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Міжнародна 
науково-практична конференція

«МІГРАЦІЯ 
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: 

ВИКЛИКИ БЕЗВІЗОВОГО 
РЕЖИМУ»

Міністерство освіти і науки України
Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції
Національний університет «Львівська політехніка»
Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою 

з нагоди  Міжнародного дня прав людини 
та Міжнародного дня мігранта 

џ Наталія Мітрущенко – Донецький національний університет ім. В. Стуса, 
студент

џ Олег Мороз – Вінницький національний технічний університет, завідувач 
кафедри менеджменту та моделювання в економіці, д. е. н., проф.

џ Катерина Морозова – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 
студент

џ Леонід Несен – Вінницький національний технічний університет, доцент 
кафедри менеджменту та моделювання в економіці, к. тех. н., доц.

џ Світлана Павлова – Волинський інститут економіки та менеджменту, 
доцент кафедри обліку і оподаткування, к. е. н., доц.

џ Раймунд Парфеньчик – Fundacja Legal Poland, Президент фонду, 
адвокат (Варшава, Польща)

џ Катерина Пінич – Перша львівська медіа тека, бібліотекарка

џ Руслана Прус – Волинський інститут економіки та менеджменту, 
завідувач відділу міжнародної співпраці та проектної роботи, к. тех. н.

џ Роман Радейко – НУ «Львівська політехніка», асистент кафедри АІП, к. юр. н.

џ Ольга Риндзак – ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Доліш-
нього НАН України», старший науковий співробітник, к. е. н.

џ Софія Родигіна – Львівський національний університет ім. І. Франка, студент

џ Тарас Романюк – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
ім. В. Стефаника», доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, 
к. е. н., доц.

џ Мар'яна Руда – НУ «Львівська політехніка», старший викладач кафедри 
зовнішньоекономічної та митної діяльності, к. е. н.

џ Іванна Савчук – Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 
Інститут журналістики, студент

џ Олександра Слободян – Аналітичний центр СEDOS, НаУКМА, аналітик, 
старший викаладач

џ Тетяна Соломчак – Самбірський технікум економіки та інформатики, 
старший викладач

џ Алла Старостіна – Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 
завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, д. е. н., проф.

џ Наталія Степанюк – Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, доцент, к. е. н, доц.

џ Павло Теліш – Львівський національний університет ім. І. Франка, 
асистент кафедри раціонального використання природних ресурсів і 
охорони природи, к. геогр. н.

џ Роман Теслюк – ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Доліш-
нього НАН України», старший науковий співробітник, к. геогр. н., с. н. с.

џ Ірина Тимечко – ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. До-
лішнього НАН України», старший науковий співробітник, к. е. н., с. н. с.

џ Соломія Ткач – ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Доліш-
нього НАН України», науковий співробітник, к. е. н.

џ Анастасія Фітісова – Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 
аналітичний центр CEDOS, аспірантка, аналітик з питань міграції, магістр 
соціології

џ Ярина Хомцій – Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука», директор 
Представництва у Львівській області 

џ Вячеслав Ціватий – Дипломатична академія України МЗС України, 
ректор, к. і. н., доц.

џ Людмила Чекаленко – Дипломатична академія України МЗС України, 
професор, д. політ. н., проф.

џ Мар'яна Ченька – НУ «Львівська політехніка», студент

џ Євген Черняк – Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 
асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

џ Любов Шевчук – Тернопільський інститут соціальних та інформаційних 
технологій, проректор з наукової роботи і міжнародних зв'язків, д. е. н., проф.

џ Уляна Яцишин – НУ «Львівська політехніка», кафедра соціології і 
соціальної роботи, асистент, к. політ. н.

џ Андрій Яців – МІОК НУ «Львівська політехніка», заступник директора

МЕДІА-ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Незалежний сайт 
української діаспори «Стожари»
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Аудиторія №204 головного корпусу Львівської 
політехніки, вул. С. Бандери, 12

              

Модератор – Ірина Ключковська – директор Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК) 
НУ «Львівська політехніка», к. пед. н., доц.

џ Юрій Бобало – ректор НУ «Львівська політехніка», д. т. н., проф.
џ Валерій Пацкан – перший заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин, голова підкомітету з 
питань зв'язків з українцями, які проживають за кордоном

џ Ярослава Хортяні – представник української меншини в 
угорському Парламенті, голова Європейського Конгресу 
Українців та перший заступник президента Світового Конгресу 
Українців (Будапешт, Угорщина)

џ

џ Оксана Юринець – голова підкомітету з питань регіонального 
та транскордонного співробітництва між Україною та країнами 
ЄС Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради 
України 

џ – голова Львівської обласної державної Олег Синютка 
адміністрації

џ В’ячеслав Войнаровський – представник Міністерства 
закордонних справ України у Львові 

џ Ігор Дашавець – начальник управління  державної 
міграційної служби у Львівській області 

џ Володимир Єгоров – начальник Західного регіонального 
управління Державної прикордонної служби України 

        

Модератор – Оксана П’ятковська – старший науковий 
співробітник МІОКу НУ «Львівська політехніка», к. е. н.

Доповідачі:
џ Ярослава Хортяні – представник української меншини в 

угорському Парламенті, голова Європейського Конгресу 
Українців та перший заступник президента Світового Конгресу 
Українців (Будапешт, Угорщина)        

џ Мирослава Керик – голова Фундації «Наш вибір», головний 
редактор газети «Наш вибір» (Варшава, Польща)

«Сучасна міграція українців до Польщі: виклики для 
України»
џ Олена Малиновська – головний науковий співробітник Націо-

нального інституту стратегічних досліджень, д. н. з держ. упр. 
«Чи вплине скасування візового режиму на міграційну 
поведінку українців?»
џ Олексій Позняк – завідувач відділу міграційних досліджень 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 
НАН України, к. е. н. 

«Переорієнтація трудової міграції громадян України на 
Європейський Союз: сучасний стан і перспективи»

џ Тарас Доронюк – незалежний аналітичний експерт
«Система імміграційних квот в Україні: можливості 
реформування»
џ Уляна Садова – завідувач відділу соціально-гуманітарного 

розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень 
ім. М. В. Долішнього НАН України», д. е. н., проф.

«Розвиток регіональних ринків праці в умовах лібералізації 
візового режиму в ЄС: міграційний аспект»
џ Анастасія Винниченко – спеціаліст з питань трудової міграції 

Представництва МОМ в Україні
«Трудова міграція у контексті місцевого розвитку: виклики 
та можливості для України»

                

     

Модератор – Ірина Ключковська – директор МІОКу 
НУ «Львівська політехніка», к. пед. н., доц.

џ Оксана П'ятковська – старший науковий співробітник МІОКу 
НУ «Львівська політехніка», к. е. н.

џ Юрій Марусик – молодший науковий співробітник МІОКу 
НУ «Львівська політехніка»

џ Вікторія Гойсан – фахівець  МІОКу НУ «Львівська політехніка»
«Міграційні орієнтири студентської молоді в умовах візової 
лібералізації»

                          
џ Надія Бортник – Інститут права та психології НУ «Львівська 

політехніка», кафедра адміністративного та інформаційного 
права, завідувач кафедри, д. юр. н., проф.

џ Оксана Дащаківська – Західноукраїнське представництво 
Міжнародного фонду «Відродження», керівник

џ Ігор Марков – Інститут народознавства НАН України, відділ 
соціальної антропології, завідувач відділу, к. і. н. 

џ Ольга Барабаш – Інститут права та психології НУ «Львівська 
політехніка», доцент кафедри адміністративного та 
інформаційного права, к. юр. н.

џ Ігор Бараняк – ДУ «Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України», аспірант

џ Марія Бачинська – ДУ «Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України», молодший науковий 
співробітник, к. е. н.

џ Мар'яна Біль – ДУ «Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України», старший науковий 
співробітник, к. держ. упр., с. н. с.

џ Наталія Бльок – НУ «Львівська політехніка» ІНПП, аспірант 
кафедри АІП

џ Ореста Бордун – Львівський національний університет 
ім. І. Франка, доцент кафедри туризму, доц.

џ Кристина Булега – Донецький національний університет 
ім. В. Стуса, студент

џ Галина Вербицька – НУ «Львівська політехніка», доцент 
кафедри ММП, к. е. н., доц.

џ Олександр Воронецький – Донецький національний 
університет ім. В. Стуса, студент 

џ Світлана Гладун – НУ «Львівська політехніка», провідний 
спеціаліст ВПЗВ, асистент кафедри МПА

џ Тетяна Гнатюк – Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М. В. Птухи НАН України, науковий співробітник, к. політ. н.

џ Діана Горальська – НУ «Львівська політехніка», студент

џ Ірина Гринчишин – ДУ «Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України», старший науковий спів-
робітник відділу регіональноі фінансовоі політики, к. е. н.

џ Ольга Гринькевич – Львівський національний університет 
ім. І. Франка, доцент кафедри статистики економічного 
факультету, к. е. н., доцент

џ Василь Гулай – НУ «Львівська політехніка», завідувач 
кафедри міжнародної інформації, д. політ. н., проф.

џ Оксана Джус – ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника», докторант, доцент кафедри 
педагогіки ім. Б. Ступарика, к. пед. н., доц.

џ Леся Дорош – НУ «Львівська політехніка», доцент, к. політ. н., доц.

џ Ганна Дугінець – Київський національний торговельно-
економічний університет, докторант кафедри МЕВ, к. е. н., доц.

џ Сергій Єсімов – НУ «Львівська політехніка», доцент кафедри 
АІП, к. юр. н., доц.

џ Ольга Замасло – Львівський національний університет 
ім. І. Франка, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і 
кредиту, к. е. н, доц.

џ Наталія Карачина – Вінницький національний технічний 
університет, професор кафедри менеджменту та моделю-
вання в економіці, д. е. н., проф.

џ Вероніка Кашинська – Львівський обласний молодіжний 
центр, журналіст

џ Надія Кириленко – Одеське морехідне училище рибної 
промисловості, викладач

џ Людмила Ковальчук – ДУ «Інститут регіональних дослід-
жень ім. М. І. Долішнього НАН України», провідний інженер

џ Вiкторiя Космина – Fundacja Legal Poland, директор 
(Варшава, Польща)

џ Оксана Краєвська – Львівський національний університет 
ім. І. Франка, доцент факультету міжнародних відносин, 
к. політ. н., доц.

џ Іван Кульчицький – ГО Агенція Європейських Інновацій, 
президент

џ Галина Лабінська – Львівський національний університет 
ім. І. Франка, доцент, к. геогр. н., доц.

џ Роксолана Ластовецька – Український католицький універси-
тет, асистент кафедри прикладної економіки та бізнесу, к. е. н.

џ Ольга Левицька – ДУ «Інститут регіональних досліджень 
ім. М. І. Долішнього НАН України», науковий співробітник, к. е. н.

џ Наталія Лесько – Інститут права та психології НУ «Львівська 
політехніка», доцент кафедри адміністративного та інформа-
ційного права, к. юр. н.

џ Олеся Луців – Плугівський НВК I  III ст., учитель

џ Оксана Лютак – Прикарпатський національний університет 
ім. В. Стефаника, доцент кафедри соціальної психології, 
к. психол. н., доц.

џ Галина Маловшек – товариство українців Словенії   
«Берегиня», президент, економіст (Жалець, Словенія) 

џ Олександр Махонюк – ДУ «Інститут регіональних дослід-
жень ім. М. І. Долішнього НАН України», провідний інженер

Міжнародна науково-практична конференція
«Міграція між Україною та ЄС: 
виклики безвізового режиму»

Міжнародна науково-практична конференція
«Міграція між Україною та ЄС: 
виклики безвізового режиму»

Міжнародна науково-практична конференція
«Міграція між Україною та ЄС: 
виклики безвізового режиму»

9:00 –10:00

Офіційне відкриття конференції10:00 – 11:00

11:00 – 11:30 Кава-перерва

        Обговорення. Підведення підсумків15:00 - 16:00

13:30 – 14:30 Перерва на обід

11:30  13:30– ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

        Презентація результатів дослідження МІОК14:30 – 15:00

Реєстрація учасників конференції

15 грудня 2016, четвер
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