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Інформаційний лист 

Мета конференції: вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

забезпечення соціально-демографічного  розвитку територій України в контексті 

євроінтеграційних процесів та реформування національної економіки і соціальної 

сфери. 

Робота конференції відбуватиметься за такими тематичними напрямами: 

1. Особливості соціально-демографічного розвитку України: територіальний 

аспект. 

2. Територіальні відмінності міграційної ситуації в Україні. 

3. Диференціація ринку праці та сфери зайнятості у територіальному розрізі. 

4. Територіальні  диспропорції  умов  життя  населення:  причини, прояви  

та соціальні наслідки.   

5. Сучасні трансформації систем розселення: форми, тенденції та 

перспективи. 

6. Розвиток місцевого самоврядування задля  вирішення соціальних завдань. 

7. Фінансово-економічні механізми забезпечення територіального 

соціально-демографічного розвитку України. 

 

Для участі в конференції необхідно надіслати заявку на електронну пошту: 

ilovetea@mail.ru (Віктор Звонар, к.е.н., с.н.с. ІДСД ім. М.В. Птухи НАН 

України; +38 (044) 486 05 69) 

Термін подання заявок для участі в конференції – до 13 листопада 2015 р. 

Учасники, які бажають опублікувати доповідь у вигляді статті у фаховому 

журналі «Демографія та соціальна економіка» повинні подати її електронну 

версію у день проведення конференції. Вимоги до оформлення статей розміщені 

на електронному ресурсі: http://dse.org.ua  

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для виступу та 

статей для публікації. Участь у конференції безкоштовна. Витрати на 

відрядження (проїзд, проживання, харчування, добові) – за рахунок організації, 

що відряджає учасника конференції. 

Конференція відбудеться за адресою: Інститут демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України, бульвар Тараса Шевченка, 60, 

м. Київ, 01032. Початок роботи о 10.00, реєстрація з 9.00 до 10.00. 

Організаційний комітет конференції: 

Співголови організаційного комітету: 

Елла Лібанова – директор Інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України, академік НАН України. 

Валерій Геєць – директор Інституту економіки і прогнозування НАН 

України, академік НАН України. 

Олександр Амоша – директор Інституту економіки промисловості НАН 

України, академік НАН України. 

Василь Кравців – директор Інституту регіональних досліджень НАН 

України, доктор економічних наук, професор. 

 

Члени організаційного комітету: 

Олена Макарова – заступник директора Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України з наукової роботи, доктор 

економічних наук, чл.-кор. НАН України. 

Олександр Гладун – заступник директора Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України з наукової роботи, доктор 

економічних наук. 

Тетяна Заяць – завідувач відділу проблем формування соціального капіталу 

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 

доктор економічних наук, професор. 

Віктор Звонар – старший науковий співробітник відділу проблем 

формування соціального капіталу Інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник. 

 

Секретар оргкомітету конференції – Черніченко Віктор Васильович, 

вчений секретар Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 

НАН України, канд. економ. наук. Тел. +38 (044) 486 6238, +38 (044) 329 2889. 

 

 

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Територіальні соціально-демографічні особливості України» 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Країна, місто  

Повна назва місця роботи, посада  

Науковий ступінь, вчене звання  

Контактний телефон, адреса  

E-mail  

Назва доповіді  

Форма участі (підкреслити потрібне) Виступ з доповіддю 

Участь у якості слухача 

 

http://dse.org.ua/

