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Інтеґрація в су час них міґраційних досліджен нях: 
но тат ки з двох кон фе ренцій під егідою IMISCOE1

на пе ре додні світо во го “лок да у ну”

Важ ли во знай ти рішен ня для всіх. Шлях до сяг ти цьо -
го — це співпра ця.

New York Times, квітень 2020

З 5 до 7 лю то го 2020 року в Ліса боні (Пор ту галія) відбу ли ся дві ве ликі
міжна родні на укові кон фе ренції: “Май бутнє міґраційних досліджень: дис -
кусія щодо ево люції та впли ву дослідниць кої га лузі” (The coming age of
migration studies: debating the evolution and impact of a research field) та “Пе -
реміщен ня, жит тя, інвес ту ван ня та ви жи ван ня: жит ло та міґрація в не певні
часи” (Moving, Living, Investing and Surviving: housing and migrations in un cer -
tain times). Події, що зібра ли ши ро ке коло міждис ципліна рних дослід ників,
які пра цю ють у ца рині міґраційних студій на різних кон ти нен тах, нині за -
слу го ву ють на ува гу вітчиз ня них фахівців, пе ре дусім з ек зис тен цi аль них
при чин (“бути чи не бути?” та “як за й ма ти ся на укою далі?”). Хоча кон фе -
ренції відбу ва ли ся на пе ре додні ого ло шен ня з боку ВООЗ ста ну пан демії та
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Ци ту ван ня: Іва щен ко, К. (2020). Інтеґрація в су час них міґраційних досліджен нях: но -
тат ки з двох кон фе ренцій під егідою IMISCOE на пе ре додні світо во го “лок да у ну”.
Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2, 163–170.

1 IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) — най -
більша на сьо годні євро пе йська міждис ципліна рна дослідниць ка ме ре жа у сфері міґра -
ції, інтеґрації та вив чен ня різно манітності (див.: https://www.imiscoe.org/). 



впро вад жен ня національ ни ми уря да ми “лок да у ну”, за клик до інте ґрації зу -
силь у пе ре дчутті но вих мож ли вих вик ликів зву чав у ба гать ох вис ту пах.

Оче вид но, що в період світо вої кри зи, до яко го ми за раз увіхо ди мо, до
на уки за га лом і досліджень та роз ро бок у га лузі гу манітар них та суспільних
наук зок ре ма ви су ва ти муть ся жорсткіші ви мо ги — фіна нсо ву підтрим ку от -
ри ма ють пер шою чер гою ті, хто за про по нує дієві рішен ня. Як на пи са ли не -
що дав но на укові огля дачі The New York Times, “поки політичні лідери за ми -
ка ли свої кор до ни, вчені відкри ва ли їх, ство рю ю чи ґло баль ну співпра цю —
як ніколи раніше в історії. Ніколи досі у ба гать ох краї нах не було стільки ек -
спертів, од но час но зо се ред же них на одній темі. Май же всі інші досліджен ня
зу пи ни ли ся”1. Слід уточ ни ти, що ця зу пин ка, найімовірніше, є умов ною2 й
тим ча со вою, — не стільки сам вірус, скільки його без пре це дентні за мас шта -
ба ми дов гот ри валі суспільні наслідки ви ма га ти муть на уко вих відповідей, в
тому числі від соціологів.

На тлі тим ча со во го сповільнен ня світо во го міґраційно го руху гос тро та
про блем, по в’я за них з доб ровільни ми та ви му ше ни ми пе реміщен ня ми лю дей
(транс кор дон ни ми та в меж ах країн), не зни кає — на впа ки, міґрація в умо вах
епідеміологічної не без пе ки та еко номічної не стабільності стає більш екстре -
маль ним досвідом, що за слу го вує на вив чен ня та ви ма гає швид ких гу ма -
нітар них рішень.

У дис кусіях у Ліса боні йшло ся не тільки про не обхідність кон солідації
зу силь все ре дині міжна род ної на уко вої спільно ти та ко ор ди націю ро бо ти з
не а ка демічни ми пар тне ра ми, що за лу чені до ухва лен ня рішень у сфері мi -
ґрації; го во ри ли і про узгод же ний роз ви ток на уко во-по няттєвого апа ра ту,
кри тич ну пе ревірку теорій, обмін ме то ди ка ми, ко о пе рацію в ца рині міґра -
ційної політики. Ниж че — декілька но та ток із при во ду вис тупів та дис кусій,
важ ли вих для кон цеп ту алізації та уточ нен ня фо ку су міґраційних дослi -
джень, зок ре ма й тих, що їх про во дить Інсти тут соціології НАН Украї ни3.
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1 Apuzzo, M., Kirpatrick, D. (2020). Covid-19 Changed How the World Does Science,
Together. The New York Times, April 14, 2020 (див.: https://www.nytimes.com/2020/04/01/
world/europe/coronavirus-science-research-cooperation.html).
2 Зок ре ма, за не мож ли вості про ве ден ня досліджень у ре жимі live на уковці ак тив но ко -
рис ту ють ся онлай но ви ми інстру мен та ми вив чен ня гро ма дської та ек спер тної дум ки. Див., 
на прик лад, International Survey on Coronavirus — що про во дить ся спільно 12 інсти туціями,
в тому числі Harvard, Cambridge, IESE, та Warwick University (див.: https://covid19-survey.
org/?fbclid=IwAR2_clltcSXDIkgMYrzaWzUjvbDGE9Ym-JLmdCeKmBlEn7EfPRzfbfRsk_8).
Фахівці Інсти ту ту соціології НАН Украї ни (Сергій Дембіцький, Оле на Злобіна), фа куль те -
ту соціології КНУ ім. Та ра са Шев чен ка (Ми ко ла-Во ло ди мир Си до ров) спільно з інтер нет-
 жур на лом Йод.media (Ган на Ма мо но ва, Олек сан дра Пікуза) про ве ли у квітні 2020 року
 онлайн-опитування щодо рівня пси хо логічно го дис тре су в Україні та його змін в умо вах
пан демії (див.: https://iod.media/article/chi-silno-karantin-rozhitav-nervi-ukrajinciv-rezultati- 
doslidzhennya-institutu-sociologiji-nan-ukrajini-5648?fbclid=IwAR070Z5nkWKQWUskajm
m2n4Kz3v6vmZoGFoYVs4ZahmOFwmiZWtRVADWhEY).
3 Інсти тут соціології НАН Украї ни роз ви ває кілька на прямів міґраційних досліджень.
З 1990-х років до реґуляр них опи ту вань “Укр аїнське суспільство” та “Омнібус” вклю че -
но бло ки за пи тань щодо тру до вої міґрації та мобільності на се лен ня, щоб досліджу ва ти
їхню ди наміку (ав то ри — Ірина При бит ко ва, Ми ко ла Шуль га), у 2015 та 2017 ро ках до



Фо кус 1: де ко лонізація та інтер націоналізація

На кон фе ренціях було зроб ле но на го лос на не обхідності сис тем ної де -
ко лонізації — уне за леж нен ня від на уко вих мет ро полій — та інтер на ціо -
налізації міґраційних досліджень — роз ши рен ня ге ог рафічно го, куль тур но -
го та дис ципліна рно го фо куса (не тільки з огля ду на те, в яких реґіонах про -
во дять досліджен ня, а й з ура ху ван ням того, хто їх про во дить та яку “те о ре -
тич ну рам ку” за сто со вує).

Зак риті клу би ек спертів, кабіне тних на уковців-те о ре тиків чи членів
епістемічних співто ва риств1 (“ан гло сак со нських”, “західноєвро пе йських”,
“по стра дя нських” тощо) мо жуть бути схильні до тен денційних інтер пре -
тацій та уза галь нень. Як за ува жив на пле нар но му засіданні відо мий аме ри -
ка нський дослідник Джеймс Голіфілд: “Ви не змо же те вив ча ти міґрацію з
по зицій однієї дис ципліни (соціології, де мог рафії чи еко номіки), — адже
міґрація є ком плек сним про це сом. Фо кус на аґенті не є дос татнім — не -
обхідно вив ча ти струк ту ру, в якій він діє”. Проб ле мою, що об ме жує роз ви -
ток знан ня про міґрацію, є те, що на разі “шко ли міґраційних студій за ли ша -
ють ся західно цен трич ни ми: більшість з них були за по чат ко вані на За ході
на уков ця ми-еміґран та ми; до того ж ево люція міґраційних студій знач ною
мірою по в’я за на з історією імперіалізму та ко лоніалізму. Втім, як ми ба чи мо
за раз, су час на міґрація ви хо дить за межі поля, яке нам вид но із США, Ве ли -
кої Бри танії, Нідер ландів або з ко лишніх країн-домініонів”. Пе ред су час ни -
ми дослідни ка ми стоїть ком плек сне за вдан ня зро зуміти ґло баль ну міґра -
цію, взаємо за лежність міґраційних сис тем та підсис тем. За ну рен ня до кейс-
 студій та кож ви ма гає знан ня шир шо го кон тек сту: для обґрун то ва но го ана -
лізу національ них кейсів потрібна транс національ на ек спер ти за й відпо -
відна на уко ва ерудиція.

Як слуш но за ува жи ла бри та нська дослідни ця Еле о нор Коф ман, сьо -
годні інтер націоналізації міґраційних досліджень за ва жає не зба лан со ва на
політика ви дав ництв, аб со лют на більшість із яких пра цю ють з тек ста ми
англійською мо вою (а отже, дослідни ки, які пи шуть інши ми мо ва ми, ма ють
менші шан си по тра пи ти у поле зору відо мих ви давців та за ли ша ють ся мало
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опи ту ван ня ввійшли за пи тан ня щодо оцінки си ту ації та по треб внутрішньо пе реміще -
них осіб (ВПО) (ав то ри — Ка те ри на Іва щен ко та фахівці відділу ме то до логії та ме тодів
соціології). Крім того, у 2011–2014 ро ках співробітни ки інсти ту ту бра ли участь у реа -
ліза ції міжна род но го дослідниць ко го про ек ту “Те о ре ти зація ево люції євро пе йських мi -
ґра ційних сис тем” (Theorizing the Evolution of European Migration Systems, під керівниц т -
вом NORFACE та University of Oxford). Упро довж 2017–2020 років ко лек тив відділу пра -
цює над пла но вою те мою “Роз роб лен ня та ап ро бація соціологічно го інстру мен тарію
досліджен ня про цесів адап тації, інклюзії та зміни іден тич нос тей в умо вах ма со вих міґра -
цій” (керівник — Євген Го ло ва ха), що є ме то до логічним до роб ком у сфері міґраційних
досліджень. 
1 Епістемічні співто ва рис тва (epistemic communities) — “уґрун то вані на знан нях” ме -
режі, що об’єдну ють про фесіоналів з виз на ною ек спер ти зою у кон кретній га лузі та ма -
ють пріори тет ний вплив на фор му ван ня по ряд ку ден но го, зок ре ма в ца рині політики
(див.: Haas, P. M. (1992). Introduction: epistemic communities and international policy
coordination. International Organization. Cambridge Journals, 46 (1), 1–35). 



відо ми ми ши рокій міжна родній ау ди торії1). Опріч того, не на ко ристь інтер -
націоналізації діє дис ба ланс в ака демічних відно си нах між “Ґло баль ною
Північчю”, яка пе ре важ но про ду кує міґраційні теорії, та “Ґло баль ним Пів -
днем”, який здебільше ви до бу ває дані. Не обхідна “де ко лонізація знан ня”:
кри тич на пе ревірка валідності доміну валь них — умов но “західних” — тео -
рій, а та кож, мож ли во, роз ви ток но вих теорій, над яки ми не тяжіє “ан гло сак -
со нська” тра диція.

Фо кус 2: сис те ма ти зація

У вис ту пах на пле нар них сесіях та в об го во рен нях про зву ча ла вмо ти во -
ва на на галь ни ми га лу зе ви ми про бле ма ми за яв ка на сис тем не упо ряд ку ван -
ня ве ли ко го й різно манітно го дослідниць ко го поля — за для цьо го було ство -
ре но і пре зен то ва но під час кон фе ренцій кілька онлай но вих плат форм та
вбу до ва них до них інстру ментів, зок ре ма “Хаб міґраційних досліджень”
(Migration Research Hub) та “Так со номічна сис те ма” (Taxonomy System2), що
є зна чу щим ме то до логічним здо бут ком на уко во го про ек ту CrossMigration3.

“Хаб” об’єднує “під одним да хом” ек спертів, публікації, бази да них та про -
ек ти у сфері міґрації, а “Так со номія” сис те ма ти зує міжна род ну міждис цип -
ліна рну міґраційну ек спер ти зу та про по нує зро зумілу й дос туп ну архi тек ту ру 
на ко пи чен ня знань у міґраційних досліджен нях. Слід за ува жи ти, що для ро -
бо ти над так со номією за про си ли не тільки дослідників з інсти туцій-пар т -
нерів про ек ту від країн-членів ЄС, а й пред став ників інших на уко вих цент рів
(зок ре ма, з Ла ти нської Америки, Азії та Євро пи за меж ами ЄС4), що дало
 змогу по бу ду ва ти до сить універ саль не при клад не “де ре во ка те горій”5 для ро -
бо ти з ши ро ким на уко вим кон тек стом. “Так со номія” не тільк и про по нує  ви -
значення клю чо вих термінів (міґраційні драй ве ри, фор ми, інфрас трук ту ри;
соціокуль турні, соціаль но-еко номічні, транс вер саль ні6, пра вові та політичні
наслідки міґрації для міґрантів, країн, з яких вони по хо дять та до яких пря му -
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1 Було за зна че но, що чи не єди ним відо мим ан гло мов ним дослідни кам на уко вих ча со -
писів, ви да них за меж ами країн “Ґло баль ної Півночі”, є Asian and Pacific Migration Journal
(див.: https://journals.sagepub.com/home/amj). Та ким, що за слу го вує на насліду ван ня,
при кла дом ви хо ду реґіональ них дослідників на міжна род ний рівень є та кож Routledge
Series on Asian Migration (серія за по чат ко ва на за ініціати вою дослідниці з Гон кон гу Юк
Ва Чан (див.: https://www.routledge.com/Routledge-Series-on-Asian-Migration/book-
series/RSAM). 
2 Див.: https://migrationresearch.com/ 
3 CrossMigration — міжна род ний про ект під керівниц твом IMISCOE, підтри ма ний
рам ко вою про гра мою Євро пе йсько го Со ю зу з досліджень та інно вацій “Го ри зонт 2020” у 
2018–2020 ро ках. Ство рен ня “Хабу міґраційних досліджень” вхо ди ло до го лов них за -
вдань про ек ту.
4 Автор цьо го ма теріалу Ка те ри на Іва щен ко бра ла участь у ро бо чо му об го во ренні
“Так со номії” як член Кон суль та тив ної ради про ек ту / non-EU Advisory Board.
5 Див.: https://migrationresearch.com/taxonomies
6 До транс вер саль них на ле жать ті наслідки міґрації, що ма ють універ саль ний ха рак тер 
(на прик лад, де мог рафічні, пси хо логічні, фізичні, про сто рові тощо). 



ють; міґраційна політика тощо), а й дає уяв лен ня про взаємоз в’я зок між ними. 
Кож на “гілка” термінів постійно по пов нюється по си лан ня ми на нові на укові
публікації (на разі пе ре важ но, але не вик люч но ан гло мовні). Плат фор ма діє
як інте рак тив на міжна род на онлай но ва ме ре жа, а отже, є відкри тою для
дослідників, які мо жуть ство ри ти в ній свій профіль та ввес ти по си лан ня на
свій дослідниць кий до ро бок, якщо він відповідає виз на ченій кла сифікації.

Фо кус 3: по си лен ня суспільно-політич но го впли ву досліджень

Важ ли ве місце в об го во ренні пер спек тив на уко вих досліджень та їхньої
ролі у ґло баль но му, національ но му та реґіональ но му роз вит ку посідає про -
бле ма суспільно-політич но го за пи ту на дані на уко вих досліджень. Як за зна -
чив пред став ник Ге не раль но го ди рек то ра ту з досліджень та інно вацій Євро -
пе йської комісії Лука Ліжі, навіть в ЄС, де на підтрим ку на уко вих про ектів у 
сфері міґрації в меж ах рам ко вих про грам підтрим ки досліджень (однією з
та ких маґістраль них про грам є, на прик лад, “Го ри зонт 2020”) вит ра ча ють
сотні мільйонів євро, існує про бле ма на ко пи че но го знан ня, яке ніколи “не
пе ре роб ля ють” у політику. Для за без пе чен ня бази для ухва лен ня рішень не
за вжди об ов’яз ко во про во ди ти кон цеп ту аль но нові досліджен ня — важ ли во
зро зуміти про цес ви роб лен ня рішень у ца рині міґраційної політики, усвідо -
ми ти, яким у цьо му кон тексті є по тенціал на ко пи че них знань і яку ко ристь
вони мо жуть при нес ти суспільству. У зв’яз ку із цим на уковці ма ють по -
стійно пра цю ва ти над за сто су ван ням на й е фек тивніших ка налів ко мунікації 
та фор матів до не сен ня знан ня про міґрацію до тих, хто ухва лює політичні
рішен ня; вар то сфо ку су ва ти ува гу на роз роб ленні інди ка торів для обґрун -
то ва но го аналізу та про гно зу ван ня сце наріїв роз вит ку міґраційної ди на -
міки. Назріла не обхідність у ви ході дослідників за межі суто “це хо вих дис -
кусій” для роз вит ку пред мет но го та плідно го діало гу з пред став ни ка ми
міжна род них організацій, національ них урядів, місце вої вла ди, гро ма дсько -
го сек то ру та інши ми зацікав ле ни ми пар тне ра ми (societal stakeholders).

Фо кус 4: інтеґраційний на ра тив

Інтеґрація ста ла клю чо вою те мою кон фе ренцій — не тільки як опти -
маль ний фор мат под аль шо го роз вит ку на уко вої співпраці у сфері міґра -
ційних студій, а й як ак ту аль ний на пря мок при клад них на уко вих дослi -
джень1. У вже зга даній вище “Так со номії” інтеґрація охоп лює різні спо со би
вклю чен ня міґрантів у суспільство, що їх при й має, та адап тацію їх до но вих
куль тур них, пра во вих, політич них і соціаль но-еко номічних струк тур. У
рам ках цієї теми роз гля да ють вплив кон тек сту (краї ни чи місце вості  похо -
дження міґран та, його соціаль но го капіталу) на адап тацію й інтеґрацію
після пе ре се лен ня, стра тегії й очіку ван ня (міґрантів та спільнот, що їх при й -
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1 Див. ко рот кий огляд роз вит ку на уко вих де батів щодо інтеґрації в не ан гло мовній
літе ра турі: Ivaschenko-Stadnik, K., Wienar, A., Bonjour, S., Zhyznomyrska, L. (2018). Inte -
gra tion at the Crossroad. In: Handbook of Migration Policies (pp. 190–196). London: Rout -
ledge. 



ма ють), соціаль ну й куль тур ну іден тифікацію, на ту ралізацію, інтеґраційну
політику, по каз ни ки інтеґрації міґрантів. У пре зен то ва них на кон фе ренціях
те ма тич них досліджен нях при вер тає ува гу чітке фор му лю ван ня тем, на ма -
ган ня уни ка ти “на уко подібно го сти лю”, ува га до де та лей, кре а тивність та
сміливість у ство ренні но во го на уко во го наративу.

На окремій па нелі було пре зен то ва но нову кни гу із серії IMISCOE Re -
search Series —“Політики (дез)інтеґрації”1. У збірці текстів від міжна род ної
ко ман ди на уковців на підставі да них досліджень із шес ти євро пе йських та
двох неєвро пе йських країн роз гля ну то ком плексні про це си фор му ван ня
інтеґраційних політик та прак тик, що підтри му ють або, на впа ки, усклад ню -
ють про цес вклю чен ня міґрантів та мен шин до суспільств, що їх при й ма ють.
В центрі ува ги фо ру му2 була тема жит ла як чи не го лов но го ас пек ту інте -
ґрації імміґрантів. Те, як і де жи вуть люди після пе ре се лен ня, має бути
маґістраль ним пи тан ням не тільки для дослідників у сфері міґрації та між -
на род них гу манітар них організацій, а й для політиків та гро ма дськості.

Після мо ва: чи є в нас інтеґраційний план?

Чи ма ють українські дослідни ки у сфері міґрації дос татній на уко вий по -
тенціал для де ко лонізації (зок ре ма, без збит ко во го ви хо ду з “по стра дя н -
сько го” на уко во го клу бу, з уник нен ням при цьо му син дро му мен шо вар тості
та самоізо ляції на тлі вже уста ле но го й по туж но го співто ва рис тва західних
на уко во-дослідниць ких шкіл та центрів)? На мою дум ку, про цес пе ре хо ду
вже по сту по во відбу вається. До того ж Украї на була і за ли шається однією з
найбільших і найцікавіших за сце нарієм роз вит ку країн Євро пи, ба га то -
національ ною те ри торією, де пе ре ти на ють ся різні міґраційні шля хи; тоб то
Украї на — це важ ли вий ву зол для міжна род них досліджень.

Для под аль шої успішної участі в інтер націоналізації на уки укр аїнським
на уков цям вар то ак тивніше публіку ва ти ре зуль та ти своїх досліджень в ан -
гло мов них ви дан нях, роз ви ва ти співпра цю з цен траль ни ми грав ця ми між -
на род но го ви дав ни чо го рин ку3 (зок ре ма, в підго товці окре мих серій, при -
свя че них Україні) та інтеґру ва ти ся до міжна род них дослідниць ких ме реж
(час ти на з яких є ре зуль та том ро бо ти з реалізації ве ли ких міжна род них про -
ектів). Пер спек тивні на пря ми взаємодії мо жуть бути знай дені не тільки в
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1 Hinger, S., Schweitzer, R. (2020). Politics of (Dis)Integration. In: S. Hinger, R. Schweitzer 
(Eds.), IMISCOE Research Series. Retrieved from: 
https://www.springer.com/gp/book/9783030250881
2 IMISCOE Spring Conference 2020. Прог ра ма кон фе ренції, що цьо го року мала на зву
“Пе реміщен ня, жит тя, інвес ту ван ня та ви жи ван ня: жит ло та міґрація в не певні часи”
(Moving, Living, Investing and Surviving: housing and migrations in uncertain times), дос туп на
за по си лан ням: https://www.imiscoe.org/news/network-news/920-call-for-papers-
imiscoe-spring-conference-2020- universidade-de-lisboa-6-7-february-2020
3 До речі, та кий досвід вже є — 2020 року за ініціати вою та ре дак то рською учас тю
Альберто Вей ра-Ра мо са, Те тя ни Лю би вої та Євге на Го ло ва хи у ви дав ництві Palgrave
Macmillan вий шла дру ком кни га Ukraine in Transformation (див.: 
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030249779).



рам ках євро пе йських про ектів співпраці (дос туп до яких для Украї ни є
дещо об ме же ним че рез відсутність ста ту су “краї ни-чле на ЄС”), а й за їх
меж ами (ак ту альні теми на уко вих розвідок за участі Украї ни є прак тич но в
усіх краї нах за меж ами ЄС, з яки ми відбу вається міґраційний обмін, й тими,
де про жи ває чис лен на укр аїнська діас по ра).

На шим бе зу мов ним над бан ням є ве ли кий ма сив емпірич них да них, що є 
змістов ним підґрун тям для реґуляр но го за лу чен ня в публічний дис курс — в
Україні та за кор до ном — з унікаль ним знан ням, зок ре ма про ди наміку
міґраційних уста но вок, зміни на строїв щодо ви му ше них пе ре се ленців з
Кри му та Дон ба су, ста ну соціаль ної згур то ва ності під час конфліктів та
криз. Но вим на пря мом, над яким три ває ро бо та, є роз роб лен ня інстру мен -
тарію для досліджен ня про цесів адап тації, інклюзії та зміни іден тич нос тей в 
умо вах ма со вих міґрацій1. Бе зу мов но, важ ли вою умо вою ви со кої якості
моніто ринґу є мож ливість реґуляр но про во ди ти зна кові опи ту ван ня Інсти -
ту ту — “Укр аїнське суспільство” та “Омнібус” — та роз ви ва ти куль ту ру на -
уко вих де батів че рез підви щен ня стан дартів сис те ма ти зації та кон цеп ту -
алізації на ко пи че них да них. Спос те ре жен ня на кон фе ренціях свідчать на
ко ристь того, що пер спек тив ним, але на разі не до ос воєним, на пря мом є
якісні досліджен ня мікрорівне вої (індивіду аль ної, ро дин ної, ґен дер ної) ін -
те ґрації на підста вах різних міґраційних сце наріїв. Зміни технічних умов
ро бо ти дослідників під час та після “лок да у ну” спри я ти муть ди вер сифікації
ме тодів, по шу ку й освоєнню но вих — дос туп них і надійних — інстру ментів
дослідження.

Для ви хо ду з “не пев них часів” більш згур то ва ни ми, із мінімаль ни ми
втра та ми та мак си маль но ко рис ним досвідом важ ли во, щоб саме на уко ве
знан ня — в цьо му разі йдеть ся не тільки про міґраційні досліджен ня — взя ло
на себе функцію ком паса для рішень, що їх при й ма ють суспільство і дер жа -
ва. Міжна род ний досвід вчить нас бути впев ненішими у своїй пріори тетній
ролі — здо бу ва ти об’єктивні знан ня про світ, по пе ред жа ти ек зис тенційні за -
гро зи та спри я ти розвитку людської цивілізації за будь-яких умов.

Отримано 22.04.2020

КАТЕРИНА ІВАЩЕНКО

Інтеґрація в су час них міґраційних досліджен нях: 
но тат ки з двох кон фе ренцій під егідою IMISCOE 
на пе ре додні світо во го “лок да у ну”

Дві кон фе ренції IMISCO (“Май бутнє міґраційних досліджень: дис кусія щодо ево люції та
впли ву дослідниць кої га лузі” та “Пе реміщен ня, жит тя, інвес ту ван ня та ви жи ван ня: жит ло 
та міґрація в не певні часи”, що відбу ли ся 5–7 лю то го 2020 року в Ліса боні) були при свя чені
кон цеп ту аль ним, те о ре тич ним і прак тич ним ас пек там роз вит ку міждис ципліна рних мi -
ґра ційних досліджень та ви су ну ли на пер ший план тему інтеґрації. Автор дає ко рот кий
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1 Деякі ре зуль та ти реалізації зга да но го про ек ту под а но в цьо му числі жур на лу. Див.:
Го ло ва ха, Є., Дембіцький, С., Жу лень о ва, О., Лю би ва, Т. “Ме то ди ки досліджен ня адап -
тації, інклюзії і зміни іден тич нос тей в умо вах ма со вих міґрацій: роз роб ка та ап ро бація”.



огляд основ них ідей, що об го во рю ва ли ся в ході кон фе ренцій: не обхідність де ко лонізації та
інтер націоналізації міґраційних досліджень, сис те ма ти зація на ко пи че них знань за до по мо -
гою но вих інстру ментів (IMISCOE Research Network, Taxonomy System), роз ши ре ний діалог
вче них з суспільством та політи ка ми. Для того, щоб ста ти невід’єм ною час ти ною ґло баль -
ної дослідниць кої ме режі, вітчиз няні фахівці, які за й ма ють ся на уко ви ми розвідка ми у сфері
міґрації, ма ють зо се ре ди ти ува гу на без пе рер вно му зборі да них, про су ванні міжна род них
публікацій та зв’яз ку своїх досліджень зі стра тегічним по ряд ком ден ним.

ЕКАТЕРИНА ИВАЩЕНКО
Интег ра ция в со вре мен ных миг ра ци он ных ис сле до ва ни ях:
за мет ки c двух кон фе рен ций под эги дой IMISCOE на ка ну не
ми ро во го “лок да у на”
Две кон фе рен ции IMISCO (“Бу ду щее миг ра ци он ных ис сле до ва ний: дис кус сия о эво лю ции и
вли я нии ис сле до ва те льской об лас ти” и “Пе ре ме ще ние, жизнь, ин вес ти ро ва ние и вы жи ва -
ние: жилье и миг ра ция в смут ные вре ме на”, со сто яв ши е ся 5–7 фев ра ля 2020 года в Лис са -
бо не) были по свя ще ны кон цеп ту аль ным, те о ре ти чес ким и прак ти чес ким ас пек там раз -
ви тия меж дис цип ли нар ных миг ра ци он ных ис сле до ва ний и вы дви ну ли на пер вый план
тему ин тег ра ции. Автор дает крат кий об зор основ ных идей, ко то рые об суж да лись в ходе
кон фе рен ций: не об хо ди мость де ко ло ни за ции и ин тер на ци о на ли за ции миг ра ци он ных
 исследований, сис те ма ти за ция на коп лен ных зна ний с по мощью но вых инстру мен тов
(IMISCOE Research Network, Taxonomy System), рас ши рен ный ди а лог уче ных с об щес твом
и по ли ти ка ми. Для того что бы стать не отъ ем ле мой час тью гло баль ной ис сле до ва те -
льской сети, ис сле до ва те ли в об лас ти миг ра ции дол жны со сре до то чить вни ма ние на не -
пре рыв ном сбо ре дан ных, про дви гать меж ду на род ные пуб ли ка ции и об ес пе чи вать связь
сво их ис сле до ва ний со стра те ги чес кой по вес ткой дня.

KATERYNA IVASHCHENKO
Integration in Migration Studies Today: notes on the two IMISCOE
conferences held before the world lockdown
The two IMISCO conferences (The coming age of migration studies: deba ting the evolution and
impact of a research field and Moving, Living, Investing and “Surviving: housing and migrations
in uncertain times, both held in Lisbon on February 5–7th, 2020) were devoted to conceptual,
theoretical and practical developments of the interdisciplinary research field and brought inte -
gration talks to the forefront. The author, who was among the participants of the events, provides a 
snapshot of the main ideas discussed in Lisbon: a need for migration studies decolonization and
internationalization, systemic knowledge accumula tion through the new instruments (IMISCOE
Research Network, Taxonomy System), enhanced science-society and science-policy dialogues on
migration. It is suggested that, on the way to becoming an integral part of the global research
network, local scholars should provide data continuity, promote international publications and
connect their research to the strategic agenda.
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