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9:00 – 10:00  

Офіційне відкриття конференції 

Модератор: Ірина Ключковська 
 

 Юрій Бобало – ректор НУ «Львівська політехніка», д. т. н., проф.  

 Сергій Квіт – Міністр освіти і науки України, д. філол. н., проф.  

 Валерій Пацкан – голова Комітету Верховної Ради України з питань 

прав людини, національних менших і міжнаціональних відносин   

 Йосиф Ситник – перший заступник голови Львівської обласної 

державної адміністрації 

 Оксана Юринець – голова Ради молодих вчених НУ «Львівська 

політехніка», к. е. н., доц. кафедри менеджменту організацій 

Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», 

депутат Львівської обласної ради 

 Манфред Профазі – голова Представництва Міжнародної 

організації з міграції в Україні 

 Тарас Вервега – член Ради директорів SoftServe  
 

10:00 – 10:30  

Проект Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою НУ «Львівська політехніка» «Дослідження 

міграційних настроїв серед студентів вищих навчальних 

закладів Львова» 

(Ірина Ключковська, Юрій Марусик, Оксана П’ятковська) 

Представляє   Оксана П’ятковська 
 

 Ірина Ключковська – директор Міжнародного інституту освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», 

к. пед. н., доц. (Україна, Львів) 

 Оксана П’ятковська – науковий співробітник Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська 

політехніка», к. е. н. (Україна, Львів) 
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 Юрій Марусик – фахівець Міжнародного інституту освіти, культури 

та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (Україна, Львів) 
 

10:30 – 11:00    Дискусія 
 

11:00 – 11:30    Перерва на каву 

 

11:30 – 13:00    Перша панельна дискусія  

Модератор:    Олена Малиновська 

 

 Франк Дювель – PhD, професор Центру Міграційної Політики і 

Суспільства Оксфордського університету (COMPAS) (Великобританія) 

Migration and Brain Drain versus Return Migration and Development: the 

Case of Ukraine (Based on Empirical Research Conducted in 2011/12) 

 Ірина Лапшина – науковий співробітник Центру Міграційної 

Політики і Суспільства Оксфордського університету (COMPAS), 

доцент кафедри міжнародних економічних відносин Львівської 

комерційної академії, к. е. н., доц. (Оксфорд, Великобританія) 

Corruption as a Driver of Migration Aspirations: the Case of Ukraine 

 Олег Воловина – PhD з демографії і соціології, професор 

Університету Північної Кароліни (США, Чапел Хілл) 

Emigration of High Level Professionals from Ukraine to the United States 
 

13:00 – 14:00   Перерва на обід  
 

14:00 – 16:30   Друга панельна дискусія  

Модератор:  Уляна Садова 
 

 Віталій Онищук – завідувач кафедрою соціології Одеського 

національного університету ім. І. Мечникова, д. соц. н., проф. 

(Україна, Одеса) 

Соціальні механізми та мотивація інтелектуальної міграції 
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 Олена Малиновська – головний науковий співробітник 

Національного інституту стратегічних досліджень, д. н. з держ. упр., 

проф. (Україна, Київ) 

Міграція висококваліфікованих спеціалістів: виклики та пошуки 

політичних відповідей 

 Уляна Садова – завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку 

регіону Інституту регіональних досліджень НАН України, д. е. н., 

проф. (Україна, Львів) 

Модернізаційний потенціал трудової міграції України 
 

16:30 – 17:00    Офіційне закриття конференції. Прийняття ухвали 

 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ : 

 

 Наталія Андрусишин – старший науковий співробітник відділу 

соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних 

досліджень НАН України, к. е. н. (Україна, Львів) 

 Ігор Бараняк – провідний інженер відділу соціально-гуманітарного 

розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України 

(Україна, Львів) 

 Василь Барилюк –  директор Львівського регіонального центру 

зайнятості (Україна, Львів) 

 Марія Бачинська – молодший науковий співробітник відділу 

соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних 

досліджень НАН України, к. е. н. (Україна, Львів) 

 Володимир Бідак – старший науковий співробітник відділу 

соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних 

досліджень НАН України, к. е. н. (Україна, Львів) 

 Мар’яна Біль – старший науковий співробітник відділу соціально-

гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень 

НАН України, к. н. з держ. упр. (Україна, Львів) 
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 Анастасія Винниченко – спеціаліст з питань трудової міграції 

Представництва МОМ в Україні (Україна, Київ) 

 Петро Гаврилишин – провідний фахівець Центру дослідження 

Центрально-Східної Європи, асистент кафедри міжнародних 

відносин Прикарпатського національного університет  

ім. В. Стефаника, к. і. н. (Україна, Івано-Франківськ) 

Українці Варшави: нові поляки чи майбутня українська еліта? 

 Ірина Гнідик – аспірант Львівського національного університету  

ім. І. Франка (Україна, Львів)  

Роль греко-католицької церкви у національно-культурному 

становленні української еміграції у США  

 Віталій Горбатенко – голова департаменту міжнародного 

співробітництва та туризму Львівської обласної державної 

адміністрації (Україна, Львів) 

 Світлана Гринкевич – професор кафедри економіки підприємства 

Львівської комерційної академії, д. е. н., доц. (Україна, Львів) 

 Ганна Заремба – аспірантка відділу соціальної психології Інституту 

соціології НАН України (Україна, Львів)  

 Галина Захарчин – завідувач кафедри менеджменту персоналу та 

адміністрування Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська 

політехніка», д. е. н., проф. (Україна, Львів) 

 Оксана Іванкова-Стецюк – старший науковий співробітник 

Інституту народознавства НАНУ, к. соц. н. (Україна, Львів) 

 Ольга Іляш – професор кафедри економіки підприємства 

Львівської комерційної академії, д. е. н., доц. (Україна, Львів) 

 Ігор Марков – завідувач сектору етносоціальних досліджень 

Інституту народознавства НАН України, к. і. н. (Україна, Львів) 

 Любава Матлай – асистент кафедри історії України та 

етнокомунікації НУ «Львівська політехніка», к. і. н. (Україна, Львів) 

Сучасні міграційні процеси в Іспанії: циркуляція людського капіталу 
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 Олександр Махонюк – провідний інженер відділу соціально-

гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень 

НАН України (Україна, Львів) 

 Ольга Мельник – завідувач кафедри зовнішньоекономічної та 

митної діяльності Інституту економіки і менеджменту 

Національного університету «Львівська політехніка», д. е. н. 

(Україна, Львів) 

 Ольга Мульска – молодший науковий співробітник відділу 

соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних 

досліджень НАН України, к. е. н. (Україна, Львів)  

 Мар’яна Нич  –  психолог Представництва ВБФ «Запорука» у 

Львівській області (Україна, Львів) 

 Світлана Одинець – молодший науковий співробітник Інституту 

народознавства НАН України, керівник проектів у Комісії УГКЦ у 

справах мігрантів, редактор міграційного порталу «Навігатор» 

(Україна, Львів) 

 Ігор Олексів – професор кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська 

політехніка», д. е. н. (Україна, Львів) 

 Ольга Пирог – професор кафедри менеджменту і міжнародного 

підприємництва Інституту економіки і менеджменту НУ «Львівська 

політехніка», д. е. н. (Україна, Львів) 

 Ольга Риндзак – старший науковий співробітник відділу соціально-

гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень 

НАН України, к. е. н. (Україна, Львів) 

 Григорій Селещук – голова Комісії УГКЦ у справах мігрантів 

(Україна, Львів) 

 Любов Семів – відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону 

Інституту регіональних досліджень НАН України, д. е. н., проф. 

(Україна, Львів) 
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 Роман Теслюк – старший науковий співробітник відділу соціально-

гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень 

НАН України, к. геогр. н. (Україна, Львів) 

 Лариса Тимочко –  юрист Представництва ВБФ «Запорука» у 

Львівській області (Україна, Львів) 

 Галина Тріль –  викладач української мови та літератури, риторики 

Львівського техніко-економічного коледжу НУ «Львівська 

політехніка» (Україна, Львів) 

 Ярина Турчин – директор Інституту гуманітарних та соціальних наук 

НУ «Львівська політехніка», завідувач кафедри політології та 

міжнародних відносин, д. політ. н., доц. (Україна, Львів) 

 Ярина Хомцій – директор Представництва ВБФ «Запорука» у 

Львівській області, керівник Інформаційного центру з питань міграції 

(Україна, Львів) 

 Сергій Цапок – старший науковий співробітник відділу соціально-

гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень 

НАН України, к. філос. н. (Україна, Львів) 

 Ігор Яремко – професор кафедри обліку та аналізу Інституту 

економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка», д. е. н. 

(Україна, Львів) 

 Тетяна Гнатюк – науковий співробітник, Інститут демографії та 

соціальних досліджень ім. М.  Птухи НАН України, к. політ. н. 

(Україна, Київ) 

«Brain Gain для України: чи можливо залучити висококваліфікованих 

мігрантів на сучасному етапі?» 

 Ірина Смогоржевська – к. і. н.,  доц. (Україна, Львів) 

Причини і наслідки інтелектуальної еміграції в Україні  

 Тетяна Цимбал – професор кафедри філософії і соціальних наук 

Криворізького національного університету, д. філос. н., доц. 

(Україна, Кривий Ріг)  

«Відтік мізків» або мандруючі вчені: українські реалії та 

перспективи 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD

