допомоги 

внутрішнім переселенцям.
9. Корнєв Ю.Г. Інформаційно-аналітичне та PR-забезпечення діяльності малого та середньо-

го бізнесу в Україні як основи зайнятості переміщених осіб. Деякі наслідки інформаційної 
війни.

10. Доронюк Т. Інституційна (не)спроможність вироблення політики щодо внутрішньо 
переміщених осіб в Україні.

11. Осінкіна О.С. Перспективи застосування державно-приватного партнерства для вирішення 
соціальних проблем ВПО.

12. Садова У.Я., Андрусишин Н.І., Бачинська М.В. Новітні трансформації людського розвитку 
та потенціал внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект.

Із зазначеними матеріалами можна ознайомитися на сайті Інституту економіки та про-
гнозування за адресою: ief.org.ua/?p=4562.

За підсумками роботи конференції було прийнято розгорнуті рекомендації (див. нижче 
в цьому ж номері).


