
Міжнародна науково-практична конференція «Внутрішньо 

переміщені особи в Україні: реалії та можливості» 

27 лютого 2015 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція 

«Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості», присвячена 

пошуку шляхів допомоги вимушеним переселенцям і виробленню загальної 

стратегії такої допомоги. Конференцію організовано Інститутом економіки та 

прогнозування НАН України спільно з Інститутом демографії і соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Фондом народонаселення ООН та 

ГО «Конгрес Сходу України».  

Участь у роботі конференції взяли представники Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні, Світового 

банку у справах України, Білорусі та Молдови, Представництва Європейського 

Союзу в Україні, Українсько-німецького форуму, посольств, комітетів 

Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, наукових 

економічних шкіл системи вищої освіти, неурядових дослідних центрів, 

громадських організацій, а також провідні науковці в галузі економіки, 

соціології, соціальних і регіональних досліджень.  

Під час конференції були розглянуті питання позитивного потенціалу 

вимушеної внутрішньої міграції населення України, становлення правових 

механізмів розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб, залучення 

міжнародної донорської допомоги, удосконалення організаційного 

забезпечення надання допомоги тощо.  

Основні виклики, пов’язані з вимушеним переміщенням громадян, 

виявляються у зростанні навантаження на локальних ринках праці, існуванні 

проблем розміщення, працевлаштування, медичного обслуговування, доступу 

до освіти, культурної та соціальної реінтеграції тощо.  

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 

НАН України академік Е. Лібанова зазначила, що наразі з Донецької та 

Луганської областей виїхало близько 1 млн осіб. Половина з переселенців – це 

інваліди, діти і особи похилого віку. Вона звернула увагу, що принаймні 250 

тис. переселенців уже адаптувалися до нових умов і не планують повертатися, 

близько 400–450 тис. осіб – все ж таки мають намір повернутися. З огляду на 

це, на думку Е. Лібанової, є необхідність створення спеціальних муніципальних 

комісій, фондів, а також тимчасових соціальних служб для допомоги 

переселенцям.  

Водночас масштабна вимушена внутрішня міграція населення несе 

позитивний потенціал соціально-економічного та гуманітарного розвитку 

України у середньо- і довгостроковій перспективі, пов’язаний зі структурними 

зрушеннями в економіці, зміною схем розселення та розвитком інфраструктури, 

формуванням якісно нового людського потенціалу, соціальною, культурною та 



національною інтеграцією українського суспільства. Досягнення цих цілей 

загалом відповідає євроінтеграційним прагненням України.  

За результатами роботи конференції було визначено пріоритетні напрями 

наукових досліджень з проблем вимушеної внутрішньої міграції населення, 

напрацьовано рекомендації, які стануть у нагоді органам законодавчої, 

виконавчої влади та громадським організаціям.  

Ознайомитися з матеріалами конференції та презентаціями виступів можна на сайті 

Інституту економіки та прогнозування НАН України http://ief.org.ua/?p=4562 

(Міжнародна науково-практична конференція «Внутрішньо переміщені особи в 

Україні: реалії та можливості» // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2015. – 3.03). 

 


