
 

 
4 квітня 2014 р. Кафедра міжнародних 

економічних відносин ЛКА спільно із HESP 

OSI (програма Інституту відкритого 

суспільства, м. Будапешт, Угорщина), 

Регіональним філіалом НІСД у м. Львові та 

ГО «Центр суспільних інновацій » провели 

засідання круглого столу на 

тему: «Проблеми зовнішньої міграції 

України та інших пострадянських 

держав». 

Ключовими доповідаючими були: к.е.н. 

Оксана П’ятковська, к.філос.н. Сергій 

Головащенко, к.е.н.  Інна Кодіна. 

 
О. П’ятковська представляла Міжнарод-

ний інститут освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою Національного університету 

«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна). 

У своїй доповіді «Проблеми зовнішньої 

міграції в Україні» дослідниця 

проаналізувала останні тенденції світової 

міграції, акцентувала увагу на проблемах 

трудової міграції з України та 

необхідності вирішення питань міграцій-

ної політики України. 

С. Головащенко, представник Націо-

нального університету «Києво-Могилянська 

академія» (м.Київ, Україна), виступив з 

доповіддю «Конфесійна культура 

господарювання та досвід українських 

спроб цивілізаційного вибору». Доповідь 

викликала жвавий інтерес залу та значну 

зацікавленість присутніх.   

 

Проблематика круглого столу 

зацікавила іноземних гостей, серед яких 

була І. Кодіна, представник Івановського 

державного університету (м. Іваново, 

Російська Федерація). Інна виступила з 

доповіддю «Можливості соціологічного 

аналізу міграційних процесів: досвід 

російських досліджень». В ході виступу було 

проаналізовано сучасну ситуацію із 

мігрантами в Російській Федерації, реакція на 

них соціуму, а також вивчалася ситуація в 
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Івановському регіоні. 

Учасники круглого столу активно проводили 

паралелі із українськими реаліями міграційних 

процесів. 

  

На круглому столі був представник 

Інституту Регіональних досліджень Націона-

льної академії наук України (м. Львів, 

Україна) У. Садова. В ході доповіді увага 

акцентувалася на чинниках та мотивах 

трудової міграції, а також аналізувався досвід 

зарубіжних країн. 

 
Заключним був виступ аспірантки 

Львівської комерційної академії А. Брик на 

тему «Міграція сільського населення: 

причини, наслідки та вирішення пробле-

матики». В доповіді зазначалися основні 

напрями відродження села та призупинення 

міграції. 

 

Можемо констатувати, що проведений 

круглий стіл привернув увагу наукової 

спільноти, аспірантів та активних 

студентів. 

 

 

 

 

 

 



 


