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АВТОРСЬКЕ СЛОВО ДО ЧИТАЧА 

Ідея  видання  такого  роду  довідника  має  давню  історію. 
Інтенсивно  займаючись  дослідженням  етнічної  проблематики,  я 
постійно  замислювався  над  досить  таки  організаційно‐
структурованою  системою  її  вивчення  у  поліетнічних  країнах 
Європи  і  Північної  Америки.  Одним  із  важливих  елементів  цієї 
системи  стали  науково‐дослідницькі  центри,  котрі  переважно 
створювалися  при  великих  навчальних  закладах.  Нагадаю,  що  на 
Заході  дослідницькі  центри,  групи,  зазвичай,  працюють  саме  в 
університетах, на профільних факультетах. Роботу над акумуляцією 
інформації  про  такі  центри  я  розпочав  з  десяток  років  тому, 
працюючи  на  факультеті  соціології  та  психології  Київського 
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.  Це  заняття 
виявилося  не  простим  –  довелося  у  прямому  смислі  слова 
«перевернути гори матеріалів»: довідників, монографій, матеріалів 
конференцій,  бюлетенів,  а  останнім  часом  зануритися  і  у  світ 
електронних ресурсів. Однак  і  сьогодні, публікуючи довідник, я  не 
стверджую,  що  робота  над  ним  уже  завершена,  оскільки  розумію, 
що  з’являються  нові  ідеї,  напрямки  досліджень,  а,  відтак,  і  нові 
центри.  Разом  з  тим  вважаю, що  цей  довідник може  стимулювати 
дослідницькі  зусилля  (а  надто  молодих  науковців):  у  ньому 
представлені  не  лише  центри  як  структурні  одиниці,  але  й  їх 
тематика, проекти, над якими вони працюють, термінологічна база 
тощо.  Інформація  довідника,  не  дивлячись  на  її  лаконічність 
(мається  на  увазі  про  окремий  центр),  відтворює  широку  палітру 
теоретично‐структурних  активностей  дослідників  в  усьому  світі  у 
царині  етнічної,  расової,  мігрантської,  етнокультурницької 
проблематики.  До  того  ж  (це  було  однією  з  моїх  цілей),  довідник 
стане у пригоді тим, хто не боїться контактів зі своїми зарубіжними 
колегами,  які  захоплені  схожими  проблемами.  Можливо,  його 
інформація стимулює створення наукових мереж й посилить потяг 
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до інтердисциплінарного вивчення того чи того аспекту етнічності, 
як і феномена в цілому. 

Довідник вибудуваний переважно за географічним принципом 
–  за  абеткою  подаються  країни  і  центри.  Щоправда,  цьому 
географічному  принципові  передує  один  виняток  –  на  самому 
початку  довідника  я  подаю  парасолькові  організації,  інституції, 
програми,  проекти,  мережі,  котрі  тим  чи  тим  чином  опікуються 
расовими, етнічними та міграційними проблемами, на кшталт Ради 
Європи, ЮНЕСКО,  Управління  Верховного  Комісара  ООН  у  справах 
біженців,  Управління  Верховного  Комісара  ОБСЄ  у  справах 
національних  меншин,  чи  то  фонди,  як  от  Фонд  населення  ООН, 
котрі  фінансують  різного  роду  дослідницькі  та  навчально‐
тренінгові  програми,  чи  то  науково‐дослідницькі  об’єднання,  під 
опікою  яких  плідно  працюють  фахівці  з  етнонаціональної 
проблематики  з  різних  установ  і  різних  країн,  скажімо,  Асоціація 
дослідження  етнічності  та  націоналізму,  Міжнародна  асоціація 
вивчення  вимушеної  міграції,  Міжнародний  союз  наукового 
дослідження народонаселення тощо. До довідника включені також і 
інституції,  які  готують  спеціалістів  з  етнонаціональної 
проблематики  та  культурницькі  центри  й  центри  соціальної  і 
правової  допомоги,  котрі  опікуються  етнічними  меншинами, 
мігрантами та біженцями. 

Я  свідомий  того,  що  запропоноване  видання  є  початком 
великого  проекту,  який  має  продовжуватися  у  необмеженому 
часовому  просторові,  оскільки  етнонаціональні  процеси  сучасного 
світу надзвичайно динамічні і завжди передбачувані, вони постійно 
вимагатимуть  до  себе  науково‐дослідницької  уваги  й  уваги 
практиків  на  різних  рівнях.  Це  у  свою  чергу  зумовлюватиме 
динаміку організаційно‐структурного сектору вивчення проблем й 
управління  ними,  зокрема  появу  нових  інституцій  й  центрів  та 
удосконалення  функціонування  тих,  котрі  вже  існують. 
Адаптуючись  до  такої  динаміки,  я  переношу  цей  проект  в 
електронну версію, що уможливить його розвиток й  залучення до 
практичної  участі  у  ньому  усіх  тих,  хто  зацікавлений 
етнонаціональними  процесами  у  сучасному  світі,  хто  має 
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інформацію,  якою  варто  ділитися  з  читачами.  Після  виходу  у  світ 
довідника  він  стане  основою  розділу  мого  об’ємного  науково‐
освітнього  електронного  проекту  «Етноенциклопедія» 
(ethnoencyclopedea.info), котрий функціонує з 2014 року. 

Я  з  надзвичайною  зворушливістю  дякую  моїм  колегам,  котрі 
постійно  допомагають  мені  втілювати  мої  ідеї,  задуми  у  реальні 
справи, як от і у цьому випадку; і не лише за практичну допомогу, а, 
можливо, більшою мірою за те, що вони переймаються проблемами, 
які  стали  для  мене  моїм  професійним  заняттям  на  довгі  роки: 
передусім,  директорці  Наукової  бібліотеки  Національного 
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова  доцентові 
Людмилі  Савенковій,  співробітникам  Інституту  соціології, 
психології та соціальних комунікацій НПУ імені М. П. Драгоманова – 
доцентові  Володимиру  Крячку,  викладачеві  Юлії  Сюсель, 
аспірантові Олександру Коротичу. 

Як  завжди,  сподіваюся  на  плідну  взаємодію  та  співпрацю  з 
читачами.  
 

ВОЛОДИМИР ЄВТУХ
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ПАРАСОЛЬКОВІ АСОЦІАЦІЇ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, МЕРЕЖІ 

Асоціація дослідження етнічності та націоналізму 

The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) 

 
London School of Economics, 

Houghton Street, London WC2A 2AE 
tel.: +44 (0)20 7955 6801 
fax: +44 (0)20 7955 6218 
email: ASEN@lse.ac.uk 
website: www.lse.ac.uk 

 

Асоціація  була  заснована  у  1990  році  студентами  та  викладачами  у 
Лондонській школі економіки та політичних наук, тими, хто зацікавлені 
дослідженням  етнічності  та  націоналізму.  Тут  знаходиться  штаб‐
квартира асоціації. 
Мета  і  завдання:  створення  міжнародної,  міждисциплінарної  мережі 
дослідників  етнічності  та  націоналізму;  організація  дебатів  (семінари, 
лекції,  конференції,  панелі);  збір  та  поширення  інформації  з  питань 
етнічності та націоналізму через журнал «Studies in Ethnicity and National 
(STN)»; публікація результатів дослідження етнічності та націоналізму в 
журналі «Nations and Nationalism». 
Основні  аспекти  діяльності:  координація  активностей  на 
міжнародному  рівні  з  проведення  наукових  заходів  (конференції, 
семінари);  стимулювання досліджень проблем етнічності  та  її  зв’язку  з 
націоналізмом. 
Дослідницькі теми  (проекти): пов’язані  з питаннями функціонування 
феномена етнічності та ролі націоналізму у сучасному світі. 
Публікації: статті, матеріали конференцій, монографії. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнали  «Nations  and 
Nationalism», «Studies in Ethnicity and Nationalism»; електронні ресурси. 
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Асоціація європейських інституцій з питань міграції, Ольборг, Данія 

The Association of European Migration Institutions, Aalborg, Denmark 

 
AEMISECRETARIAT  

Arkivstraede 1, Box 1731, DK9100 Aalborg, Denmark  
tel.: (+45) 99 31 42 31  
fax: (+45) 98 10 22 48  

email: emiarch@emiarch.dk 
 
Асоціація  складається  із  європейських  установ  та  організацій,  які 
працюють  у  царині  дослідження  міграції,  зацікавлені  у  досягненні 
спільних завдань. 
Мета  і  завдання:  згуртування  зусиль  європейських  інституцій  та 
організацій,  які  зацікавлені  вивченням  міграцій  й  прагнуть  до 
налагодження  порозуміння  між  представниками  різних  етнічностей  і 
культур. 
Основні аспекти діяльності: проведення наукових конференцій;  збір  і 
поширення інформації про стан та перспективи міграцій у Європі. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  проблемами  мігрантів  у 
європейських країнах, їх адаптацією у новому довкіллі. 
Публікації:  статті  у  наукових  журналах,  довідники,  матеріали 
конференцій, монографії. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «ATMI    Journal», 
електронні ресурси. 
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Верховний комісар ОБСЄ у справах  
національних меншин, Гаага, Нідерланди 

OSCE High Commissioner on  
National Minorities (OSCE HCNM), The Hague, The Netherlands 

 
2514AP The Hague 
tel.: +3170 312 55 00 
fax: +3170 363 59 10 

website: www.osce.org/hcnm/ 
 
Офіс Верховного комісара був заснований у 1992 році як спеціалізована 
організація ОБСЄ. 
Мета  і  завдання:  ідентифікація  та  пошук  на  ранній  стадії  розв’язання 
етнічних  проблем,  які  можуть  загрожувати  миру,  стабільності  чи  то 
дружнім  відносинам  між  країнами‐членами  Організації  безпеки  і 
співробітництва у Європі. 
Основні  аспекти  діяльності:  просвітницька  місія  по  попередженню 
міжетнічних конфліктів; сприяння участі меншин у громадському житті 
країн  проживання;  сприяння  інтеграції  вихідців  із  інших  країн  у 
суспільство країни проживання; підготовка пропозицій з урегулювання 
конфліктів;  здійснення  посередницької  місії  під  час  врегулювання 
міжетнічних  конфліктів;  проведення  конференцій;  надання 
консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  підтримка  проектів,  пов’язаних  з 
етнічною проблематикою. 
Публікації:  довідники,  матеріали  наукових  і  практичних  конференцій, 
методологічно‐рекомендаційні матеріали, книги. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «Factsheet on the 
OSCE High Commissioner on National Minorities»; електронні ресурси. 
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Група дослідження міграційної політики, Брюссель, Бельгія 

Migration Policy Group, Brussels, Belgium 

 
205 rue Belliard  Box 1  
B1040 Brussels, Belgium 
tel.: +32 2 230 5930 
fax: +32 2 280 0925 

email: info@migpolgroup.com 
 

Група є незалежною європейською інституцією, яка пропагує соціальну 
рівність, зокрема, щодо мігрантів. 
Мета  і  завдання:  координація  зусиль  по  інтеграції  іммігрантів, 
сприяння  вироблення  адекватної  політики  держав  щодо  імміграції  та 
іммігрантів;  моніторинг  імплементації  антидискримінаційного 
законодавства в країнах Європейського Союзу. 
Основні  аспекти  діяльності:  стимулює  проведення  дебатів  про 
міграційну  політику,  співробітництво  та  активні  дії;  підтримка 
підприємницьких  ініціатив  іммігрантів  у  країнах  проживання; 
консультування з можливостей набуття іммігрантами громадянства. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  програми:  «Міграція  та  мобільність», 
«Антидискримінація  та  рівність»,  «Різноманітність  та  інтеграція», 
опитування у середовищі іммігрантів. 
Публікації:  індекс  політики  інтеграції  мігрантів,  книги,  серія  видань  з 
питань імміграції та притулку, статті у наукових журналах. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  «MPG  Enewsletter», 
«European  AntiDiscrimination  Law  Review»,  «Migration  News  Sheet 
Summaries», EU Immigration Portal, електронні ресурси. 
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Дослідницька програма  
«Міжнародна міграція, інтеграція та соціальне згуртування» 

International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE) 

 
Universiteit van Amsterdam, 

Binnen Gasthuis, Oudezijds Achterburgwal 237, 1012 
DL Amsterdam, The Netherlands 

tel.: +31205253715 
fax: +3120525 3628 

email: info@imiscoe.org 
 

Програма є мультидисциплінарним дослідницьким феноменом, у якому 
об’єднано  понад  500  дослідників  із  23  європейських  дослідницьких 
інституцій. 
Мета і завдання: створення спільних дослідницьких програм з міграції, 
інтеграції  та  соціального  згуртування;  організація  тренінгів  у 
визначеній царині;  поширення результатів  дослідження  серед широкої 
публіки та особливо серед тих, хто формує політику. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  дослідження  стану 
міграційних  процесів  у  різних  європейських  країнах;  збір  інформації  з 
проблем міграцій; проведення наукових заходів (конференції, семінари, 
дискусії);  обмін  результатами  досліджень  між  різними  науковими 
інституціями. 
Дослідницькі  теми  (проекти): Міжнародна міграція  (просторові  рухи, 
добровільні  чи  примусові,  людей  через  кордони  як  процес  та  його 
наслідки. Процеси  поселення  й  інтеграція  іммігрантів  та  їх  нащадків  у 
суспільствах входу та наслідки для приймаючого суспільства. Програма 
ініціює  нові  проекти:  «Міста  для  політики  локальної  інтеграції», 
«Міграції між Африкою та Європою», «Інформаційна мережа позитивної 
практики  в  охороні  здоров’я  щодо  мігрантів  та  меншин  в  Європі», 
«Сприяння компаративним кількісним дослідженням у сфері міграцій та 
інтеграції у Європі», «Представництво та щоденна взаємодія та її вплив 
на етнічні групи, які перебувають у сусідстві». 
Публікації:  серія  книг  програми,  статті  у  наукових журналах,  видання 
інформаційних матеріалів та матеріалів наукових конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «IMISCOE 
Newsletter», електронні ресурси. 
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Європейська комісія проти расизму та нетолерантності (ЄКРН) 

The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) 

 
ECRI Secretariat, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs 

Council of Europe, F67075 Strasbourg Cedex 
tel.: +33 (0) 3 88 41 29 64 
fax: +33 (0) 3 88 41 39 87 
website: www.coe.int/ecri 

 

Комісія  була  заснована  Радою  Європи  у  1993  році.  Це  незалежна 
моніторингова  організація,  яка  спеціалізується  на  питаннях,  котрі 
стосуються  подолання  расизму  і  нетолерантності.  До  її  складу  входять 
незалежні  експерти  – фахівці  у  сфері  дослідження  расизму,  ксенофобії, 
антисемітизму і інтолерантності. 
Мета і завдання: підготовка рекомендацій для усіх держав‐членів Ради 
Європи у питаннях боротьби з переліченими явищами у  їх  суспільному 
житті й пропозицій про включення цих рекомендацій у політику держав 
щодо расових, національних та етнічних меншин. 
Основні аспекти діяльності: аналіз законодавства європейських країн 
у сфері політики щодо етнічних і расових меншин; розробка конкретних 
заходів щодо подолання виявів расизму й ксенофобії на національному, 
регіональному та локальному рівнях у країнах‐членах Ради Європи. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  моніторинг  стану  етнонаціональних 
проблем  в  окремих  країнах;  узагальнені  рекомендації  для  політики 
стосовно меншин. 
Публікації:  серія  узагальнених  рекомендацій  та  рекомендацій  по 
окремих країнах. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  електронний  бюлетень  
«Enews». 
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Європейська мережа міграцій 

European Migration Network (EMN) 

 
EUROPEAN COMMISSION 

DG Home Affairs, B1049 Brussels 
tel.: + 32 (0) 2 298 09 63 
website: www.emn.ie  

 
Мережа у нинішньому вигляді  існує з 2003 року, сформована на основі 
рішень різних міжнародних організацій. 
Мета  і  завдання:  поліпшення  доступу  до  інформації,  яка  стосується 
міграції  та притулку на європейському рівні та рівні країн, які входять 
до  мережі,  з  метою  підтримки  вироблення  політики  та  прийняття 
рішень  в  країнах  Європейського  Союзу,  а  також  забезпечення 
достовірною, об’єктивною та компаративною інформацією з цих питань. 
Основні  аспекти  діяльності:  забезпечення  адекватною  інформацією  з 
питань  міграції  та  притулку  політичних  діячів  країн‐членів 
Європейського  Союзу;  проведення  конференцій  з  міграційної 
проблематики; моніторинг законодавства в означеній сфері. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  розбудовою  інформаційних 
мереж  для  забезпечення  культурницьких,  соціальних  та  економічних 
активностей мігрантів у країнах ЄС. 
Публікації:  річні  доповіді,  звіти,  збірки  даних  з  міграції  та  притулку, 
інформаційно‐довідкові матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Європейська рада з питань біженців та притулку 

European Council on Refugees and Exile (ECRE) 

 
Rue Royale146, 2nd Floor, 1000 Brussels, Belgium 

tel.: +32 0 2 34 3800 
fax: +32 0 2 514 5922 
email: ecre@ecre.org 
website: www.ecre.org 

 
Рада  –  панєвропейська  мережа,  до  складу  якої  входять  понад  80 
неурядових організацій, котрі надають допомогу біженцям та сприяють 
гуманізації політики притулку. Була утворена у 1974 році. 
Мета і завдання: співпраця з представниками різних організацій задля 
забезпечення  достовірною  інформацією  владні  структури  і  широку 
громадськість  з  питань  міграції  та  притулку;  сприяння  інтеграції 
мігрантів  у  країнах  поселення;  захист  прав  біженців  та  пошукачів 
притулку. 
Основні  аспекти  діяльності:  формування  нового  мислення  щодо 
біженців  та  шукачів  притулку  в  Європі;  посилення  контактів  між 
неурядовими організаціями. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Східна  Європа»,  «Інтеграція»,  «Історія 
біженців»,  «Південно‐Східна  Європа»,  «Переселення»;  «Інформаційна 
база даних з питань притулку».  
Публікації:  результати  виконання  проектів,  звіти,  інформаційні 
матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «ECRE  Weekly 
Bulletin», електронні ресурси. 
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Європейський моніторинговий центр  
з питань расизму та ксенофобії, Відень 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), Vienna 

 
website: europa.eu/legislation_summaries 

 

Центр  був  заснований  у  1997  році  з  метою  забезпечення  членів 
Європейського  Союзу  об’єктивними  й  достовірними  даними,  які 
стосуються расизму, ксенофобії та антисемітизму. 
Мета  і  завдання:  забезпечуючи  зацікавлені  сторони  даними, 
сформувати систему дій, спрямованих проти расизму та ксенофобії. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  поширення  феноменів 
расизму,  ксенофобії  та  антисемітизму:  причини,  наслідки  та  впливи, 
позитивні практики. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  зі  створенням  та 
функціонуванням  Європейської  мережі  інформації  з  питань  расизму  і 
ксенофобії. 
Публікації: доповіді та звіти  
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Official  Journal», 
електронні ресурси. 
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Європритулок:  
Дослідницька, евалюаційна та консультативна служба  

з питань міграції, прикордонного менеджменту  
та політики надання притулку 

Eurasylum:  
Research, Tvaluation and Consultancy Services on Migration,  

Border Management and Asylum Policy 

 
Carpenter Court, 1 Maple Road, Bramhall,  

Stockport, Cheshire SK7 2DH, United Kingdom 
email: info@eurasylum.org 
website: www.eurasylum.org 

 

Служба  була  створена  у  2001  році  з  метою  здійснення  досліджень, 
евалюації  та  технічного  співробітництва  у  галузі  контролю  над 
імміграцією,  питаннями  притулку  та  політики  щодо  біженців, 
управлінських  процедур  у  прикордонних  зонах  та  за  нелегальними 
переміщеннями  через  кордони  у  європейському  та  міжнародному 
просторах. 
Мета  і  завдання:  координація  діяльності  у  перелічених  сферах 
національних  державних  служб,  Європейської  Комісії  та  міжнародних 
організацій. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження,  евалюація,  тренінги  та 
консультації  на  замовлення  громадськості  та  академічних  установ; 
інформування  зацікавлених  осіб  та  організацій  про  головні  моменти  у 
законодавстві  та  політиці  у  сфері  міжнародної  міграції;  проведення 
щомісячних  інтерв’ю  з  провідними  акторами  у  галузі  міжнародної 
міграції та у справах притулку. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  наданням  рекомендацій  та 
допомоги владним структурам у сфері міграцій та притулку. 
Публікації: доповіді та звіти, довідково‐інформаційні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  двомісячний  журнал 
«Migration Policy Practice», електронні ресурси. 
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Євросередноземноморсьский консорціум  
прикладних досліджень з міжнародної міграції 

EuroMedetirranean Consortium  
for Applied Research on International Migration (CARIM) 

 
Via delle Fontanelle 19 

I50014 San Domenico di Fiesole (Florence), Italy 
tel.: +39 055 46 85 878 

fax: +39 055 46 85 762/770 
email: carim@eui.eu 

website: www.carim.org 
 

Консорціум  був  створений  у  лютому  2004  року  й  фінансується 
Європейською Комісією. 
Мета  і  завдання:  певний  час  концентрував  увагу  на  фінансовій 
підтримці облаштування євросередземноморського партнерства; з 2007 
року  –  на  технічній  та  фінансовій  допомозі  третім  країнам  у  сфері 
міграції  та  притулку;  встановлення  зв’язку  між  зовнішніми  умовами 
міграційної політики Європейського Союзу та його політикою розвитку. 
Основні  аспекти  діяльності:  три  аспекти  міжнародної  міграції  у 
регіоні:  економічний  та  демографічний,  правовий,  соціально‐
політичний;  збирання  й  опрацювання  даних;  впровадження 
дослідницьких  програм;  організація  наукових  заходів  та  зустрічей  з 
політиками. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Прикордонний менеджмент  у  країнах 
Південного  та  Східного  Середноземномор’я»,  «Циркулююча  міграція  у 
країнах  Південного  та  Східного  Середноземномор’я»,  «  Нерегулярна 
міграція  у  країнах  Південного  та  Східного  Середноземномор’я», 
«Міграція,  трансфер  та  розвиток  у  країнах  Південного  та  Східного 
Середноземномор’я»,  «Транзитна  міграція  у  країнах  Південного  та 
Східного Середноземномор’я». 
Публікації:  доповіді  з  проблем  міграції,  дослідницькі  доповіді, 
аналітичні та синтетичні записки, збірники. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Migration 
Newsletter», «CARIM Mailing List», електронні ресурси. 
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Ініціатива «Міграційний діалог» 

Migration Dialogue 

 
Department of Ag and Resource Economics 

University of California 
Davis, California 95616 USA 

email: migrant@primal.ucdavis.edu 
 

Ініціатива  забезпечує  поточною  інформацією  та  аналізом  у  царині 
міжнародної міграції. Основні офіси розміщені в університеті Каліфорнії. 
Фінансується різними американськими та міжнародними фондами. 
Мета  і  завдання:  збір  та  поширення  адекватної  інформації  про 
міжнародну міграцію; аналіз проблем у контексті міжнародної міграції з 
акцентом на сільську місцевість. 
Основні  аспекти  діяльності:  випуск  бюлетенів  «Міграційні  новини», 
«Міські  міграційні  новини»;  дослідницький  проект  «Змінюючи 
обличчя»; наукові семінари; програма з науки та інженерних справ. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з процесами, які відбуваються у 
середовищі сільської міграції та нелегальною імміграцією. 
Публікації:  матеріали  конференцій  та  семінарів,  довідково‐
інформаційні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «Migration News», 
електронні ресурси. 
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Мережа інтеграції, Дослідницькоресурсний підрозділ, 
Карлтонський університет 

IntegrationNet, The Research Resource Division for Refugees,  
Carlton University 

 
Carlton University 

1125 Colonel By Drive  
Ottawa, Ontario K1S 5B6 

tel.: 613 5202717 
fax: 613 5203676 

еmail: inet@carlton.ca 
website: integrationnet.ca 

 
Мережа (сайт) була створена Програмою «Громадянство та  імміграція, 
Канада»  й  спонсорується  нею.  Управління  мережею  здійснюється 
Дослідницько‐ресурсним підрозділом  з питань біженців Карлтонського 
університету. 
Мета  і  завдання:  підтримка  діяльності  поселенських  іммігрантських 
громад у Канаді;  розгортання обміну  ідеями та  інформацією про кращі 
стратегії  та  програми  з  інтеграції  на  національному  та  міжнародному 
рівнях. 
Основні аспекти діяльності: збір та поширення інформації; проведення 
семінарів; надання консультацій; проведення тренінгів. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Посилення можливостей розселення», 
«Партнери на користь Канаді». 
Публікації:  атласи  поселення  іммігрантів,  підручники,  інформаційно‐
довідкові матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  «Імміграційний  портал», 
електронні ресурси. 
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Мережа «Мігранет – ЄС» 

Migranet –EU 

 
website: www.migraneteu.org 

 

Мережа  створюється  з  метою  формування  інтернет‐форуму  для 
організації  різного  роду  акцій,  пов’язаних  зі  збором  та  поширенням 
інформації,  забезпеченням комунікації та організації  інтернет‐дискусій, 
сфокусованих на соціальній роботі з мігрантами та біженцями, як також 
сприянню міжкультурній співпраці. 
Мета і завдання: збір та обмін  інформації з питань міграції з широким 
колом зацікавлених фахівців і громадськості. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  та  проведення  інтернет‐
дискусій з проблем міграцій у країнах Європейського Союзу. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Мережа «Міграція в Європі» 

Network Migration in Europe 

 
Network Migration in Europe e.V. 
Limonenstr. 24, 12203 Berlin 

tel.: 030/84109267 
fax: 030/84109268 

email: info@networkmigration.org 
website: www.networkmigration.org  

 

Мережа  є  агенцією,  яка  стимулює  співробітництво  між  народами  та 
інституціями  з  метою  сприяння  розумінню  явища  міграції  у 
європейському  просторі,  інтенсифікації  обмінів  результатами 
досліджень та практик. Мережа працює з 2001 року. 
Мета  і  завдання:  посилити  можливості  репрезентації  мігрантів  у 
суспільствах,  у  публічному  житті  та  у  культурі  через  вибудовування 
мереж; дослідження у сфері міграції та її історії; проведення семінарів та 
конференцій з проблем міграції; освітні заходи; організація виставок  із 
життя мігрантів у Європі. 
Основні  аспекти  діяльності:  координація  зусиль  у  сфері  інформації, 
освіти, досліджень на європейському континенті. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  новими  поглядами  на 
міграційні процеси; створенням бази даних з питань міграції.  
Публікації:  матеріали  конференцій;  книги  дослідників,  які 
співпрацюють у межах мережі. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Migration  & 
Population», електронні ресурси. 
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Мережа «Міжнародна міграція,  
інтеграція та соціальна згуртованість у Європі» 

International Migration,  
Integration and Social Cohesion in Europe Network (IMISCOE) 

 
Department of Social Sciences 
Erasmus University Rotterdam 

Room T1716 
PO Box 17383000DR Rotterdam 
email: imiscoe@fsw.eur.nl 

website: www.imiscoeconference.org 
 

Мережа  складається  із  понад  30  інституалізованих  дослідницьких 
закладів у 10 європейських країнах і є найбільшою міждисциплінарною 
дослідницькою  мережею  у  сфері  вивчення  міграцій,  інтеграції  та 
етнічного  розмаїття.  Вона  об’єднує  представників  різних 
соціогуманітарних  наук:  соціологів,  політологів,  економістів, 
правознавців,  демографів,  соціальних  географів,  істориків,  фахівців  з 
публічного адміністрування. 
Мета  і  завдання:  забезпечення  країн  Європейського  Союзу 
всеохоплюючими теоретичними та практичними знаннями, які можуть 
використані  для  налагодження  управління  запитами  мігрантів,  у 
процесі  інтеграції  іммігрантів,  котрі  постійно  проживають  у  країні,  та 
яким  чином  вибудовувати  процес  інституційного  структурування  з 
метою збереження соціальної згуртованості. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  навчально‐
тренінгові  заходи;  проведення  конференцій;  надання  консультацій 
владним  структурам  та  широкій  громадськості;  організація  літніх  і 
зимових  шкіл;  координація  зусиль  європейських  науковців  у 
дослідженні проблем міграції. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  соцієтальними  процесами  у 
емігрантському  середовищі,  інтеграцією  іммігрантів  у  суспільства 
проживання,  імміграційною  політикою  країн‐рецепієнтів  та  країн‐
донорів  з  етнонаціональною  ситуацією  в  етнічно  диверсифікованих 
країнах Європи. 
Публікації:  книги,  статті  у  наукових  журналах,  матеріали  наукових 
конференцій, довідково‐аналітичні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Comparative 
Migration Studies», електронні ресурси. 
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Мережа «МОСТ» 

MOST Networks «International Migration and Multicultural Policies» 

 
website: www.unesco.org/new/en/socialandhumansciences/ 

 

Мережа  концентрує  свою  діяльність  на  природі  змін  у 
мультикультурних  та  мультиетнічних  суспільствах,  у  яких  питання 
освіти, культури та релігії, ідентичності та потреб людини, конфлікту та 
зчеплення займають важливе місце. 
Мета  і  завдання:  забезпечення  інформацією,  необхідною  для 
вибудовування  демократичного  менеджменту  мультикультуними  та 
мультиетнічними суспільствами. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  конференцій;  координація 
зусиль  фахівців  у  розробленні  ефективного  менеджменту  у  сфері 
міжнародної міграції; підготовка рекомендацій щодо мультикультурної 
політики та інтеграції іммігрантів у суспільства проживання. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  дослідницька  мережа  азійсько‐
тихоокеанської міграції; демократичне управління в мультикультурних 
та  мультиетнічних  суспільствах;  менеджмент  етнічною,  культурною 
різноманітністю  на  місцевому,  державному  та  міжнародному  рівні  у 
Центральній  Європі;  моніторинг  етнічності,  конфліктів  та  зчеплення; 
мультикультурна  політика  та  форми  громадянства  у  європейських 
містах. 
Публікації:  сприяння  виданню  книг,  публікація  наукових  статей  у 
журналах, матеріали конференцій, довідково‐інформаційні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): журнал  «MOST  Journal  on 
Multicultural Societies», електронні ресурси. 
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Міжнародна амністія 

Amnesty International 

 
1Easton Street, London, WC1X 0DW, UK 

tel.: +442074135500 
fax: +442079561157 

website: www.amnisty.org 
 

Амністія є міжнародним рухом,  який  зародився  у 1961 році й  охоплює 
понад 3 мільйона учасників у більш як 150 країнах світу; має свої офіси у 
80 країнах, зокрема і в Україні. 
Мета і завдання: здійснення досліджень та вчинення дій, які мають на 
меті попередження та припинення порушень прав людини,  зокрема  і  у 
етнонаціональній сфері суспільного розвитку. 
Основні  аспекти  діяльності:  боротьба  за  визнання  прав  людини  й  їх 
поліпшення  через  різного  роду  заходи,  зокрема,  компанії  міжнародної 
солідарності.  
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані  із захистом прав національних 
меншин, мігрантів та біженців. 
Публікації:  звіти,  довідково‐аналітичні  матеріали,  матеріали 
конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетені  «eNewsletters», 
електронні ресурси. 
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Міжнародна асоціація вивчення вимушеної міграції 

International Association for the Study of Forced Migration (IASFN) 

 
University of Oxford, 3 Mansfield Road, Oxford 

tel.: +44 1865 281720 
fax: +44 1865 28 1730 
email: rsc@geh.ox.ac.uk 
website: iasfm.org 

 

Асоціація  сформувалася  на  початку  1990‐х  років.  До  складу  асоціації 
входить  понад  200  членів‐засновників.  Міжнародний  секретаріат 
розміщений в Центрі дослідження біженців в університеті Оксфорда. 
Мета  і  завдання:  об’єднання  зусиль  науковців  та  практиків  у  сфері 
політики щодо вимушених мігрантів та біженців. 
Основні  аспекти  діяльності:  найбільш  очевидні  ареали  вимушеної 
міграції, які стають предметом дослідження; проведення конференцій у 
різних  країнах  світу;  сприяння  поширенню  адекватних  знань  про 
вимушену міграцію. 
Дослідницькі теми  (проекти) пов’язані з накопиченням  інформації та 
досліджень з проблем вимушених мігрантів.  
Публікації: матеріали  конференцій,  довідково‐інформаційні матеріали, 
статті у наукових журналах, звіти. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнал «Journal of Refugees 
Studies», електронні ресурси. 
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Міжнародна організація з міграції (МОМ), Женева 

International Organization for Migration (IOM), Geneva 

 
17 Route des Morillons, CH1211 Geneva 

tel.: +41 22 7179111 
fax: +41 22 7896150 
email: hg@iom.int 
website: www.iom.int 

 

МОМ  була  заснована  у  1951  році  як  міждержавна  організація  у  сфері 
міграції,  яка тісно працює з урядовими, міжурядовими та неурядовими 
партнерами.  До  її  складу  входять  127  країн,  17  країн‐спостерігачів 
(усього 93); має свої офіси у понад 100 країн світу. 
Мета  і  завдання:  надання  допомоги  в  організації  гуманного 
менеджменту у сфері міграції; сприяння міжнародному співробітництву 
у  вирішенні  міграційних  проблем;  надання  гуманітарної  допомоги 
мігрантам,  які  її  потребують,  включаючи  біженців  та  внутрішніх 
переміщених осіб. 
Основні  аспекти  діяльності:  міграція  та  розвиток;  сприяння  міграції; 
регулювання міграцією; опікування вимушеною міграцією. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  (понад  2  тисячі)  з 
проблематикою різних типів міграцій. 
Публікації: книги  з міграційної  проблематики;  звіти  та  інформаційно‐
аналітичні  матеріали;  матеріали  наукових  конференцій,  практичних 
дискусій; статті у фахових виданнях; довідники. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «International 
Migration Law», електронні ресурси. 
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Міжнародна організація праці (МОП), Женева 

International Labour Organization(ILO), Geneva 

 
4 route des Morillons 

CH1211 Genève 22, Switzerland 
tel.: +41 (0) 22 799 6111 
fax: +41 (0) 22 798 8685 
email: ilo@ilo.org 
website: www.ilo.org  

 

Oрганізація створена на початку 1950‐х років й займається питаннями 
забезпечення людини гідною працею, сприятливих умов праці та життя. 
Особлива увага приділяється міграційній робочій силі. 
Мета  і  завдання:  просування  та  реалізація  стандартів  й 
фундаментальних  принципів  та  прав  на  робочому  місці;  створення 
більших можливостей для жінок і чоловіків для забезпечення достатніх 
робочих  місць  та  прибутків;  удосконалення  соціального  захисту; 
посилення соціального діалогу. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  тренінгів,  конференцій; 
надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  частково  пов’язані  з  проблемами 
мігрантів. 
Публікації:  статистичні  збірники,  книги,  статті  у  журналах, 
інформаційно‐довідкові  матеріали,  матеріали  конференцій,  щорічні 
звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнали  «International 
Labour  Review»,  «International  Journal  of    Labour  Research»,  «International 
Social Security Review», електронні ресурси. 
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Міжнародний виклик: Постійний міжнародний форум з етнічних 
конфліктів, геноциду та прав людини, Великобританія, Нідерланди 

International Alert: The Standing International Forum on Ethnic Conflict, 
Genocide and Human Rights, Great Britain, The Netherlands 

 
346 Clapham Road 

London SW9 9AP, United Kindom  
tel.: +44 (0)20 7627 6800 
fax: +44(0)20 7627 6900  

email: info@internationalalert.org 
website: www.internationalalert.org 

 

Організація зареєстрована як неприбуткова фундація у Великобританії 
та  Нідерландах.  Створила  міжнародний  консорціум  з  вчених, 
громадських організацій, державних агентств та представництв ООН. 
Мета  і  завдання:  розробка  системи  попередження  конфліктів,  їх 
вирішення  та  їх  трансформування  у  штатні  ситуації  в 
етнонаціональному розвитку поліетнічних країн. 
Основні аспекти діяльності: аналіз ситуацій у міжетнічних відносинах 
та  розробка  рекомендацій  для  розв’язання  конфліктогенних  ситуацій; 
проведення тренінгів; дослідницька робота.  
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  проблем,  які 
зумовлюють міжетнічні конфлікти. 
Публікації: прес‐релізи, книги, інформаційно‐довідкові матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Міжнародний проект «Діаспори для миру.  
Зразки, тенденції та потенціал залучення діаспор впродовж 

тривалого часу для розв’язання конфліктів» 

Diasporas for Peace. Patterns, Trands and Potential of Longdistance 
Diaspora Involvment in Conflict Settings (DIASPEACE) 

 
Po Box 9229 Gronland 
0134 Oslo, Norway 

Hausmanns gate 7, 0186 Oslo 
tel.: (+47) 22 54 77 59 
email: rojezz@prio.no 
website: www.prio.org 

 

Проект  є  багатодисциплінарним  дослідницьким  явищем,  що  має 
згенерувати  ефективне  знання  про  те,  яким  чином  діаспори  сприяють 
динаміці  конфлікту  і  миру  у  країнах  їх  походження.  Склад  учасників 
проекту:  Університет  Ювескула  (Фінляндія)  –  координатор  проекту; 
Інститут  соціальної  антропології  Макса  Планка  (Німеччина);  Бонський 
міжнародний  центр  конверсії  (Німеччина);  Міжнародний  інститут 
дослідження миру (Норвегія); Центр політики щодо африканської діаспори 
(Нідерланди);  Центр  дослідження  міжнародної  політики  (Італія);  Форум 
соціальних досліджень (Ефіопія); Академія миру та розвитку (Сомалі). 
Мета  і  завдання:  проект  фокусується  на  Африканському  Розі.  Проект 
має  п’ять  складових:  формування  нового  міждисциплінарного 
дослідницького  поля  соціальних  наук;  розробка  й  опробування 
багатогранної  методології,  яка  дозволяє  крос‐спосіб  збору  даних  й 
транснаціонального  підходу  до  досліджень;  ретельне  врахування 
діаспоральних  активностей;  пов’язання  діаспорних  громад  з  тими,  хто 
виробляє політику; об’єднання дослідників навколо існуючих мереж, які 
займаються впродовж років вивченням діаспор.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
конференцій; інформаційно‐консультативна діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  (їх  кілька  десятків)  з 
різноманітними проблемами участі діаспор у вирішенні конфліктів  
Публікації:  дослідницькі  записки,  доповіді  та  звіти,  база  даних, 
довідково‐інформаційні матеріали, матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): журнали  «Journal  of  Peace 
Research»,  «Security  Dialogue»,  «Journal  of  Military  Ethics  Associated», 
«International Area Studies Review Associated», електронні ресурси. 
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Міжнародний рух проти усіх форм дискримінації та расизму 

The International Movement Against All Forms  
of Discrimination and Racism (IMADR) 

 
3511, Roppongi, Minatoku 
Tokyo 1060032, Japan 
tel.: 813 35867447 
fax: 813 35867462 

email: imadrun@imadr.org 
 

Рух  –  міжнародна  неприбуткова  неурядова  організація  захисту  прав 
людини, яка має свої офіси та партнерів у країнах Азії, Європи, Північної 
Америки та Латинської Америки. Міжнародний секретаріат розміщений 
у Японії. Має консультативний статус при Економічному та соціальному 
комітеті ООН. 
Мета і завдання: усунення дискримінації за походженням та на робочих 
місцях;  усунення  експлуатації  міграції  та  торгівлю  жінками  й  дітьми; 
боротьба за права туземного населення; усунення расової дискримінації 
у  правових  закладах;  посилення  міжнародних  механізмів  захисту  прав 
людини, боротьби проти дискримінації та расизму. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  проблем  дискримінації  на 
основі  расового  та  етнічного  походження;  проблем  прав  корінних 
мешканців,  прав  меншин  питань  расизму  у  системі  правосуддя;  обмін 
результатами досліджень із спорідненими інституціями. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  захистом  прав  меншин,  з 
питаннями усунення дискримінації, експлуатації іммігрантської робочої 
сили. 
Публікації: книги, статті у наукових журналах,  інформаційно‐довідкові 
матеріали, матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «EConnect», 
електронні ресурси. 
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Міжнародний союз наукового дослідження народонаселення 

International Union for Scientific Study of Population (IUSSP) 

 
35 rue Nicolas 

F75980 Paris cedex 20, France  
tel.: +33 1 56 06 21 73 
fax: +33 1 56 06 22 04 
website: www.iussp.org 

 
Cоюз був  заснований 1928‐го  та  реконструйований 1947 року  з метою 
сприяння  наукового  вивчення  демографічних  та  інших,  пов’язаних  з 
народонаселенням,  явищ.  Сьогодні  він  є  провідною  міжнародною 
професіональною  асоціацією  й  включає  понад  200  членів  по  усьому 
світу. 
Мета  і  завдання:  сприяння  поширенню  науковим  дослідженням 
проблем  народонаселення  й  налагодження  ефективної  співпраці  між 
дослідниками цих проблем у різних країнах світу. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  організація  й 
проведення  семінарів  і  конференцій;  організація  дистанційного 
навчання  та  тренінгових  занять;  поширення  даних  та  інформації  про 
народонаселення серед широкої громадськості. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  актуальними  процесами  у 
сфері демографії, зокрема і з переміщенням людей. 
Публікації:  книги,  статистичні  збірки,  щорічні  доповіді,  матеріали 
семінарів та конференцій, робочі записки. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «IUSSP 
Newsletter», електронні ресурси. 
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Програма «Громадянство та імміграція, Канада» 

Citizenship and Immigration Canada (CIC) 

 
15 Eddy Sreet, 11th Floor  
Gatineau, Quebec, K1A 0M5 

tel.: 1 888 776 8584 
fax: 819 956 1974 

email: MultiCanada@cic.gc.ca 
website: www.cic.gc.ca 

 

Програма  існує  з  1994  року.  У  2008  році  до  її  складу  було  включено 
«програму  з  мультикультуралізму»,  яка,  зокрема,  такі  заходи,  як 
«Конкурс  Павла  Яцика»,  ініціативу  Матьо  да  Коста  «Виклики.  Расизм. 
Зупини його!». Має підрозділи у Квебеці, Онтаріо, Преріях та Північних 
територіях, Британській Колумбії та Атлантичному регіоні. 
Мета  і  завдання:  з’єднує  міграційні  служби  з  офісами  реєстрації 
громадян;  пропагує  ідеали  єдиної  Канади;  допомагає  розбудовувати 
сильну країну, надає юридичні послуги. 
Основні  аспекти  діяльності:  консультативна  допомога  з  питань 
імміграції  та  набуття  громадянства  в  Канаді;  інформування  про 
можливості ринку праці для новоприбулих; тренінгові курси. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  динамікою  ринку  праці  та 
процесів міграції. 
Публікації: інформаційно‐довідкові матеріали, звіти,  
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Програма «Інтеграція вихідців із третіх країн» 

Integration of Third Country National (INTI) 

 
Rue d’ Arlon 40 
B 1000 Brussels 

Belgium 
website: https://www.eutrainingsite.com 

 

Програма  заснована  з  метою  підготовки  та  здійснення  заходів, 
спрямованих на сприяння інтеграції у країнах Європейського Союзу тих, 
хто не є громадянами цих країн. 
Мета  і  завдання:  сприяння  налагодженню  діалогу;  розробка  моделей 
інтеграції;  евалюація  кращих  практик  у  сфері  інтеграції й формування 
на цій базі європейської мережі. 
Основні аспекти діяльності: підтримка мереж, обмінів інформацією та 
кращими  практиками;  інформація  для  діалогу;  удосконалення  знання 
про явища інтеграції; підтримка інноваційних проектів. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  зі  сприянням  інтеграції 
іммігрантів  з  третіх  країн  у  суспільстві  проживання  та  налагодженням 
транснаціонального  діалогу  й  розбудовою  мереж  транснаціонального 
співробітництва.  
Публікації:  довідник  з  питань  інтеграції,  інформаційно‐аналітичні 
матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Програма «Міжнародна міграція, інтеграція та соціальне 
згуртування», Амстердам, Нідерланди 

International Migration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE), 
Amsterdam, The Netherland 

 
Universiteit van Amsterdam 

Binnen Gasthuis 
Oudezijds Achterburgwal 237 

1012 DL Amsterdam, The Netherlands 
tel.: +3120525 3715 
fax: +3120525 3628 

email: info@imiscoe.org 
website: www.imiscoe.org 

 
Програма  об’єднує  понад  500  дослідників  з  23  дослідницьких  установ 
Європи й заснована у 2004 році. 
Мета  і  завдання:  розгортання  інноваційних  дослідницьких  програм; 
впровадження  вискокваліфованих  тренінгових  програм;  публікація  й 
організація  обмінів  даними  та  результатами  досліджень  з  проблем 
міграції. 
Основні аспекти діяльності: формування спільних програм з проблем 
міграції,  інтеграції  та  згуртування;  організація  тренінгів  у  цій  сфері; 
розповсюдження  результатів  досліджень  серед  широкої  громадськості 
та, особливо, доведення їх до тих, хто виробляє політику. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  міграційними  проблемами, 
мобільністю мігрантів та їх інтеграцією у країні проживання. 
Публікації: серія книг, довідково‐інформаційні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Програма «Повернення міграції до Магрибу» 

Return Migration to the Magreb (MIREM) 

 
MIREM Project 

European University Institute 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies 

Via Boccaccio, 151 
50133 Firenze (FI)  Italy  
tel.: +39 055 46 85 878 
fax: +39 055 46 85 755 

email: jpcassarino@eui.eu 
 

Програма  була  започаткована  у  2005  році  за  фінансової  підтримки 
Європейського  Союзу  та  Європейського  університетського  інституту 
(Флоренція,  Італія)  під  назвою  «Колективна  дія  на  підтримку 
реінтеграції мігрантів, які повертаються до країни свого походження». 
Мета  і  завдання:  глибинні  дослідження  викликів,  які  зумовлюють 
міграції,  що  повертаються,  та  вплив  цих  процесів  на  розвиток  країн 
Магрибу  (Алжир,  Марокко  та  Туніс);  ідентифікація  чинників,  які 
визначають  сутність  процесів  реінтеграції;  можливості  участі  тих,  хто 
повернувся, у розвитку своїх країн. 
Основні  аспекти  діяльності:  збирання  статистики  міграції,  яка 
повертається  до  країн  Магрибу;  польові  дослідження;  організація  та 
проведення консультативних зустрічей; ініціювання угод, які пов’язані з 
реадмісією;  поширення  інформації  серед  фахівців  та  широкої 
громадськості. 
Дослідницькі теми (проекти): «Крос‐регіональна система реінтеграції 
мігрантів  у  країнах  свого  походження»,  «Колективні  дії  на  підтримку 
реінтеграції мігрантів у країнах свого походження». 
Публікації: аналітичні доповіді та документи, глосарій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «RDP Newsletter», 
електронні ресурси. 
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Програма ЮНЕСКО менеджменту соціальних трансформацій 

Management of Social Transformations (MOST) Programme, UNESCO 

 
France, 7, place de Fontenoy  

75352 Paris 07 SP 
tel.: +33.01.45.68.10.00 
fax: +33.01.45.67.16.90 

website: www.unesco.org/shs/most/ 
 

Програма  є  частиною  Сектору  соціальних  та  гуманітарних  наук 
ЮНЕСКО. Вона була започаткована у березні 1994 році як дослідницький 
інструмент,  який  виробляє  надійні  та  конкретні  знання  для  тих,  хто 
формує  політику.  Займається  вибудовуванням  ефективних  мостів  між 
дослідженнями,  політикою  та  практикою  на  національному, 
регіональному та міжнародному рівнях. 
Мета  і  завдання:  програма  сприяє  розгортанню  компаративних, 
міжнародних,  міждисциплінарних  та  релевантних  досліджень;  вона 
створила  й  підтримує  функціонування  міжнародної  дослідницької 
мережі у царині соціальних наук. 
Основні  аспекти  діяльності:  стимулювання  дослідницької  роботи  у 
галузі  соціальних  трансформацій  з  включенням  проблем 
етнонаціонального  розвитку;  проведення  конференцій;  здійснення 
консультативних функцій; інформаційна робота.  
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  підготовкою  рекомендацій 
владним структурам, зокрема частково і у сфері міжетнічних відносин та 
міграцій, наприклад, міграція і глобальне довкілля. 
Публікації: щорічні  звіти  і  доповіді,  книги,  матеріали  конференцій  та 
дискусій,  матеріали  до  тренінгових  програм,  інформаційно‐довідкові 
матеріали, етнологічний моніторинг. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «MOST 
Newsletter»,  журнал  «International  Social  Science  Journal»,  електронні 
ресурси. 
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Рада Європи 

The Council of Europe 

 
Avenue de l’Europe 

F – 670775 Srasbourg Cedex 
tel.: +33 0 3 88 41 20 00 
website: www.coe.int 

 

Рада Європи була заснована 5 травня 1949 року,  сьогодні  її  членами є 
47 країн. 
Мета  і  завдання:  сприяння  розвитку  загальних  й  демократичних 
принципів, які базуються на Європейській Конвенції прав людини. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  різноманітних  заходів 
(конференцій,  семінарів,  консультацій,  тренінгів  тощо),  пов’язаних  з 
правами  людини,  демократією,  правами  меншин,  культурою, 
збереженням культурної спадщини, освітою. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  (кілька  десятків)  з 
перерахованою тематикою. 
Публікації:  книги,  довідники,  матеріали  конференцій,  навчальні 
матеріали, інформаційно‐довідкова література. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  Ради  Європи, 
електронні ресурси. 
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Фонд населення ООН 

United Nations Population Fund (UNFPA) 

 
220 East 42th Street 
New York, 10017 

tel.: + 1 212 2975000 
fax: + 1 212 3700201 
email: hq@unfpa.org 
website: www.unfpa.org 

 

Фонд  є  міжнародним  агентством  розвитку  і  працює  з  1969  року.  Він 
сприяє  реалізації  прав  жінок,  чоловіків,  дітей,  зокрема,  представників 
етнічних меншин та іммігрантів. 
Мета  і  завдання:  збір  та  публікація  даних  про  народонаселення, 
видання  книг  та  довідкових  матеріалів;  підготовка  пропозицій  щодо 
демографічної політики країн – членів ООН. 
Основні  аспекти  діяльності:  акумуляція  даних  про  населення  у 
сучасному  світі;  сприяння  проведенню  конференцій,  дискусій; 
інформування владних структур і широкої громадськості про проблеми 
народонаселення. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  проблемами 
народонаселення  і  реалізацією  прав  національних  меншин  та 
іммігрантів. 
Публікації: книги, звіти і доповіді, інформаційно‐довідкова література. 
Друковані органи (інформаційні матеріали): електронні ресурси. 
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Cлужбова агенція Східної Європи «GESIS»,  
Лейбницький інститут соціальних наук, Берлін, Німеччина 

GESIS Service Agency Eastern Europe – Events,  
Leibniz Institute for the Social Sciences, Berlin, Germany 

 
Hausanschrift: B2,1 

68159 MannheimPostanschrift: 
Postfach 12 21 55 
68072 Mannheim 
tel.: 062112460 
fax: 06211246100 

email: gesis@gesis.org 
website: www.gesis.org 

 

GESIS  створена  для  здійснення  та  координації  досліджень  у  сфері 
соціальних  наук  та  формування  банку  даних  у  цій  галузі.  З  2008  року 
вона  входить  до  складу  Лейбницького  Товариства.  За  її  допомогою 
реалізуються різні проекти, зокрема, з проблем етнічності та міграцій. 
GESIS публікує монографії, книги, збірники, технічні доповіді. Важливою 
публікацією  є  «Social  Science News»,  де містяться  відомості  про наукові 
заходи щодо  країн  Східної  Європи  та  пропозиції  брати  участь  у  роботі 
наукових журналах. 
Мета  і  завдання:  акумулювання  інформації  про  конференції, 
симпозіуми,  семінари,  зокрема  і  з  етнічної  проблематики  у  країнах 
Східної Європи, які відбуваються у різних країнах світу. 
Основні  аспекти  діяльності:  сприяння  дослідницькій  роботі,  аналіз 
даних статистики, розроблення планів для навчання. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  етнонаціональною 
проблематикою у східноєвропейських країнах. 
Публікації: статті у журналах, матеріали наукових конференцій, звіти та 
доповіді, тематичні серії. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнали  «Social  Science 
News», «CEWSjournal», електронні ресурси. 
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Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців,  
Женева, Швейцарія 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),  
Geneva, Switzerland 

 
UNHCR Communication Service, Geneva 

tel.: +41 22 7398502 
fax: +41 22 7397314 

email: hgnews@unhcr.org 
website: UNHCR.org 

 

Офіс  Верховного  комісара  був  заснований  14  грудня  1950  року 
Генеральною асамблеєю ООН. 
Мета  і  завдання:  керівництво  й  координація  міжнародних  акцій  на 
захист  біженців  та  розв’язання  їх  проблем  по  усьому  світі,  зокрема, 
забезпечення прав біженців та гідного їх існування. 
Основні  аспекти  діяльності:  допомога  (правова,  соціальна, 
матеріальна,  економічна)  біженцям  в  усіх  країнах  світу;  для  реалізації 
цієї  діяльності  УВКБ  ООН  має  свої  офіси  у  110  країнах,  у  яких  працює 
6600  співробітників,  котрі  допомагають  вирішувати проблеми близько 
34 мільйонам людей. В Україні офіс УВКБ ООН (для Молдови, Білорусі та 
України) працює з 1996 року. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  підтримка  науково‐практичних 
проектів, пов’язаних з вирішенням проблемам біженців в усьому світі.  
Публікації: щорічник, доповіді Верховного комісара у справах біженців, 
довідкові та інформаційні матеріали, матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «UNHCR 
Newsletter», електронні ресурси. 
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АВСТРАЛІЯ 

Населення:  21,5  млн  чол.  (2011  р.).  Етнічний  склад:  англійці  –  36,1 %;  австралійці  – 
35,4 %; ірландці – 10,4 %; шотландці – 8,9 %; італійці – 4,6 %; німці – 4,5 %; китайці – 
4,3 %; індійці – 2, %; греки – 1,9 %; голландці – 1,7 %; ліванці – 0,92 %; вірмени – 0,82 %; 
новозеландці  –  0,81 %;  філіппінці  –  0,81 %;  мальтійці  –  0,77 %;  хорвати  –  0,59 %; 
австралійські аборигени – 0, 58 %; валійці – 0,57 %; серби – 0,48 %; індонезійці – 0,47 %; 
іспанці  –  0,42 %;  македонці  –  0,42 %;  сінгалезьці  –  0,37 %;  американці  –  0,28 %; 
французи – 0,5 %;  південноафриканці – 0,4 %;  угорці – 0,3 %;  росіяни – 0,3 %; турки – 
0,3 %; українці – 0,1 %. 

Австралійська федерація асоціацій етнічних шкіл 

Australian Federation of Ethnic Schools Associations 

 
185 Faraday Street  
Carlton Vic 3053 

tel.: (03) 93470379 
fax: (03) 93470297 

email: sromaniw@bigpond.net.au 
website: www.ourcommunity.com.au 

 

Федерація функціонує з 1857 року  і є парасольковою організацією для 
усіх  етнічних  шкіл  країни.  Вона  об’єднує  близько  1400  таких  шкіл,  де 
навчаються понад 100 000 учнів майже 70‐ма мовами. 
Мета  і  завдання:  підтримка  і  розробка  програм  навчання  мовами 
етнічних  спільнот,  які  населяють  Австралію;  виховання  учнів  у  дусі 
толерантності  і  взаємоповаги  носіїв  різноманітних  культур; 
налагодження  безконфліктної  взаємодії  між  у  багатокультурному 
шкільному середовищі. 
Основні аспекти діяльності: навчання мов етнічних меншин Австралії, 
дослідження ролі і стану мов етнічних меншин у різних регіонах країни, 
реалізація  заходів  по  сприянню  утвердження  лінгвістичної  та 
культурної  розмаїтості  австралійського  суспільства  та  зміцнення  його 
єдності.  
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Програма  вивчення  мов  етнічних 
меншин», «Якість освіти в Австралії», «Внутрішні стосунки у спільнотах, 
інтеграція, багатокультурність». 
Публікації:  звіти  діяльності  федерації,  матеріали  виконання  проектів, 
підручники, довідники. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси.  
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Інститут дослідження глобального майбутнього 

Institute for Global Futures Research (IGFR) 263E 

 
Earlville, Cairns  

QLD 4870 Australia 
tel.: (617) 40543979 
fax: (617) 40336881 

e mail: igfr@peg.apc.org 
website: globalfuturist.com 

 
Інститут  серед  інших  проблем  досліджує  питання  багатокультурності 
та етнічності. 
Мета  і  завдання:  дослідження  гострих  глобальних  проблем,  зокрема 
етнічних,  у  контексті  соціальної  справедливості,  глобальних  змін 
клімату, прав людини і демократії. 
Основні аспекти діяльності: науково‐дослідницька робота, проведення 
наукових і практичних конференцій, семінарів, видавнича діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  спрямовані  на  питаннях  миру  і 
вирішення конфліктів, зокрема етнічних. 
Публікації:  монографії,  матеріали  конференцій,  статті,  звіти  про 
діяльність. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Global  Futures 
Bulletin», електронні ресурси. 
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Італоавстралійський центр доброчинності та культури 

ItaloAustralian Welfare and Cultural Centre Inc 

 
209 Fitzgerald Street  
Perth WA 6000 

tel.: +61 8 92 28 22 20 
fax: +61 8 92 28 22 21 

 
Центр  є  парасольковою державною організацією  італійської  спільноти 
Західної Австралії. 
Мета  і  завдання:  підтримання  і  розвиток  італійської  етнічності  в 
Австралії через різного роду активності у мовній галузі. 
Основні  аспекти  діяльності:  діяльність  центру  зосереджується  на 
координації зусиль по навчанню італійської мови і культури у понад 150 
початкових  школах,  на  здійсненні  соціальної  допомоги  жінкам, 
пристарілим  і  молоді.  Центр  надає  адвокатську  допомогу,  проводить 
семінари, підтримує хворих на діабет. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з доброчинністю. 
Публікації: навчальні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Міжнародний центр вирішення конфліктів,  
Мельнбурський університет 

International Conflict Resolution Сentre (ICRC),  
University of Melbourne 

 
Victoria 3010  
Australiа 

tel.: (613) 93447035 
fax: (613) 93476618 

email: icrtor@psych.unimelb.edu.au 
website: www.cicrcolombia.org 

 

Центр  заснований  як  дослідницька  установа  у  Мельнбурнському 
університеті. 
Мета  і  завдання:  зокрема,  дослідження  явища  етнічності  та  пошук 
шляхів вирішення проблем, які виникають у зв’язку з функціонуванням 
етнічності. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  активність;  з’ясування 
причин  виникнення  міжетнічних  конфліктів,  розробка  моделей  їх 
розв’язання; проведення конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  передусім  з  розробкою 
технологій  і  технік  розв’язання  конфліктів,  зокрема  і  у  сфері 
міжетнічних  відносин,  розбудовування  моделей  мирного  співжиття, 
розвиток ідей культури миру.  
Публікації: статті у фахових журналах, доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «International 
Conflict Resolution Centre Newsletter», електронні ресурси. 
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Проект «Соціальна трансформація і міжнародна міграція», 
Університет Сіднея 

Project «Social Transformation and International Migration (STIM)», 
University of Sydney 

 
The University of Sydney 
NSW 2006 Australia 
fax: +61 2 9351 5333 

email: arts.dean@sydney.edu.ua 
website: Sydney.edu.au 

 

Мета  і  завдання:  удосконалення  теоретичної  і  методологічної  бази 
досліджень міжнародної міграції, концентруючи увагу на тезі про те, що 
мобільність людей є нормальною частиною їх соціального життя. 
Основні  аспекти  діяльності:  науково‐дослідницька  робота,  семінари, 
симпозіуми. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  спрямовані  на  з’ясування  ролі  міграцій 
як складової частини соціального трансформаційного процесу.  
Публікації:  розділи  у  монографіях,  матеріали  конференцій,  статті  у 
наукових журналах, доповіді, звіти, рецензії на книги. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «Newsletter OMI», 
електронні ресурси. 
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Фонд етнічних організацій 

Ethnic Organisations Fund 

 
Gordon Stephenson House 

140William Street Perth WA 6000 
tel.: (618) 6552 1500 
fax: (618) 6552 1555 

email: harmony@omi.wa.gov.au 
website: wa.gov.au 

 

Фонд був заснований Офісом багатокультурних інтересів уряду Західної 
Австралії у 2009 році. 
Мета і завдання: підтримка організацій, які надають послуги культурно 
і мовно диверсифікованим спільнотам. 
Основні  аспекти  діяльності:  спонсорські  програми  на  підтримку 
етнокультурного розвитку, допомога у вивченні мов етнічних спільнот, 
підтримка наукових конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  інтеграцією  різних 
етнокультурних  спільнот  у  соціальне,  економічне  і  культурне  життя 
Австралії; забезпеченням спільнот інформацією для успішності процесу 
інтеграції;  наданням  консультацій  для  безконфліктної  міжетнічної 
взаємодії. 
Публікації:  довідники,  етнічна  статистика,  звіти  про  діяльність, 
матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів, підручники для шкіл. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «Newsletter OMI», 
електронні ресурси. 
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Центр імміграції та багатокультурних досліджень,  
Національний університет Австралії 

Centre for Immigration & Multicultural Studies,  
Australian National University 

 
Centre for Immigration & Multicultural Studies 

Building 70 
The Australian National University 
Canberra ACT 0200, AUSTRALIA 

tel.: 61 2 6125 2006 
fax: 61 2 6125 0771 

email: james.jupp@anu.edu.au 
website: cims.anu.edu.au 

 

Центр працює над дослідженням міграційної проблематики в Австралії 
та проводить навчальні курси з неї. 
Мета  і  завдання:  дослідження  ролі  міграції  в  історії  і  у  сучасному 
розвиткові  країни,  зокрема  її  значенні  для  економіки  та  соціального 
життя  континенту,  а  також  проблем,  пов’язаних  з  міжнародними 
міграціями та демографічними процесами. 
Основні  аспекти  діяльності:  формування  пулу  статистики  стосовно 
імміграції,  проведення  конференцій  і  семінарів,  організація  публічних 
лекцій з міграційної тематики. 
Дослідницькі теми (проекти): «Англійці в Австралії», «Соціальна роль 
релігії в австралійському суспільстві». 
Публікації: монографії, серія «Австралійські народи», статті у наукових 
журналах, матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «ADSRI 
Newsletter», електронні ресурси. 
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АВСТРІЯ 

Населення:  8,4  млн  чол.  (2011 р.).  Етнічний  склад:  австрійці  –  91,1 %;  вихідці  із 
колишньої Югославії (хорвати, словени, серби, босняки) – 4,0 %; турки – 1,6 %; німці – 
0,9 %; інші та невизначені – 2,4 % (перепис 2001 р.). 

 

Австрійський інтеграційний фонд 

The Austrian Integration Fond 
 

Schlachthausgasse 30 
1030 Wien 

01/710 12 03 – 100 
website: www.integrationsfonds.at/wien 

 

Фонд  має  на  меті  сприяння  мовній,  трудовій  та  соціальній  інтеграції 
осіб,  які  отримали  притулок,  та  мігрантів  в  Австрії  з  врахуванням 
різноманітності культур та ідентичностей.  
Мета і завдання: формування пулу інформації про мігрантів і біженців, 
поширення  адекватної  інформації  про  їх  роль  в  австрійському 
суспільстві, про шляхи формування міжетнічної толерантності. 
Основні  аспекти  діяльності:  налагодження  контактів  та  діалогу  між 
мігрантами  та  австрійським  суспільством;  поширення  інформації  про 
можливості інтеграції та консультування мігрантів з питань отримання 
австрійського  громадянства;  підтримка  Національного  плану  дій  з 
інтеграції. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Разом:  Австрія»,  «Турбота  про 
мігрантів». 
Публікації: книги, довідники, матеріали про реалізацію проектів, статті 
у бюлетені, журналах та на веб‐сторінці. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «OIFNewsletter», 
журнал «Zusammen: Oesterreich», електронні ресурси. 
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Австрійський центр етнічних груп 

Austrian Center for Ethnic Groups 

 

Центр  є  незалежною  неурядовою  установою;  він  –  парасолькова 
організація для усіх національних (етнічних) спільнот Австрії. 
Мета  і  завдання:  сприяння  забезпеченню  рівними  правами  і 
можливостями представників різних етнічних спільнот, які проживають 
нині на території Австрії. 
Основні  аспекти  діяльності:  акумуляція  інформації  про  становище 
етнічних  (національних)  меншин  в  країні;  підготовка  звітів  про  стан 
дотримання прав меншин та вироблення рекомендацій по поліпшенню 
їх  становища;  проведення  конференцій,  семінарів,  дискусій, 
консультацій. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з підготовкою щорічних звітів 
про  становище  етнонаціональних  спільнот  та  дотримання  прав  їх 
представників у різних сферах суспільного життя. 
Публікації:  щорічні  звіти;  рекомендації  урядовим  і  неурядовим 
організаціям  стосовно  імплементації  положень  правових  актів,  які 
спрямовані на поліпшення становища меншин них спільнот країни. 
Друковані органи (інформаційний ресурс): електронні ресурси. 
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БЕЛЬГІЯ 

Населення: 11,041  млн  чол.  (2012  р.).  Етнічний  склад:  фламандці  – 58 %;  валлонці  – 
31 %;  інші  –  2007  р.  (італійці  –  171 918,  французи  –  125 061,голландці  –  116 970, 
марокканці  –  80 579,  португальці  –  43 509,  іспанці  –  42 765,  турки  –  39 419,  німці  – 
37 621)  –  громадяни  Бельгії;  іммігранти  (2012  р.):  марокканці  –  450 000,  турки  – 
220 000. 
 

Асоціація прав чужинців 

Association for Rights of Foreignersdes (ADDE), Bruxelles 

 
Avenuede Stalingrad 24 

B1000 Brussels 
tel.: +32 2 5119517 
fax: +32 2 5138228 

website: www.adde.be 
 

Асоціація  існує  з  1976  року  й  об’єднує  юристів,  законодавців  та 
соціальних працівників,  концентруючи свою діяльність на  захисті прав 
чужинців у Бельгії, зокрема, на ринку праці. 
Мета і завдання: сприяння реалізації прав іммігрантів із різних країн у 
бельгійському суспільстві. 
Основні  аспекти  діяльності:  права  вихідців  з  інших  країн,  які 
мешкають  у  Бельгії;  консультації  у  цій  сфері;  організація  семінарів  та 
спеціальних навчальних курсів; евалюація законодавства з міграції. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з дотримання прав іммігрантів 
у Бельгії. 
Публікації: довідники, інформаційні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси):   журнал «La Revue du droit 
des étrangers», бюлетень «Newsletter», електронні ресурси. 
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Група дослідження етнічних відносин, міграції та рівності 

Group for Research on Ethnic Relations, Migration & Equality(CERME), 
Universite libre de Bruxelles 

 
Institut de sociologie 

GERME 
Avenue Jeanne, 44 CP 124 
B1050 Brussels (BELGIUM) 

tel.: +32/2/650 31 82 
fax: +32/2/650 46 59 

email: germe@ulb.ac.be 
website: germe.ulb.ac.be 

 

Група є дослідницькою  і  складається  із представників  соціальних наук 
(соціологи, антропологи, політичні науки); вивчає процеси включення і 
виключення у контексті різних суспільств, де існує соціальна нерівність. 
Мета  і  завдання:  дослідження  процесів  взаємодії  представників 
різноманітних етнічностей в умовах нерівностей; процесів етніцізації та 
расилізації у контексті репродукції соціальних нерівностей. 
Основні  аспекти  діяльності:  семінари  з  практик  отримання 
громадянства, мультикультуралізм, з функціонування соціальних мереж 
і  соціальної  стратифікації;  методологічна  експертиза,  поглиблений 
мультиварінтний статистичний аналіз. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  передусім  з  взаємодією  між 
менеджментом  етнокультурного  розмаїття  і  феноменом  імміграції  та 
реагування  держави  на  етнічну  диверсифікацію  і  соціальну  нерівність, 
особливо у метрополії. 
Публікації:  монографії,  розділи  у  колективних  виданнях,  статті  у 
наукових журналах. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  SOWIPORT  –  портал 
соціальних наук; електронні ресурси. 
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Група дослідження історії імміграції, Вільний університет Брюселя 

Groupe de recherche sur l’histoir de l’immigration,  
l’université libre de Brussels 

 
Avenue F.D.Roosevelt 17 

B1050 Brussels 
 tel.:+32 2 650 3848/3346  

fax:+32 2 650 3918 
email: amorelli@ulb.ac.be 

 

Група концентрує увагу на дослідженні історії імміграції. 
Мета  і  завдання:  формування  банку  даних  про  історію  імміграції  до 
Бельгії, її роль у розвитку країни. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницькі  зусилля  охоплюють 
бельгійських емігрантів у 16‐ому столітті; організація наукових заходів 
(семінари, конференції); навчальні курси. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з зазначеною темою. 
Публікації: антології, монографії та навчальні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Група міграційної політики 

Migration Policy Group (MPG), Brussels 

 
205 Rue Belliard, Box 1/1040 

Brussels, Belgium 
tel.: +32 2 2305930 
fax: +32 2 2800925 

email: info@migropolgroup.com 
website: www.migrolgroup.com 

 

Група  є  незалежною  організацією,  яка  займається  стратегічним 
мисленням  і  стратегічними  діями  у  контексті  рівності  і  мобільності. 
Утворена у 1995 році. 
Мета  і  завдання:  удосконалення  політики  з  проблем  міграції  та 
інтеграції;  готувати громадськість й фахівців до викликів, які  пов’язані 
зі зростаючим розмаїттям у Європі. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  семінарів,  симпозіумів, 
дискусій,  дебатів;  забезпечення  обмінів  результатами  компаративних 
досліджень. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Інтеграційна  політика:  хто  має 
вигоду?»,  «Різноманіття  в  економіці  і  місцева  інтеграція»,  соціологічне 
дослідження «Городяни‐іммігранти». 
Публікації: щорічні доповіді, монографії, наукові статті. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнал «European Journal of 
Migration and Law», «Migration News Sheet», «EU Immigration Portal». 
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Дослідницький центр прав етнічних груп 

Research Centre for Ethnic Group Rights, Brussels 

 
Montoyerst. 1 

Box 20, B1000 Brussels 
fax: +32 2 4285614 

 

Центр був заснований у 1978 році як неурядова дослідницька установа у 
рамках Інституту європейських досліджень та навчання. 
Мета  і  завдання:  здійснення  досліджень  етнічних,  національних, 
мовних проблем та надання рекомендацій і консультацій зацікавленим у 
проблемі особам та інституціям. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  конференцій,семінарів, 
симпозіумів; підготовка навчальних програм; надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  реалізацією  прав 
представників етнічних спільнот у контексті забезпечення прав людини. 
Публікації: звіти про діяльність, статті у наукових виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Європейське бюро маловживаних мов 

The European Bureau for LesserUsed Languages (EBLUL), Brussels 

 
49 SintJooststraat 
B1210 Brussels 

tel.: +32 2 2182590 
fax: +32 2 2181974 

email: davyth.hicks@eurolang.net 
website: eblul.eurolang.net 

 

Бюро  було  організоване  у  2004  році  на  базі  мережі  членів  державних 
комітетів  15‐ти  держав‐членів  Європейського  Союзу.  Згодом  до  нього 
приєднувалися нові члени ЄС. 
Мета  і  завдання:  сприяння  підтримці  мов  та  мовній  розмаїтості  на 
європейському  та  міжнародному  рівнях;  забезпечення  даними  та 
інформацією  у  цій  сфері  європейських  політиків,  європейські 
лінгвістичні громади, місцеву та регіональну владу. 
Основні  аспекти  діяльності:  накопичення  інформації  з  мовних 
ситуацій  у  різних  регіонах  Європи;  поширення  необхідної  для 
підтримання  мов  інформацією;  організація  семінарів,  конференцій  та 
інших різного роду заходів. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Партнерство  для  розмаїття», 
«Комунікативне лінгвістичне розмаїття в Європі». 
Публікації: звіти, прес‐релізи. 
Друковані  органи:  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter», 
бюлетень «Brussels Bulletin», електронні ресурси. 
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Інститут дослідження міграції та етнічності,  
Департамент соціальної та культурної антропології  

Католицький університету Лувена 

Migration and Ethnicity Research Institute (MERIB),  
Department of Social and Cultural Anthropology  

Сatholic University Leuven 

 
Teinsestraat 192 
B 3000 Leuven 

tel.: +32 2 2305930 
fax: +32 2 2800925 

email: ChingLin@kul.ac.ve 
 

Інститут  є  міждисциплінарною  дослідницькою  установою,  яка 
концентрує  свою  увагу  на  кількісних,  переважно  антропологічних 
дослідженнях. 
Мета і завдання: поглиблене вивчення міграційних процесів, ролі 
етнічності у сучасному бельгійському суспільстві. 
Основні  аспекти діяльності:  міграції,  етнічність,  расизм  у Бельгії  та  у 
європейських  країнах  з  наголосом  на  компаративності  та 
інформативності. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  здійснюються  у  межах  таких 
дослідницьких  тем  –  нові  тенденції  у  міграціях  та  етнічності; 
міжетнічність;  етнічні  меншини  та  ринок  робочої  сили; 
середземноморська  культура  та  міграція  в  Європі;  етнічні  меншини  та 
ідентичність. 
Публікації: звіти, матеріали конференцій, статті у наукових виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Мережа документації та інформації з націоналізму та міжетнічних 
відносин, Інститут європейських досліджень та навчання 

Documеntation and Information Network on Nationalism and Interethnic 
Relations (DINNER), European Studies and Training Institute, Brussels 

 
Montoyerst. 1, Box 20 
B1000 Brussels 

fax: +32 2 4285614 
 

Мережа  була  заснована  у  1989  році  і  є  приватною  інституцією,  яка 
співпрацює з цілою низкою установ й накопичила понад 50 000 одиниць 
матеріалів, які стосуються етнічних проблем. 
Мета  і  завдання:  формування  бази  даних  та  документів  з  питань 
міжетнічних відносин у Бельгії та інших країнах. 
Основні  аспекти  діяльності:  пошукова  робота  щодо  документів, 
акумуляція  даних;  проведення  конференцій;  підготовка  матеріалів  до 
навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  зі  збором  та  поширенням 
інформації з проблем міжетнічних відносин та націоналізму. 
Публікації: звіти про діяльність, збірки статистичних даних. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Осередок дослідження міграції, Католицький університет Лувена 

Migration Research Unit (MRU), Catholic University of Louvain 

 
E.van Evenstraat 2A 
B3000 Leuven 

tel.: +32 16 323103 
 fax: +32 16 323134. 

website: www.hiva.be/over_hiva_en.htm 
 

Осередок є проектною групою Вищого інституту досліджень праці. Він є 
також  спільною  ініціативою  Католицького  університету  Лувена  та 
Робочого руху.  
Мета і завдання: з’ясування ситуації міграції на ринку праці та політики 
європейських країн щодо мігрантської робочої сили. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  міграційних  процесів, 
становища  мігрантів  на  ринку  праці  у  Бельгії  та  інших  європейських 
країнах;  консультації  з  питань  міграції;  провадження  навчальних 
програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  у  рамках  п’яти  тем  –  «Компаративний 
аналіз політики притулку в Європі», «Нелегальна робоча сила», «Етнічне 
підприємництво», «Освіта та мігранти», «Мігрантські організації». 
Публікації:  звіти,  матеріали  конференції,  інформативні  матеріали, 
статті у наукових виданнях, монографії. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження міжкультурної освіти, Університет Гента 

Centre for the Study of Intercultural Education, University of Ghent 

 
Rozier 44 

B9000 Ghent 
tel.: +32 9 2644130 
website: cici.ugent.be 

 

Центр об’єднує фахівців  із  різних  галузей  й  вибудовує  свою роботу  на 
основі міжнародної мережі, до якої входять університет Гента (Бельгія), 
Сиракузький  університет  (США),  Тулузький  університет  (Франція), 
Утрехтський університет (Нідерланди). 
Мета і завдання: акумулювання і введення у навчальні програми 
матеріалу з етнічної проблематики; розбудова міжкультурної освіти. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  поліетнічного  довкілля  у 
таких  країнах,  як  Китай,  Франція,  Росія  (Сибір),  Кенія,  країни  Європи; 
розробка навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  міжкультурна  освіта,  включаючи 
дослідження  навчання  рідними  мовами  та  культур  (турецька  та 
італійська);  міжкультурні  переговори,  включаючи  дослідження  з 
формальної теорії з питань міжкультурних перемовин; права людини та 
меншини. 
Публікації: книги, фахові статті. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр етнічних та міграційних досліджень, Університет Льєжа 

Center for Ethnic and Migration Studies (СEDEM), University of Liege 

 
Bâtiment 31  Boîte 45  7, Boulevard du Rectorat,  

4000 LIEGE (BELGIUM) 
tel.: +32 (0) 4 366 30 40 
fax: +32 (0) 4 366 47 51 

email: m.martinello@ulq.ac.be 
website: Bqstudio.be 

 

Центр  був  заснований  у  1995  році  і  є  міжфакультетською  установою 
університету. 
Мета  і  завдання:  сприяння  ефективізації  теоретичних  і  емпіричних 
досліджень міграцій, етнічних відносин і расизму. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  економічних  та  соціальних 
аспектів  сучасної  міграції;  управління  міграцією,  культурним 
розмаїттям  та  соціальним  зчепленням;  громадянство,  соціополітична 
мобілізація,  расизм  та  екстремальні  права;  транснаціоналізму  та 
міграції; ісламізму.  
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Культура  та  політика»,  «Міграційна 
політика  та  культурний  плюралізм  у  країнах  Європейського  Союзу», 
«Культурна динаміка та розвиток». 
Публікації:  робочі  записки,  річні  звіти,  монографії,  статті  у  фахових 
журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр міграційних та міжкультурних досліджень,  
Університет Антверпена 

The Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS),  
University of Antwerpen 

 
Prinsstraat 13 
2000 Antwerpen 

tel.: +32(0)3 265 41 11 
fax: +32(0)3 265 44 20  

email: dirk.vanheule@ua.ac.be 
website: https:www.uantwerpen.be 

 

Центр  був  заснований  у  вересні  2005  року  як  міжфакультетська 
установа. 
Мета  і  завдання:  зконцентрувати  зусилля  експертів  з  різних  галузей 
знань  для  дослідження  міграцій  і  міжкультурного  співіснування; 
вивчення впливу міграцій на міжкультурну взаємодію у повсякденному 
житті глобалізованих і диверсифікованих суспільств. 
Основні  аспекти  діяльності:  сприяння  та  проведення 
міждисциплінарних  фундаментальних  та  прикладних  досліджень  на 
національному  та  міжнародному  рівнях  з  проблем  міграцій,  інтеграції 
етнічних меншин та інтеркультурного суспільства. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Міжнародна  міграція»,  «Інтеграція  та 
згуртованість», «Міграція та розвиток». 
Публікації: звіти, статті у наукових виданнях, матеріали конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Фундація Короля Бодуїна, Брюссель 

King Baudouin Foundation (KBF), Brussels 

 
Rue Brederode 21 
B1000 Brussels 

tel.: +32 2 5111840 
fax: +32 2 5115221 

email: info@kbsfrb.be 
website: www.kbsfrb.be 

 

Фундація  була  заснована  у  1976  році  у  партнерстві  з  Європейською 
культурною фундацією та Фондом Сороса. 
Мета і завдання: дослідити ситуацію у міжетнічних стосунках у країнах 
Європи; підтримка проектів у цій сфері на місцевому рівні. 
Основні  аспекти  діяльності:  виконання  спеціальної  програми 
«Поліпшення міжетнічних відносин у змішаних регіонах Центральної та 
Східної  Європи  (Албанія,  Угорщина,  Косово,  Литва, Македонія,  Польща, 
Румунія,  Словаччина,  Україна)».  Особлива  увага  приділяється  етнічним 
проблемам на локальному рівні. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  підтримка  проектів  понад  1700 
організацій,  котрі  пов’язані  з  проблемами,  з  якими  стикаються 
представники етнічних спільнот у різних країнах світу. 
Публікації:  звіти  про  виконання  проектів,  матеріали  наукових  і 
публічних заходів, статті у наукових виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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БОЛГАРІЯ 

Населення:  7,3  млн  чол..  (2011  р.).  Етнічний  склад:  болгари  83,9 %;  турки  –  9,4 %; 
цигани – 4,7 %; інші – 2,0 %. 

 

Міжнародний центр дослідження меншин і міжкультурних відносин 

The International Center for Minority Studies and Intercultural Relations 
(IMIR) 

 
Sofia 1303 
55 Antim I St. 

tel.: (+359 2) 8323112, 8324044 
fax: (+359 2) 9310583 

website: www.imirbig.org 
 

Центр  був  заснований  у  1992  році  у  співпраці  з  Центром  вивчення 
ісламу  й  християнства  та  Центром  дослідження  етнічних  відносин 
(Ворвік, Велика Британія) як неурядова організація. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  і  цінностей  мирного 
співіснування й толерантної взаємодії різних культур, етносів і релігій в 
Південно‐Східній  Європі;  сприяння  подоланню  дискримінації  щодо 
меншин й включення їх у соціальне, культурне та політичне життя країн 
проживання. 
Основні  аспекти  діяльності:  акумулювання  інформації  про  меншини; 
дослідження  ісламу  та  міграцій;  просвітительська,  освітня  діяльність; 
проведення наукових заходів (конференції, семінари). 
Дослідницькі теми (проекти): «Прийняття плюралізму: толерантність, 
плюралізм і соціальна згуртованість: відповідь на виклики 21 століття у 
Європі», «Релігійна диверсифікація і секулярні моделі в Європі». 
Публікації: монографії, звіти, матеріали конференцій, статті у наукових 
виданнях, серія книг «Urgent Anthropology». 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр європейських біженців, мігрантів та етнічних студій,  
Новий болгарський університет 

Center for European Refugees, Migration and Ethnic Studies (CERMES), 
New Bulgarian University 

 
21, Montevideo, office 6021618 Sofia 

tel./fax: (+359 2) 81 10 602  
email: cermes.sofia@yahoo.com 
website: www.cermes.info 

 

Центр  зосереджує  увагу  на  таких  аспектах:  міграційні  тенденції  та 
політика  інтеграції  на  болгарському  ринку  праці;  трудова  міграція  у 
Південно‐Східній Європі; біженці та адміністрування.  
Мета  і  завдання:  поглиблення  знань  про  роль  етнічного  фактора  у 
життєдіяльності  суспільства,  дослідження  процесів,  пов’язаних  з 
міграціями. 
Основні  аспекти діяльності:  розробка навчальних програм  з  етнічної, 
зокрема  міграційної,  проблематики;  розвиток  і  зміцнення  принципів 
толерантності  та  інтеграції;  популяризація  прав  біженців,  мігрантів  і 
національних меншин; консультації у сфері етнонаціонального розвитку 
і міжетнічної взаємодії. 
Дослідницькі теми (проекти): «Розмаїття у містах: політика 
включення», «Мобільна особистість», «Посилення кроскордонного 
співробітництва на Західних Балканах щодо менеджменту міграцій», 
«Жінки‐науковці етнічного та емігрантського походження», «Непомітні 
спільноти». 
Публікації: наукові доповіді, статті у наукових журналах, монографії, 
матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Journal 
Southeastern Europe», електронні ресурси. 
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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 

Населення: 63,181 млн чол.(2011 р.). Етнічний склад: білі британці – 85,67 %; білі інші – 
5,27 %;  індійці  –  1,8 %;  пакистанці  –  1,6 %;  ірландці  –  1,2 %;  змішаного  етнічного 
походження  –  1,2 %;  чорношкірі  з  Карибів  –  1,0 %;  чорношкірі  африканці  –  0,8 %; 
бангладешці  – 0,5 %;  вихідці  із  азійських  країн  – 0,4 %;  китайці  – 0,4 %;  інші – 0,4 %; 
чорношкірі інші – 0,2 %. 
 

Асоціація дослідження етнічності та націоналізму 

The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN),  
London School of Economics and Political Science 

 
London School of Economics 

Houghton Street, London WC2A 2AE 
tel.: +44 (0)20 7955 6801 
fax: +44 (0)20 7955 6218 
email: ASEN@lse.ac.uk 

 

Асоціація  – міждисциплінарна  організація;  була  утворена  у  1990  році 
групою  студентів‐дослідників  та  науковців  Лондонської  школи 
економіки і політичних наук. 
Мета і завдання: формування дослідницької мережі з питань етнічності 
та  націоналізму  і  стимулювання,  здійснення  досліджень  та  поширення 
знань з питань етнічності і націоналізму. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  регулярних  конференцій, 
семінарів, залучення відомих дослідників до публікацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  проблем 
етнічності, ідентичності й теорії націоналізму. 
Публікації: монографії, статті у наукових журналах, матеріали наукових 
конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): бюлетень  «The Rritanian», 
журнали  «Studies  in  Ethnicity  and  Nationalism  (SEN)»,  «Nations  and 
Nationalism», електронні ресурси. 
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Група дослідження етнічності,  
Департамент соціології Ланкастерського університету 

Ethnicity Research Group, Department of Sociology Lancaster University 

 
Eyld College 

Lancaster LA 1 4YF 
tel.: +44 1524 593064 
fax: +44 1524 592681 

email: R.Penn@lancaster.ac.uk 
 

Група вибудована із фахівців університету, які займаються проблемами 
етнічності та її виявами у повсякденних практиках. 
Мета  і  завдання:  дослідження  процесів  в  етнічній  сфері  розвитку 
бельгійського суспільства. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  навчально‐
консультативні активності.: проведення наукових заходів (конференції, 
семінари). 
Дослідницькі теми  (проекти):  «Вплив економічних змін на етнічність 
та зайнятість», «Можливості кар’єри для етнічних меншин», «Кар’єрний 
ріст та етнічність», «Етнічність та народжуваність». 
Публікації: книги, матеріали конференцій, статті у профільних 
виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Група прав мігрантів, Лондон 

Minority Rights Group (MRG), London 

 
379 Brixton Road 
London SW9 7DE 

tel.: +44 171 9789498 
fax: +44 171 7386265 

email: minority.rights@mrgmail.org 
website: www.minorityrights.org 

 

Група заснована у 1960 році, у якій на доброчинних засадах об’єдналися 
фахівці з питань міграцій. 
Мета  і  завдання:  здійснення  заходів  по  захисту  прав  етнічних, 
національних,  релігійних,  лінгвістичних  меншин  та  аборигенного 
населення. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  семінарів,  головною  метою 
яких  є  вироблення  пропозицій  по  захисту  прав  меншин;  організація 
заходів  на  підтримку  меншин;  фінансова  підтримка  дослідницьких 
активностей; тренінги. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  акумулюванням  та 
поширенням інформації про реальне становище меншин і аборигенного 
населення. 
Публікації: звіти про діяльність організації,  інформаційне видання, яке 
постійно оновлюється,  «The World Directory of Minorities and  Indigenous 
Peoples». 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  електронні  ресурси,  e‐
Bulletin.  
 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Велика Британія 

 

 
 67 

Дослідницька програма «Транснаціональні громади»  
Ради економічних та соціальних досліджень, Університет Оксфорда 

Transnational Communities.  
An ESRC Research Programme, University Oxford 

 
website: www.transcomm.ox.ac.uk 

 

Програма  діяла  з  1997  по  2003  роки  й  зробила  значний  внесок  у 
дослідження  зазначеної  у  назві  проблематики.  За  час  існування  у 
результаті виконання проектів було опубліковано фінальний звіт  та 80 
випусків  робочих  записок,  а  також  низка  матеріалів  у  часопису  «The 
Global Networks». 
Дослідницькі теми (проекти): «Порівняльні діаспори», «Трансверсійна 
міграція», «Біженці та по шукачі притулку». 
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Дослідницький центр розвитку з міграцій, глобалізації та бідності 

Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty 

 
University of Sussex 
Brighton BN1 9SJ 
United Kingdom 

tel.: +44 1273 877 568 
fax: +44 1273 673 563 

email: migration@sussex.ac.uk 
website: www.migrationdrc.org 

 

Центр  був  заснований  у  2003  році  з метою дослідження  взаємозв’язку 
між  міграціями  та  бідністю  й  розробки  нової  політики,  яка  сприяла  б 
максималізувати вигоди від міграцій. 
Мета  і  завдання:  дослідження  різноаспектних  проблем  міграції  з 
особливим акцентом на соціальних питаннях. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  конференцій,  симпозіумів, 
організація публікацій, консультування. 
Дослідницькі теми (проекти): «Міграція, стратегія зменшення бідності 
та  людський  досвід»,  «Соціальний  захист  робітників‐мігрантів», 
«Діаспора та розвиток: розбудова транснаціонального партнерства». 
Публікації: звіти про діяльність, монографії, статті у наукових 
виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  тематичні  видання 
«Briefing  Paper  Series»,  «Working  Paper  Series»,  «DRC  Research  Reports», 
електронні ресурси. 
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Дослідницький центр транскультурних студій у галузі здоров’я, 
Університет Мідлесекс 

Research Centre for Transcultural Studies in Health,  
Middlesex University (RCTSH), London 

 
Middlesex University 

School of Health and Social Sciences 
10 Highgate Hill, London N19 5LW 

tel.: 020 8411 6627 
fax: 020 8411 6106 

email: a.dayananda@mdx.ac.uk 
website: www.mdx.ac.uk/rctsh/ebp/main.htm 

 

Центр  заснований  у  рамках  Школи  здоров’я  та  соціальних  наук 
Університету Мідлесекса у м. Лондоні. 
Мета  і  завдання:  підготовка  фахівців  у  галузі  охорони  здоров’я  та 
медичної  служби,  котрі  знаються  на  культурних  особливостях  різних 
народів. 
Основні  аспекти діяльності: вивчення  і  дослідження ролі  культурних 
різноманітностей  та  подібностей  у  формуванні  засад  здоров’я  та 
протіканні  хвороб;  проведення  семінарів,  конференцій,  підготовка 
навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Сексуальне  збиткування  над  дітьми 
ефіопських  біженців»,  «Транскультурне  піклування.  Дослідження 
культурної  компетентності  лікарів  у  Греції»,  «Ментальні  хвороби  у 
жінок в Нігерії та діаспора». 
Публікації: книги, статті, матеріали конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Інститут дослідження міжнародної міграції, Університет Оксфорда 

International Migration Institute (IMI), University of Oxford 

 
International Migration Institute 

Dept of International Development (QEH) 
University of Oxford 

Mansfield Road, Oxford OX1 3TB 
tel.: +44 (0) 1865 287311 
fax: +44 (0) 1865 287435 
еmail: imi@qeh.ox.aс.uk 
website: www.imi.ox.uk 

 

Інститут  концентрує  увагу  на  дослідженні  міграційних  рухів  у  21‐ому 
столітті – імміграція, еміграція, транзитна міграція. 
Мета  і  завдання:  з’ясування  закономірностей  і  особливостей  сучасних 
міграційних процесів, їх значення для країн виходу і країн входу; участь 
мігрантів  у  громадському,  політичному,  культурному  життя  країн 
проживання; вивчення міграційної політики. 
Основні аспекти діяльності: дослідження міграції як складової частини 
глобальних  трансформаційних  процесів:  міграція  та  розвиток, 
транснаціоналізм та діаспори, довкілля та міграція, міграційна політика 
та  управління,  міграційна  теорія,  переосмислення  міграційних 
категорій,  майбуття  глобальних  міграцій;  проведення  конференцій, 
семінарів; надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Африканська  міграційна  програма», 
«Африканська  перспектива  мобільності»,  «Транснаціональні  міграційні 
організації»,  «Трансатлантичні  діалоги  з  питань міграцій  та феноменів 
розвитку»,  «Глобальне  майбутнє  міграцій»,  «Теоретичне  осмислення 
європейської міграційної системи». 
Публікації: доповіді, робочі записки, матеріали наукових конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «IMI’s  e
Newsletter», електронні ресурси. 
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Інститут расових відносин 

The Institute of Race Relations (IRR) 

 
26 Leeke Street, King Cross Road 

London WC1X9HS 
United Kindom 

tel.: +44 020 7837 0041 
fax: +44 020 7278 0623 

website: www.homebeats.co.uk 
 

Інститут  був  заснований  у  1958  році  як  незалежна  організація  у 
Лондоні. 
Мета  і  завдання:  вивчення  расових  відносин  та  підготовка 
рекомендацій  щодо  їх  поліпшення;  акумуляція  ресурсів  з  расових 
відносин по усьому світові. 
Основні аспекти діяльності: з 1972 року інститут концентрує увагу на 
дослідженні  запитів  «чорного  населення»,  виявах  інституалізованого 
расизму  у  Британії  та  у  європейських  країнах;  підготовка  матеріалів  з 
проблем расизму, які можуть бути використані у навчальних програмах. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Європейський  расизм,  расистські 
партії», «Расове населення та імміграційна політика». 
Публікації: статті у фахових журналах, монографії, доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Race  and  Class», 
бюлетень  «Institute of Race Relations. European Race Bulletin»,  електронні 
ресурси.  
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Національний дослідницький центр вивчення міграції,  
Університет Абердена 

The National Research Centre for Migration Studies, Aberdeen University 

 
Isle of Skye IV44 8RQ 

Scotland 
tel.: +44 (0)1471 888552 
fax: +44 (0)1471 888001 

email: sm00bj@groupwise.uhi.ac.uk 
 
Центр був заснований у 2000 році. 
Мета  і  завдання:  сприяння  міждисциплінарним  академічним 
дослідженням  у  сфері  міграції;  здійснення  евалюації  ініціатив  щодо 
політики стосовно міграції; поширення знання про дослідження міграції. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  дискусій  (семінари,  лекції, 
радіопередачі,  функціонування  електронних  ЗМІ)  з  проблем,  які 
стосуються міграції; координація міжнародних досліджень із зазначеної 
проблематики. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  соціально‐економічними 
впливами  на  розвиток  сучасної Шотландії,  зі  збереженням меншинних 
мов.  
Публікації: книги, статті у фахових журналах, робочі записки, доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Migration  and 
Identities», електронні ресурси. 
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Об’єднана рада за благополуччя іммігрантів 

Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI), London 

 
115 Old Street 

London EC1V 9RT; 
tel.: ++44 171 2518708; 
fax: ++44 171 2518707; 

email: jcwi@mcrl.poptel.org.uk 
 

Рада заснована у 1967 році. 
Мета і завдання: боротьба за справедливе ставлення до іммігрантів та 
боротьба проти виявів расизму. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  семінарів  з  проблем 
становища  іммігрантів  у  Великій  Британії;  організація  акцій  на 
підтримку  іммігрантів  та  забезпечення  їх  рівноправної  участі  у 
громадському житті країни. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  правовим  забезпеченням 
іммігрантів та їх становищем у країні проживання. 
Публікації:  сприяння  виданню  матеріалів  про  іммігрантів  у 
британському суспільстві. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «JCWI  Bulletin», 
електронні ресурси. 
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Об’єднання «На сторожі іммігрантів» 

Migration Watch UK 

 
MWUK, PO Box 765 
Guildford GU2 4XN 
tel.: 0207 097 8824 

email: migrationwatchuk@hotmail.com 
    info@migrationwatchuk.org 
website: www.wow.com 

 

Об’єднання  було  утворене  у  2008  році  і  є  незалежною  організацією  і 
згуртовує  навколо  себе  дослідників,  громадських  діячів  і  усіх  тих,  хто 
зацікавлений питаннями міграцій. 
Мета і завдання: моніторинг розвитку подій, пов’язаних з міграційними 
процесами; забезпечення широкої громадськості корисною інформацією 
стосовно  іммігрантів  в  Об’єднаному  Королівстві;  підготовка 
рекомендацій для політиків. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  надання 
консультацій; проведення наукових заходів (конференції, семінари). 
Дослідницькі теми (проекти): «Збалансована міграція». 
Публікації:  звіти  для  засобів  масової  інформації,  спеціальні  доповіді, 
путівники до економічних публікацій, серія «Briefing Papers». 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): блог  «Migration Watch UK: 
News», електронні ресурси. 
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Осередок вивчення міграції,  
Лондонська школа економіки та політичних наук 

The Migration Studies Unit (MSU),  
the London School of Economics and Politacal Science 

 
London School of Economics 

Houghton Street 
London WC2A 2AE 

еmail: msu@lse.ac.uk 
website: personal.lse.ac.uk/thielema/. 

 

Осередок був заснований за ініціативою студентів та науковців весною 
2007  року.  Тут  здійснюється  міждисциплінарне  вивчення  різних  явищ 
міграції. 
Мета  і  завдання:  побудова  міжнародної  міждисциплінарної  мережі 
вчених,  зацікавлених  дослідженням  міграції;  поширення  ресурсів,  які 
стосуються міграційних процесів. 
Основні  аспекти  діяльності:  реалізація  досліджень  міграцій  через 
організацію  лекцій,  конференцій,  дослідницьких  семінарів,  надання 
консультацій;  забезпечення  ресурсами  членів  осередку  через 
електронну пошту та бюлетень. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  міграції  на 
національному і міжнародному рівнях. 
Публікації:  робочі  записки,  доповіді,  статті  у  фахових  виданнях, 
матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): тематична  серія  «Working 
Papers», електронні ресурси. 
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Осередок дослідження ірландської діаспори,  
Університет Бредфорда 

Irish Diaspora Research Unit, University of Bradford 

 
Bradford BD7 1DP  
Yorkshire, England  

tel.: +44 (0)1274 236092  
fax: +44 (0)1274 720494  

website: www.irishdiaspora.net 
 

Осередок  зосереджує  свою  увагу  на  міждисциплінарному  дослідженні 
ірландської  діаспори  (соціальні,  лінгвістичні,  економічні,  культурні  та 
політичні аспекти). 
Мета  і  завдання:  всебічне  вивчення  явища  діаспори  у  порівняльному 
плані,  як  мінімум  двох  країн,  передусім  країни  Європи,  Північної  та 
Південної Америки, Африки та Азії. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  проведення 
наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми);  поширення 
інформації про ірландську діаспору. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  стосуються  проблем  ірландської 
діаспори у різноманітних вимірах. 
Публікації:  статті  у  наукових  журналах,  інформаційно‐аналітичні 
матеріали, довідкові видання. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Осередок дослідження міграції, Університетський коледж Лондона 

Migration Research Unit, University College London (MRU) 

 
26 Bedford Way  
London WC1H 0AP 

tel.: +442076797569; 
fax: +442076797565; 

email: jsalt@geog.ucl.ac.uk 
 

Осередок  був  заснований  у  1988  році  на  географічному  факультеті 
університету. 
Мета і завдання: дослідницька робота, акумулювання інформації з 
проблем міграції, надання консультацій. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  тенденцій  міграційних 
процесів та міграційної політики у Європі та у Великобританії; трудова, 
зокрема, висококваліфікована, міграція; впровадження післядипломних 
студій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Національна  ідентичність, 
громадянство та релігійні відмінності», «Типи міжнародних міграцій та 
їх  впливи»,  «Міжнародна  міграція  та  Сполучене  Королівство»,  «Сучасні 
тенденції  в  європейській  міжнародній  міграції»,  «Соціальна  мережа  та 
шукачі  притулку»,  «Мобільність,  ідентичність  та  безпека»,  «Євростат  – 
обробка даних по еміграційній проблематиці». 
Публікації: монографії, статті у фахових журналах, доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Осередок дослідження расових відносин,  
Бредфордський комунальний коледж 

Race Relations Research Unit, Bradford and Ilkley Community College, 
Bradford 

 
Great Horton Road 
Bradford BD7 1AY 

 tel.: +44 1274 751668 
fax: +44 1274 741060 

email: ranjita@bilk.ac.uk 
 

Осередок утворений на базі Бредфордського комунального коледжу  із 
його наукових співробітників. 
Мета і завдання: дослідження проблем расових відносин й вироблення 
рекомендацій по їх поліпшенню. 
Основні  аспекти  діяльності:  впровадження  навчальних  програм, 
дослідницька робота, надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  расовими  проблеми  у 
європейських країнах з акцентом на Великій Британії. 
Публікації: статті у наукових виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Програма дослідження біженців,  
Центр міжнародного розвитку університету Оксфорда 

Refugee Studies Programme (RSP),  
International Development Centre, University of Oxford 

 
Queen Elizabeth House 

21 St.Giles 
Oxford OX1 3LA 

tel.: +44 1865 270722 
fax: +44 1865 270721 
email: rsp@geh.ox.ac.uk 

 

Програма започаткована у 1982 році. 
Мета  і  завдання:  дослідження  феномена  вимушеної  міграції;  надання 
теоретичної й практичної допомоги тренінговим центрам; дослідження 
мобільності  діаспор;  політики  європейських  країн  щодо  діаспор; 
культури та ідентичності сучасних діаспор. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  проведення 
наукових заходів (конференції, семінари, симпозіуми). 
Дослідницькі теми (проекти): «Російські євреї у Німеччині та  Ізраїлі», 
«Греки в Росії, Україні, Грузії та Казахстані». 
Публікації: статті у фахових журналах, доповіді, книги. 
Друковані органи  (інформаційні ресурси): журнал «Journal of Refugee 
Studies», бюлетень «RPN Newsletters», електронні ресурси. 
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Програма «Економіка та політика зайнятості,  
міграції та соціальної справедливості» 

Programme «The Economics and Politics of Employment,  
Migration and Social Justice», University College London 

 
University College London  
tel.: +44–(0)20–76795832 

email: c.dustmann@ucl.ac.uk 
 

Програма  була  започаткована  у  1982  році  трьома  відомими 
дослідниками проблем біженців Університетського коледжу Лондона. 
Мета і завдання: мультидисциплінарне (політичне, правове, культурне, 
соціоекономічне,  психологічне)  вивчення  переміщень  людських 
ресурсів. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  та  навчально‐освітня 
робота; надання консультацій. 
Дослідницькі теми  (проекти) пов’язані  з  трьома темами: ринок праці 
та нерівність; міграція, мобільність та благополуччя; освіта та соціальна 
справедливість. 
Публікації:  серія  дискусійних  записок  «СReAM  discussion  paper  series», 
статті у наукових виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Disasters», 
електронні ресурси. 
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Програма : Етнічність, расизм та медіa, Університет Бредфорда 

The ERaM (Ethnicity, Racism and the Media) Programme,  
University of Bradford 

 
Department of Social and Economic Studies 

University of Bradford 
Baradford BD7 1DP 

England 
tel.: +441274385046 
fax: +441274385295 

email: a.kundu@bradford.ac.uk 
website: www.acronymfinder.com 

 

Програма була започаткована у 1995 році  у Департаменті  соціальних  і 
економічних наук Університету Бредфорда. 
Мета  і  завдання:  вибудовування  інтернет‐мережі  як  глобального 
форуму  для  дискусій  з  проблем  відтворення  проблем  етнічності  та 
расизму у засобах масової інформації; організація тренінгів. 
Основні  аспекти  діяльності:  збір  та  поширення  інформації  про 
етнічність  та  расові  відносини  у  різних  країнах  світу;  сприяння 
дослідженням у зазначеній галузі. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  розвитком  електронних 
медіа, зокрема тих, котрі опікуються етнічною проблематикою. 
Публікації:  монографії,  статті  у  наукових  журналах,  матеріали 
конференцій та дискусій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «The  Electronic 
Journal of Communication». 
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Об’єднана рада за благополуччя іммігрантів 

Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI), London 

 
115 Old Street 

London EC1V 9RT 
tel.: +44 171 2518708 
fax: +44 171 2518707 

email: jcwi@mcrl.poptel.org.uk 
 

Рада була заснована у 1967 році як незалежна благодійна організація. 
Мета  і  завдання:  сприяння  забезпеченню  прав  іммігрантів,  біженців, 
пошукачів притулку, представників етнічних спільнот. 
Основні  аспекти  діяльності:  надання  консультацій  та  правової 
допомоги;  сприяння  поліпшенню  законодавства;  проведення  тренінгів 
для професіоналів та практиків, котрі працюють у міграційній сфері. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  формуванням  законодавчої 
бази та рекомендацій щодо його імплементації у контексті забезпечення 
прав  іммігрантів,  біженців,  пошукачів  притулку,  вихідців  із  етнічних 
спільнот. 
Публікації: монографії, довідники, путівники, щорічні звіти. 
Друковані  орган  (інформаційні  матеріали):  збірка  «Annual  Review», 
електронні ресурси. 
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Центр дослідження біженців, Університет Оксфорда 

The Refugee Studies Centre(RSC), Queen Elisabeth House,  
University of Oxford 

 
University of Oxford 
3 Mansfield Road 

Oxford OX1 3TB (Map),United Kingdom  
Social Science Library 

Manor Road  
Oxford, OX1 3UQ 
United Kingdom 

tel.: + 44 (1865) 281720 
fax: + 44 (1865) 281730 
email: rsc@qeh.ox.ac.uk 
website: www.rsc.ox.ac.uk 

 

Центр був заснований у 1982 році з метою вивчення причин та наслідків 
вимушеної міграції. 
Мета  і  завдання:  формування  знань  про  причини  і  влив  вимушеної 
міграції з метою допомоги у покращанні її становища. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  вимушеної  міграції  та 
викладання  дисциплін,  пов’язаних  з  міграційною  тематикою; 
формування  портофоліо  публікацій,  інформаційних  ресурсів  та 
мережевих інтернетних ініціатив з питань вимушеної міграції. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Вимушена  міграція,  глобальна 
економіка  та  управління»,  «Досвід  та  менеджмент  процесів 
переміщення»,  «Інституціональні  та  нормативні  відповіді  вимушеній 
міграції». 
Публікації: монографії, статті у фахових журналах, щорічні звіти. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнали «Forced Migration 
Review»,  «Journal  of  Refugee  Studies»,  «Studies  in  Forced  Migration», 
бюлетень «Newsletter», електронні ресурси. 
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Центр дослідження міграції,  
Університет Лондона імені Королеви Мері 

Сentre for the Study of Migration, Queen Mary University of London 

 
MileEnd Road,London, E1 4NS 
tel.: +44 (0)20 7882 8317 
fax: +44 (0)20 8980 5400 
email: p.nair@qmul.ac.uk 

website: www.qmul.ac.uk/immigration/ 
 

Центр  був  заснований  у  1995  році  з  метою  дослідження  переміщення 
людей у локальних, національних та міжнародних межах. 
Мета і завдання: дослідження міграції у лондонському Іст Енді; впливів 
східноєвропейської  міграції  у  Великій  Британії,  а  також  історичних 
слідів  гугенотів,  євреїв,  індіанців,  афрокарібців,  пакистанців  та 
бангладешців. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  надання 
консультацій;  проведення  конференцій,  семінарів,  круглих  столів  з 
питань  ідентичності,  мови,  ситуації  на  ринку  праці,  здоров’я  і 
харчування іммігрантів.  
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Інтеграційні  зміни  у  психологічних 
характеристиках  бангладешської  спільноти  Східного  Лондона», 
«Формування  емігрантської  фінансової  діаспори  у  лондонському  Іст 
Енді»,  «Руїни  і  реконструкція:  єврейський  світ  Іст  Енда  у  повоєнний 
період (1945–1970)». 
Публікації:  серія  «Studies  in  Migration  and  Diaspora»,  статті  у  фахових 
журналах, матеріали конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнал «Crossing: Journal of 
Migration and Culture», електронні ресурси. 
 
  НП

У ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Велика Британія 

 

 
 85 

Центр дослідження міграції, біженців та належності до груп 

The Centre for Research on Migration, Refugees and Belonging (CMRB) 

 
University of East London 

Stratford campus, Water Lane 
London, E15 4LZ 
tel.: 020 8 223 2770 

email: n.yuvaldavis@uel.ac.uk 
website: www.uel.ac.uk/cmrb/ 

 

Центр базується у Школі права і соціальних наук Університету Східного 
Лондона. 
Мета  і  завдання:  провадження  міждисциплінарних  досліджень  з 
проблем  міграції,  біженців,  діаспор,  расизму,  націоналізму, 
громадянства, ідентичності. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  розробка 
методології  вивчення  явищ,  пов’язаних  з  міграційними  процесами; 
проведення  конференцій,  семінарів;  поширення  знань  із  зазначеної 
проблематики; організація навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  міграцій, 
біженців, по шукачів притулку. 
Публікації: щорічні звіти, монографії, статті у фахових виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр міграційних досліджень Університету Сассекс 

The Sussex Сentre for Migration Research (SCMR) 

 
School of Global Studies 
University of Sussex 

Falmer, Brighton BN1 9SJ 
tel.: +44 1273 873394 
fax: +44 1273 620662 

email: migration@sussex.ac.uk 
website: www.sussex.ac.uk/migration/ 

 

Мета  і  завдання:  вивчення  вкладу  мігрантів  у  етнокультурну 
різноманітність у Великій Британії і у світі. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  різних  аспектів  міграцій; 
акумулювання  інформації  про  міграційні  рухи;  забезпечення  даними 
дослідників  та  органи  самоуправління;  навчальні  магістерські  та  Ph.D 
програми; проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, наукових та 
публічних дискусій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Робітники‐мігранти  в  британському 
сільському господарстві», «Інтеграція другого покоління», «Мотивоване 
конструювання  ідентичності  в  культурному  контексті»,  «Міжнародна 
міграція,  інтеграція та соціальна згуртованість в Європі», «Мотивації та 
досвід  студентів  Великобританії  навчання  за  кордоном»,  «Розуміння 
впливів мобільності на молодь», «Ідентичності в трансформації: тривале 
дослідження  дітей  іммігрантів»,  «Імміграція  на  Мальту,  Кіпр  та 
Словенію». 
Публікації:  монографії,  книги,  статті  у  наукових  журналах,  робочі 
записки, щорічні звіти; атлас «Atlas of Human Migration». 
Друковані органи  (інформаційні ресурси): журнали «Journal of Ethnic 
and  Migration  Studies»  та  «The  Journal  of  Refugee  Studies»,  електронні 
ресурси. 
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Центр вивчення етнічності та громадянства  
Брістольського університету 

The Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship, University of Bristol 

 
Bristol Institute for Public Affairs 

University of Bristol 
23 Priory Road, Bristol 
BS8 1TX, United Kingdom 
tel.: +44 (0)117 33 10929 
fax: +44 (0)117 954 6609 

email: ethnicitycentre@bristol.ac.uk 
website: www.bristol.ac.uk/ethnicity/ 

 

Центр був заснований на відділенні  соціології, політики  і міжнародних 
досліджень університету. 
Мета  і  завдання:  дослідження  складних  феноменів  етнічності  у 
сучасному  суспільному  розвитку;  поширення  інформації  про 
етнонаціональні проблеми у поліетнічних країнах. 
Основні  аспекти  діяльності:  здійснення  досліджень  у  двох  полях: 
етнічність  та  державні  структури;  культурний  плюралізм  та 
інститціоналізм;  політика  мультикультуралізму  та  інших  форм 
відмінностей,  включаючи  статеву  етнічність  та  етнорелігійні 
ідентичності;  права  меншин  та  права  людини,  нація‐держава  та  інші 
аспекти чинних концепцій громадянства; етнічність та соціоекономічні 
структури  з  акцентуацією  на  расовому  виключенні,  міжпоколінній 
бідності,  ринку  праці,  здоров’ї,  освіті,  етнічній  стратифікації  та 
соціальній  мобільності,  етнічній  конкуренції  та  етнічних  мережах  як 
джерело  локального,  національного  та  транснаціонального 
економічного  ресурсу;  організація  наукових  заходів  (конференції, 
семінари, симпозіуми); надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Акцептуй:  толерантність,  плюралізм  і 
соціальна  згуртованість»,  «Європейський  підхід  до  феномену 
мультикультурного  громадянства:  правові,  політичні  та  освітні 
виклики»,  проекти  у  рамках  Леверхалмської  програми  з  міграції  та 
громадянства. 
Публікації: монографії,  статті у фахових журналах, доповіді,  спеціальні 
доповіді, щорічні звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Ethnicity», 
бюлетень «News Bulletin», електронні ресурси. 
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Центр вивчення міграції та діаспори, Школа східних та 
африканських студій Університету Лондона 

Centre for Migration and Diaspora Studies,  
School of Oriental and African Studies, London University 

 
School of Oriental and African Studies 

University of London 
Thornhaugh Street, Russell Square 

London WC1H 0XG 
tel.: +44 (0)20 7637 2388 
 fax: +44 (0)20 7898 4434 
email: pr1@soas.ac.uk 

website: https://www.soas/ac/uk/migrationdiaspora/ 
 

Центр заснований у 2007 році для координації дослідницької роботи в 
Школі  представників  різних  наук  –  антропології,  історії,  політології, 
релігієзнавства, музикознавства. 
Мета  і  завдання:  сприяння  фаховим  дослідженням  та  організації 
навчальних програм з питань міграції та діаспор.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  провадження 
магістерських програм;  організація конференцій,  семінарів;  організація 
публічних лекцій; проведення тренінгів. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  проблемами  міграції  та 
етнічності,  діаспор  з  країн  Азії  та  Африки,  а  також  з  країн  Європи, 
Америки та Карібського басейну; пропонуються магістерські програми: 
«Законодавство  з  питань міграції  та  етнічних меншин»,  «Міграційні  та 
діаспоральні студії». 
Публікації: монографії, статті у фахових журналах, звіти про 
конференції. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження етнічних відносин Університету Ворвік 

Centre for Research in Ethnic Relations, The University of Warwick (CRER) 

 
University of Warwick 
Coventry CV4 7AL UK 
tel.: (024) 7652 4869 
fax: (024) 7652 4324 

email: d.s.joly@warwick.ac.uk  
website: www.warwick.ac.uk/go/crer 

 

Центр  був  утворений  із  дослідників  кількох  підрозділів  відомого  у 
Великій Британії Університету Ворвіка. 
Мета і завдання: дослідження етнічних відносин і расової дискримінації 
у  Британії  та  розгортання  компаративних  студій  у  європейському 
просторі. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  проведення 
наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми);  надання 
консультацій;  формування  бази  даних  з  питань  міжетнічних  відносин; 
провадження магістерських та Ph.D програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  Центру  здійснюються  за  підтримки 
Фонду Марії Кьюрі і формуються навколо проблем етнічних відносин та 
расової  дискримінації  у  Великобританії,  міграції  й  громадянства, 
економічних  змін  та  расової  дискримінації,  теорій  багатокультурності, 
етнічної  мобілізації  та  нації‐держави.  Основним  науковим  підходом, 
який  інтенсивно  застосовується  у  дослідженнях,  є  компаративістика. 
«Формування меншин та культурне різноманіття в європейських націях‐
державах»,  «Етнічні  меншини  та  британська  електоральна  система», 
«Етнічна  ідентичність  та  громадянство  з  спеціальним  покликанням  на 
мусульман  у  Великобританії  та  Європі»,  «Законодавство  з  питань 
расових  відносин  у  Британії  та  Франції»,  «Іммігранти  та  біженці», 
«Менеджмент  різноманітності  у  північних  містах»,  «Індикатори 
інтеграції  та  поколінні  зміни»,  «Огляд  політики  імміграції,  інтеграції, 
щодо притулку та біженців в країнах‐членах Європейського Союзу». 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  бібліографічні 
довідники, наукові записки, статистичні збірники. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження міграцій та етнічності, Університет Шефілда 

Migration and Ethnicity Research Centre (MERC), University of Sheffield 

 
378 Glossop Road 
Sheffield S10 2TN 

tel.: + 44 114 2222000 
fax: + 44 114 2788304 

email: p.a.jackson@sheffield.ac.uk 
website: www.forcedmigration.org 

 
Центр був заснований у 1994 році. 
Мета і завдання: дослідження проблем міграцій та етнічності у Європі, 
передовсім у Великій Британії. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  та  консультативна  робота; 
проведення конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  вивченням  феноменів 
міграції  та  біженців  із  країн  Східної  Європи,  які  прибули  до  Великої 
Британії після Другої світової війни; з питаннями гендеру та етнічності; 
з проблемами міжетнічної взаємодії у суспільних відносинах. 
Публікації: статті у фахових виданнях, доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження нових етнічностей,  
Університет Східного Лондона 

Centre for New Etnicities Research (CNER), University of East London 

 
Longbridge Road 

Dagenham, Essex, RM8 2AM 
tel.: +44 181 590 7700x2512 
fax: +44 181 849 3561х286 
email: L.John@uel.ac.uk 

website: http://www.uel.ac.uk/cner/index.htm 
 

Центр  утворений  для  поглибленого  вивчення  нових  етнічних  груп 
Великої Британії. 
Мета  і  завдання:  розробка  дослідницьких  програм  з  расових  та 
етнічних проблем у локальному та глобальному контекстах. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження навчальних програм; надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  стосуються  дослідження  нових 
етнічностей, носіями яких є іммігранти, що прибули до країни в останні 
періоди. 
Публікації: статті у наукових виданнях, інформаційні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «New Ethnicities», 
електронні ресурси. 
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Центр дослідження расових та етнічних відносин,  
Університет Ворвік 

Сentre for Research in Ethnic Relations (CRRER), University of Warwick 

 
Centre for Research in Ethnic Relations 
School of Health and Social Studies 

University of Warwick 
Coventry CV4 7AL UK 

tel.: +44 (0)24 7652 4869 
fax: +44(0)24 7652 4324 

website: www2.waraick.ac.uk/fac/soc/crer/ 
 

Центр  був  утворений  із  фахівців  Університету  Ворвік,  які 
спеціалізуються на питаннях расових та міжетнічних відносинах. 
Мета  і  завдання:  всебічне  вивчення  стану  та  оцінка  перспектив 
розвитку міжетнічних і расових відносин у Великій Британії. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження  навчальних  програм;  організація  наукових  заходів; 
надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  здійснюються  у  межах  дослідження 
расових,  міграційних  та  етнічних  досліджень,  дискримінації  у 
Великобританії,  міграції  та  громадянства,  теорії  мультикультуризму, 
етнічної  мобілізації  та  проблем  нації‐держави:  «Мусульмани  у  тюрмах: 
Британія  та  Франція»,  «Місцеві  медіа:  порівняльне  дослідження», 
«Європейська політика отримання притулку та статистика», «Біженці як 
соціальний фактор». 
Публікації: монографії, дослідницькі записки, препринти, бібліографія з 
питань етнічності. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр європейської міграції та етнічних досліджень 

Centre for European Migration and Ethnic Studies (CEMES), Torpoint 

 

Центр  працював з 1998 по 2002 роки й спеціалізувався на дослідженні 
міжнародної  міграції,  етнічних  відносин  у  Західній,  Центральній  та 
Східній  Європі.  Видавав  журнал  «The  Journal  of  Ethnic  and  Migration 
Studies». 
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Центр Еквіано:  
Інститут дослідження африканської діаспори в Британії 

The Equiano Centre:  
Institute for Research on the African Diaspora in Britain 

 
UCL 

Department of Geography 
26 Bedford Way 
London WC1H 0A 

email: blackhistoricalgeographies@ucl.ac.uk 
website: www.ucl.ac/uk/equianocentre 

 

Центр  працює  на  базі  географічного  відділення  Університетського 
коледжу Лондона. 
Мета  і  завдання:  дослідження теоретичних й методологічних проблем 
«чорної  історії»,  сучасної  африканської  діаспори,  расизму,  теорії 
мультикультуралізму. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  наукових  заходів 
(конференції, семінари, симпозіуми); надання консультацій; акумуляція 
інформації про іммігрантів із африканських країн. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Картографія  чорної  присутності  до 
1945 року», «Сучасна географія африканських та карибських спільнот». 
Публікації: карти, статті у фахових журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр з питань міграції, політики і суспільства 

Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford 

 
University of Oxford 
58 Banbury Road 
Oxford, OX2 6QS 

tel.: +44 (0) 1865 274711 
fax: +44 (0) 1865 274718 

email: info@compas.ox.ac.uk 
website: www.compas.ox.ac.uk 

 

Центр  є  дослідницькою  організацією  і  з  2003  року  проводить 
дослідження  за  спеціальними  програмами;  він  розташований  у  Школі 
антропології та музейної етнографії. 
Мета  і  завдання:  здійснення  мультидисциплінарних  соціальних 
досліджень; акумулювання та поширення інформації з проблем міграції 
та її становища у різних суспільствах. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
конференцій, семінарів; надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Толерантність  і  багатокультурність: 
дослідження  зв’язку  між  толерантністю,  різноманітністю  і 
транснаціоналізмом»,  «Громадянство  і  інтеграція  у  Об’єднаному 
Королівстві»,  «Стратегії  щодо  іммігрантської  робочої  сили  і  мережі  у 
Лондоні».  
Публікації: книги,  розділи  у монографіях,  статті  у  наукових журналах, 
щорічні звіти, робочі записки. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Global Networks», 
електронні ресурси. 
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Центр вивчення меншин, Королівський університет Лондона 

Centre for Minority Studies, Royal Holloway University of London 

 
Royal Holloway University of London 

Egham Hill 
EGHAM TW20 0EX 
tel.: +44 1784 434455 
fax: +44 1784 437520 

website: https://pure.royalholloway.ac.uk/.../centre for... 
 

Центр  заснований  на  базі  дослідницьких  груп  університету  і  об’єднує 
фахівців із різних галузей знань. 
Мета  і  завдання:  організація  досліджень  з  питань  раси,  етнічності, 
міграції, релігії і віри. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  концентрує  свою 
діяльність  також  на  організації  семінарів  та  конференцій;  розробка  і 
впровадження навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  проблемами  етнічності  та 
расових відносин. 
Публікації: статті у профільних журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 

 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Велика Британія 

 

 
 97 

Школа славістичних та східноєвропейських студій, 
університетський коледж Лондона 

The UCL School of Slavonic and East European Studies 

 
University College London 

Gower Street, London WC1E 6BT 
UCL School of Slavonic and East European Studies 

16 Taviton Street 
London  

website: www.ucl.ac.uk/ssees 
 

Школа  об’єднує  понад  60  дослідників  –  істориків,  економістів, 
соціологів,  політологів,  антропологів,  культурологів,  мовознавців  і 
літературознавців. 
Мета  і  завдання:  вивчення  історичних,  економічних,  політичних, 
соціологічних,  антропологічних,  культурних,  літературних  та  мовних 
процесів  країн  цього  регіону,  зокрема,  «Європейська  політика,  безпека 
та  інтеграція»,  «Російські  студії»,  «Південно‐Східні  студії», 
«Центральноєвропейські студії». 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження  навчальних  програм,  як  на  національному,  так  і  на 
міжнародному  рівнях;  проведення  наукових  конференцій  та  семінарів; 
надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Сексуальні  погляди  та  стилі  життя 
східноєвропейців  у  Лондоні»,  «Представлення  іноземців  у  російському 
кіно»,  «Югославська  література  та  порівняльна  література»,  «Британія, 
анти фашизм та антикомуністичний спротив у Румунії, 1940–1964». 
Публікації: серія «Studies in Russia and Eastern Europe», «Meze»; записки 
«Centre for the Study of Economic and Social Changes in Europe», «Politics», 
довідники. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнали – «Central Europe», 
«Slavonic and East European Review», електронні ресурси. 
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Центр дослідження та аналізу міграції,  
Університетський коледж Лондона 

Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM),  
University College London 

 
Department of Economics 
University College London 

Drayton House 
30 Gordon Street, London WC1H 0AX 

tel.: 020 7679 5451  
email: cream@ucl.ac.uk 

website: www.ucl.ac.uk/economics/reaearch/groups 
 

Центр є  незалежною міждисциплінарною установою,  яка функціонує  у 
департаменті економіки Університетського коледжу Лондона. 
Мета  і  завдання:  дослідження  причин  і  наслідків  міжнародних 
людських  переміщень,  їх  місця  і  ролі  у  суспільному  розвитку  Великої 
Британії та інших країн Європи.  
Основні  аспекти  діяльності:  забезпечення  зацікавлених  осіб  і 
організацій  інформацією  та  даними  щодо  сучасних  міграційних 
процесів; розробка нових теорій і методів аналізу даних, які можуть бути 
застосованими  у  міграційних  дослідженнях;  організація  конференцій, 
семінарів, наукових та публічних дискусій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  виконуються  у  межах  чотирьох 
програмах:  форми  руху  населення  та  мобільність;  не  іммігрантський 
досвід – вплив міграції на країни виходу та країни входу; емігрантський 
досвід  –  інтеграція,  адаптація  та  виключення;  сприйняття  мігрантів  у 
приймаючих країнах – ідентичність та аспекти соціальної згуртованості. 
Публікації: дослідницькі записки, звіти про діяльність, статті у фахових 
виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  тематичні  видання 
«Discussion Papers», «Research Reports», електронні ресурси. 
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ВІРМЕНІЯ 

Населення: 3,262 млн  чол.  (2010  р.).  Етнічний  склад:  вірмени – 97,9 %;  єзиди – 1,3 %; 
росіяни – 0,5 %; ассирійці – 0,1 %. 

 

Інститут археології та етнографії, НАН РВ  

Institute of Archaeоlogy and Ethnography, NAS RA 

 
Yerevan 0025 

Republic of Armenia 
Charents Str., 15 

tel.: (+374 10) 556 896 
fax: (+374 10) 556 896 

еmail: pavetsyan@csci.am 
website: www.spyur.am 

 

Інститут був заснований у 1959 році у структурі Національної академії 
наук Вірменської Республіки. 
Мета і завдання: дослідження серед іншого етнокультурного розвитку 
Вірменії;  соціологічних  аспектів  етнонаціональних  процесів,  які 
відбуваються у країні. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових  заходів  (конференцій,  семінарів,  симпозіумів);  підготовка 
аналітичних  записок,  рекомендацій  урядовим  і  громадським 
організаціям. 
Досллідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  міфологією,  дослідженням 
ролі артефактів у вірменській історії, етнографією вірменського народу, 
етносоціологією вірмен і інших етнічних спільнот країни. 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  аналітичні 
записки, доповіді, щорічні звіти, матеріали наукових конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «Gitutyun weekly», 
журнал «Review of Armenia», електронні ресурси. 
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Інститут східних досліджень, НАН РВ 

Institute of Oriental Studies, NAS RA 

 
24g Marshal Baghramian Ave. 

Yerevan 0019 
Republic of Armenia 
tel.: (+374 10) 583382 
fax: (+374 10) 505075 

еmail: rsafrastyn@sci.am 
website: orient.sci.am 

 
Інститут був заснований у 1971 році у структурі Національної академії 
наук Вірменської Республіки. 
Мета і завдання: спеціалізація на питаннях історії і філософії Близького 
і Середнього Сходу, зокрема їх етнічних проблем. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових  заходів  (конференцій,  семінарів,  симпозіумів);  підготовка 
аналітичних  записок,  рекомендацій  урядовим  і  громадським 
організаціям. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  історичними,  соціо‐
політичними,  економічними,  культурними,  релігійними  проблемами 
національних меншин і етнічних груп країн і народів Середнього Сходу і 
Кавказу від античності до теперішнього часу; з проблемами формування 
і сучасного стану вірменської діаспори у цьому регіоні. 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  аналітичні 
записки, доповіді, щорічні звіти, матеріали наукових конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «Gitutyun weekly», 
журнал «Review of Armenia», електронні ресурси. 
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ГРУЗІЯ 

Населення – 4,5 млн (2012 р.). Етічний склад: грузини – 83,3 %; азері  6,5 %; вірмени – 
5,7 %; русськіє – 1,5 %; інші – 2,5 %.  

 

Європейський центр з проблем меншин, Кавказ, Тбіліське 
регіональне відділення 

European Centre for Minority Issues (ECM), Caucasus, Tbilisi Regional 
Office 

 
12/24 Mtatsminda Str.  
0114 Tbilisi, Georgia 
tel.: +995 32 2 10 33 5 

website: www.ecmicaucasus.org  
 

Центр був заснований у 1996 році у Німеччині, а регіональне відділення 
у Тбілсі у 2003 році. 
Мета і завдання: сприяння забезпечення прав національних меншин та 
їх  інтеграції  у  довколишнє  середовище;  підготовка  рекомендацій 
владним  та  громадським  структурам  стосовно  вирішення  конфліктних 
ситуацій у міжетнічних відносинах у регіоні. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  інформаційно‐
аналітична  діяльність,  організація  конференцій,  надання  консультації, 
формування бази даних щодо становища меншин у регіоні. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  правовим  захистом 
національних меншин, участі меншин у самоуправлінні. 
Публікації:  книги,  матеріали  конференцій,  щорічні  доповіді,  звіти, 
календарі подій, інформаційно‐довідкрві матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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ДАНІЯ 

Населення:  5,45  млн  чол.  (2006  р.).  Етнічний  склад:  датчани  –  87,0 %;  вихідці  із 
скандинавських країн –8,5 %; інші національності (інуіїти, фарерці, німці) – 4,5 %. 

 

Академія досліджень міграції в Данії 

Academy for Migration Studies in Denmark (AMID) 

 
Aalborg University 
Fibigerstraede 2 

DK9220 Aalborg East Denmark 
tel.: + 45 9635 8080 
fax: + 45 9635 0044 
email: amid@amid.dk 
website: www.amid.dk 

 

Академія працює  з  2001 року й зосереджує  свою увагу на дослідженні 
міграційних процесів та їх наслідків для країн виходу й входу.  
Мета  і  завдання:  сприяння  розвитку  міграційних  досліджень  з  метою 
кращого розуміння ролі міграції у житті данського суспільства, її зв’язку 
з  соціальними,  культурними  і  політичними  проблемами  інтеграції, 
витіснення  із  суспільства  і  взаємодії  з  довколишніми,  а  також 
забезпечувати достовірною інформацією тих, хто приймає рішення щодо 
долі  мігрантів,  організовує  дискусії  й  формую  громадську  думку  про 
мігрантів. 
Основні  аспекти  діяльності:  шкільництво  та  освітня  політика;  ринок 
праці;  соціальні  проблеми  та  соціальна  робота;  просторові  питання; 
культурні стратегії. 
Дослідницькі теми (проекти): «Причини, форми організації  і наслідки 
мобільності  і  міграція  у  контексті  глобалізації  та  європеїзації  і 
міжнародні  міграційні  режими»,  «Прийняття  мігрантів,  політика 
інтеграції  і  акультурації,  умови  надання  громадянства  й  участь  у 
політиці»,  «Явища,  пов’язані  з  ринком  праці,  етнічний  бізнес,  освітні 
ресурси  і соціальні умови», «Політика  ідентичності, культурні стратегії, 
етнічні мережі і транснаціональне громадянство». 
Публікації:  серія  робочих  записок  академії,  монографії,  статті  у 
наукових і науково‐популярних журналах. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «AMID 
Newsletter», електронні ресурси. 
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Данський центр дослідження етнічності та міграції, Есбьорг 

The Danish Centre for Ethnicity and Migration Research,  
South Jutland University, Esbjerg 

 
Niels Bohrs Vej 9 
DK6700 Esbjerg 
tel.: +45 79 141142 
fax: +45 79 141199 

 

Центр заснований за фінансування уряду Данії. 
Мета і завдання: дослідження та координація досліджень в етнічній 
сфері. 
Основні аспекти діяльності: дослідження явищ етнічності, міжетнічних 
стосунків та міграцій на національному та міжнародному рівнях. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  наслідки  інтеграції  іммігрантів  та 
біженців  у  датське  суспільство;  етнічні  та  релігійні  конфлікти; 
забезпечення  рівних  умов  на  ринку  праці,  в  освітній  та  соціальній 
сферах представникам різних етнічних спільнот. 
Публікації: монографії, статті у фахових журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси.  
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Данський центр дослідження міграції, етнічності та здоров’я 

Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health (MESU) 

 
Oster Farimagsade 
PO Box 2099 

DK1014 Copenhagen 
Denmark 

tel.: +45 35 32 72 88 
fax: +45 35 32 76 29  

email: mesuoffice@sund.ku.dk 
website: mesu.ku.dk 

 

Центр був заснований 1 січня 2010 року за пропозицією Фонда «Триг» у 
рамках Інституту публічного здоров’я Копенгагенського університету. 
Мета і завдання: сприяння інтенсифікації зусиль допомоги біженцям та 
іммігрантам,  представникам  етнічних  меншин  стосовно  їх  здоров’я; 
з’ясування  зв’язку  між  умовами  у  країнах  виходу  іммігрантів  та  у 
країнах, котрі приймають іммігрантів. 
Основні  аспекти  діяльності:  ініціювання  незалежних  досліджень  на 
міжнародному  рівні  умов  проживання мігрантів  та  етнічних меншин  у 
країнах  походження  та  у  Данії;  розвиток  та  евалюація  досліджень 
здоров’я іммігрантів та вихідців із етнічних меншин; реалізація освітніх 
активностей, зв’язаних із здоров’ям іммігрантів і представників меншин. 
Дослідницькі теми (проекти): «Здоров’я мігрантів та етнічних меншин 
та  типи  хвороб»,  «Структура,  функції  і  ефективність  служб  здоров’я 
щодо мігрантів та етнічних меншин». 
Публікації: монографії, статті у наукових виданнях, звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Nyhedsbreve», 
електронні ресурси. 
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Данський інститут прав людини 

The Danish Institute for Human Rights (DIHR) 

 
Strandgade 56 

DK1403 Copenhagen 
tel.: +45 32 69 88 88 
fax: +45 32 6988 00 

email: center@humanrights.dk 
website: www.humanrights.dk 

 

Інститут був заснований у 2003 році на базі Центра прав людини, який 
працював з 1987 року. Він функціонує як незалежна інституція. 
Мета  і  завдання:  сприяння  досліджень  у  сфері  захисту  прав  людини; 
здійснення  заходів  по  захисту  прав  людини  у  Данії,  зокрема 
представників мігрантських та етнічних спільнот. 
Основні  аспекти  діяльності:  питання  захисту  біженців;  розселення 
біженців  у  країнах  Північної  Європи;  питання  громадянства  у 
Балтійських  країнах;  «нові  країни  притулку  в  Європі»;  підготовка 
університетських  навчальних  програм  з  питань  захисту  прав  людини, 
зокрема, мігрантів та біженців. 
Дослідницькі теми  (проекти) пов’язані  з моніторингом  імплементації 
принципів  рівного  поводження  і  недискримінації  та  підготовкою 
доповідей  про  права  людини  у  Данії;  інформаційно‐просвітницькою 
діяльністю;  підготовкою  проектів  рішень  щодо  дотримання  прав 
людини, зокрема вихідців із різних етнічних спільнот. 
Публікації:  щорічні  звіти,  аналітичні  доповіді,  «статусні»  доповіді, 
матеріали конференцій, статті у періодичних виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси)  бюлетені  різних 
структурних підрозділів, електронні ресурси. 
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Департамент кроскультурних та регіональних досліджень, 
Копенгагенський університет 

Department of CrossCultural and Regional Studies,  
University of Copenhagen 

 
Department of CrossCultural and Regional Studies 

Кaren Blixens vej 4, Building 10 
2300 Copenhagen S 

Denmark 
tel.: (+45) 35 32 89 00 
fax: (+45) 35 32 96 15 
email: tors@hum.ku.dk 

 

Департамент  був  заснований  1  травня  2004  року  у  результаті  злиття 
п’яти  департаментів  гуманітарних  факультетів.  Сьогодні  Департамент 
має вісім секцій, які займаються своїми автономними питаннями,  серед 
них  –  мови  і  культури  американських  індіанців,  центр  компаративних 
культурних студій, дослідження меншин. 
Мета і завдання: інтенсифікація досліджень у царині культури, зокрема, 
етнічних  спільнот;  представлення  культур  різних  народів  у  широкому 
контексті 
Основні аспекти діяльності: дослідницька та навчальна робота у галузі 
компаративних культурних студій та вивчення проблем меншин. З 1990 
року  в  університеті  ведеться  підготовка  фахівців  за  програмою 
«Дослідження меншин». 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  крос‐культурними 
дослідженнями  (історія  і  релігія;  компаративні  культурні  студії; 
дослідження  меншин  і  археологія)  та  регіональні  студії  (соціальні  і 
лінгвістичні проблеми). 
Публікації: статті, монографії, матеріали конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Дослідницький інститут соціальних проблем, Копенгаген 

Research Institute for Social Problems, Copenhagen 

 
Borgergade 28 

DK1300 Copenhagen 
tel.: +45 33 139811 
fax: +45 33 138992 

 

Інститут був заснований у 1958 році. 
Мета і завдання: вивчення проблем мігрантів, які проживають у Данії. 
Основні  аспекти  діяльності:  проблеми  забруднення  соціального 
довкілля та умов життя іммігрантів й біженців; етнічні меншини в Данії; 
інтеграція іммігрантів з країн «третього світу» у данське суспільство. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  соціальними  аспектами 
міграційних процесів та етнічності. 
Публікації: монографії, статті, матеріали конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження меншин, Копенгагенський університет  

Center for Minority Studies, University of Copenhagen 

 
Njalsgade 80 

DK2300 Copenhagen 
tel.: +45 35 328338 
fax: +45 35 328377 

email: krag@coco.ihi.ku.dk 
website: www.minoritetsstudier.ku 

 

Центр  був  заснований  у  1990  році  як  міждисциплінарна  освітня  і 
дослідницька установа. 
Мета  і завдання: дослідження  історії  і  сучасного стану меншин у Данії 
та у європейському просторі. 
Основні  аспекти  діяльності:  проблеми,  пов’язані  з  меншинами; 
етнічність,  мовні  питання,  етнокультурна,  етнорелігія,  етнокультурне 
розмаїття. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  вивченням  різних  аспектів 
етнічності  у  данському  суспільстві;  мовна  ситуація  у  данському 
етнолінгвістичному просторі. 
Публікації: звіти, матеріали конференцій, статті у наукових виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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IРЛАНДІЯ 

Населення: 4, 558 млн чол. (2011 р.). Етнічний склад: ірландці – 87,0 %; інші білі – 7,5 %; 
азійці – 1,3 %;  чорні – 1,1 %;  змішаного етнічного походження – 1,1 %; невизначеного 
етнічного походження – 1,6 % (перепис 2006 р.). 
 

Ініціатива вирішення конфліктів та етнічності 

Initiative on Conflict Resolution and Ethnicity (INCORE), Londonderry 

 
INCORE, University of Ulster 

Magee Campus 
Aberfoyle House, Northland Road 

Londonderry, BT48 7JA 
tel.: +44(0)28 71375500 
fax: +44 (0)28 71375510 

email: secretary@incore.ulst.ac.uk 
 

Ініціатива  заснована  у  1993  році  й  є  спільним  проектом  університету 
ООН та Університету Ольстера. 
Мета  і  завдання:  просування  освітніх  ініціатив;  здійснення  наукових 
досліджень  етнічних  конфліктів  та  розробка  моделей  їх  розв’язання; 
організація тренінгів з заявленої проблематики. 
Основні  аспекти  діяльності:  поширення  акцій  ініціативи  на 
локальному та національному рівнях; залучення до діяльності у рамках 
ініціативи  (наукові  заходи,  публічні  дискусії,  зібрання)  дослідників  та 
широкої  громадськості,  спрямованих  на  вирішення  конфліктів  та 
подолання їх причин. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Різноманітність  та  плюралізм», 
«Обране представництво: Політичні партії та громади етнічних меншин 
у  Північній  Ірландії»,  «Дослідження  конфліктів  в  Африці»,  «Включене 
громадянство». 
Публікації: книги, статті, матеріали конференцій, щорічні та періодичні 
доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Інститут дослідження конфліктів 

Institute for Conflict Research (ICR) 

 
Institute for Conflict Research 

Unit 14 North City Business Centre 
2 Duncairn Gardens 
Belfast BT15 2GG 

tel.: +44 (0)2890 742 682 
fax: +44 (0)2890 356 654 

email: info@conflictresearch.org.uk 
website: www.conflictresearch.org.uk 

 

Інститут є незалежною дослідницькою організацією Північної  Ірландії, 
яка серед іншого працює над етнічними конфліктами. 
Мета  і  завдання:  дослідження  зокрема  конфліків  та  насильства, 
проблем рівності та різноманітності, прав людини, міграцій. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  освітня  діяльність, 
проведення конференцій, семінарів, консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Голос  усіх»,  «Расизм  в  охороні 
здоров’я»,  «Програма  освіти  –  культурне  різноманіття»,  «Робітники‐
мігранти у Північній Ірландії», «Нові емігрантські спільноти у Белфасті». 
Публікації: доповіді, звіти, статті. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження міграції 

The Mellon Сentre for Migration Studies at the UlsterAmerican Folk Park 

 
2 Mellon Rd, Castletown 
Omagh, Co Tyrone 
N.Ireland, BT78 5QY 
tel.: .028 8225 6315 
fax: 028 8224 2241 

email: cms@librariesni.org.uk 
website: www.qub.ac.uk/cms/, www.folkpark.com 

 

Центр  був  заснований  у  1998  році  на  основі  різних  дослідницьких 
осередків.  Завдання  центру  –  дослідження  міграції  з  акцентом  на 
ірландцях у всьому світі. 
Мета і завдання: дослідження історії людських міграцій, інформування 
громадськості  про  проблеми  міграції,  підтримка  зусиль  по  вивченню 
ірландської міграції в усьому світі. 
Основні аспекти діяльності: участь у навчальному процесі, організація 
і проведення курсів, конференцій. 
Дослідницькі теми (проекти): «Міграція в ірландській історії». 
Публікації:  річні  звіти  про  діяльність  центру,  монографії,  статті  у 
наукових журналах. 
Друкований  орган  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «eNewsletter», 
електронні ресурси. 
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ІСПАНІЯ 

Населення:  47,15  млн  чол.  (2011  р.).  Етнічний  склад:  касталійські  іспанці  –  74,4 %; 
каталанці – 6,4 %;  баски – 1,6 %;  цигани – 1,2 %;  інші  (вихідці  із  колишніх  іспанських 
колоній: кубинці, аргентинці,  еквадорці, пуерторіканці, чілійці,  уругвайці; африканці  і 
азійці;  східноєвропейці:  росіяни,  серби,  хорватці,  босняки,  українці,  албанці;  вихідці  із 
країн Європейського Союзу: британці, румуни, португальці, поляки, німці) – 16,4 %. 
 

Асоціація дослідження проблем шукачів  
притулку та сучасної іберійської міграції 

La Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos 
Contemporáneos (AEMIC), Madrid/Paris 

 
UNED 

Edificio de Humanidades 
Dpto de Historia Contemporánea 

c/Senda del Rey, 7 
28040 Madrid, España 
tel.: (+34) 913 986 736 
fax: (+34) 913 986 718 

email: secretariado@aemic.org 
 

Асоціація є  спільним  іспано‐французьким проектом  і  була  заснована  у 
лютому 1996 року. Має два офіси – у Мадриді та у Парижі. 
Мета  і  завдання:  стимулювання  дослідження  сучасної  іберійської 
міграції з особливим акцентом на політиці у сфері міграції; поліпшення 
координації  дослідників  зазначеної  тематики,  передусім  в  Іспанії  та  у 
Франції; поширення інформації з проблематики серед зацікавлених осіб 
та організацій. 
Основні  аспекти  діяльності:  накопичення  і  обробка  інформації,  яка 
стосується проблем міграції; проведення семінарів, конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  міграціями  і  меншинами  у 
двох країнах, з міграційною політикою цих держав. 
Публікації: монографії, статті у фахових журналах, звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Boletines 
AEMIC»,  журнал  «Revista  Migraciones  y  exilios.  Cuadernos  AEMIC», 
електронні ресурси. 
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ІТАЛІЯ 

Населення:  59,57  млн  чол.  (2011  р.).  Етнічний  склад:  італійці  –  93,52 %;  румуни  – 
1,32 %;  вихідці  із країн Північної Америки – 1,01 %;  вихідці  із азійських країн – 0,74 %; 
албанці  –  0,73 %;  вихідці  із  країн  Латинської  Америки  –  0,50 %;  вихідці  із  країн 
Центральної  і Південної  Африки  – 0,44 %;  китайці – 0,28 %;  українці – 0,26 %;  інші – 
1,19 % (2009 р.).  

 

Асоціація іммігрантів з Південної півкулі 

Association of Immigrants from  
the Southern Hemisphere (СISMVeneto), Mestre 

 
via Torino 11/C 

30172 MestreVenezia 
tel.: 041/5313122 
fax: 041/5316563 

email: cism@provincia.venezia.it 
website: www.cismveneto.it 

 
Асоціація мігрантів з африканських, азійських та латиноамериканських 
країн, які мешкають у провінції Венето. До неї включені також біженці із 
колишньої  Югославії  та  Східної  Європи,  як  й  італійці,  котрі  виявили 
бажання до співпраці. Вона була заснована у 1990 році. 
Мета і завдання: формування бази даних про іммігрантів із зазначених 
регіонів, сприяння їх адаптації у суспільстві проживання. 
Основні  аспекти  діяльності:  формування  усвідомлення  необхідності 
співпраці  за  умов  глобалізації;  сприяння  визнання  громадянських, 
політичних  та  соціальних  прав  іммігрантів  з  Південної  півкулі; 
посилення  співпраці  між  Італією  та  країнами  виходу  іммігрантів; 
допомога  іммігрантам  включення  їх  у  політичне,  соціальне  та 
економічне  життя  країни  проживання;  організація  наукових  заходів 
(конференцій, дискусій). 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Вибудовування  мультиетнічного 
суспільства:  інтолерантність,  расизм,  ксенофобія  та  нові  форми 
солідарності»,  «Усі  разом: музика  проти  расизму,  за  права меншин них 
груп»,  «Відкрийте  двері  для  Південної  півкулі»,  «Європейський  іслам, 
інтеграція та  європейська  спільнота»,  «Освіта та мультикультуралізм в 
школах». 
Публікації: звіти про діяльність асоціації. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Інститут культурних центральноєвропейських зустрічей, Горіція 

Institute for Cultural Central European Encounters, Gorizia 

 
Instituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei 

via Mazzini 20 
34170 Gorizia, Italy 
tel.: +39 0481 535085 
fax: +39 0481 536600 

email: info@incontrimitteleuropei.it 
website: www.incontrimitteleuropei.it 

 

Інститут був заснований у 1966 році за ініціативою групи інтелектуалів 
з  метою  організації  обговорення  актуальних  проблем  міжкультурної 
взаємодії представників носіїв різних культурницьких традицій. 
Мета  і  завдання:  налагодження  контактів  представників 
культурницьких кіл із країн Центральної Європи. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  конференцій,  симпозіумів, 
дискусій, міжкультурних діалогів. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Меншини  у  Центральній  Європі», 
«Толерантність  і  права  людини»,  «Нація  і  держава  у  Центральній 
Європі». 
Публікації: книги, доповіді за результатами наукових заходів. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter», 
електронні ресурси. 
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Центр дослідження еміграції, Рим 

Сenter for Emigration Studies (CSER), Rome 

 
Via Dandolo 58 00153 ROMA 

tel.: 0658.09.764 
fax: 0658.14.651 

 

Центр  є  культурницькою  установою,  заснований  1963  року  й 
зосереджує  зусилля  на  дослідженні  проблем  міграції  до  Італії  й  її 
інтеграції у суспільстві проживання. 
Мета  і  завдання: дослідження  соціологічних,  історичних,  політичних  і 
теологічних  аспектів  міграційних  процесів  на  національному  й 
міжнародному рівнях. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  процесів  інтеграції; 
визначення проблем взаємодії емігрантів з місцевим населенням. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  еміграції, 
міграційної політики, переміщенням населення, біженцями. 
Публікації: книги, монографії, статті у фахових журналах, доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження міграції та документації «Скалабріні»,  
школа Скалабріні 

Centro Studi e Documentazione sulle Migrazioni «SCALABRINI» (CEDOMIS) 

The Centre for Migration Studies and Documantation «SCALABRINI» 

 
Via Roma, 162  

29100 – Piacenza, Italy 
tel.: +39.0523 325267 
fax: +39.0523 338175 

email: centrostudi@cedomisscalabriniane.org 
website: http://www.cedomisscalabriniane.ord 

 

Центр є апостольською місіонерською інституцією, яка була заснована у 
1990 році. Девіз діяльності центру – «Мігранти з мігрантами». 
Мета і завдання: формування банку даних про міграції, роз’яснювальна 
робота про роль міграції у житті сучасних суспільств. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  (наукове  вивчення, 
регулярний моніторинг феномена міграції, як на європейському, так і на 
місцевому  рівні);  сприяння  культурному  розумінню  викликів,  які 
міграції  збуджує  перед  громадськістю;  менеджерування  сайту 
документації  з  питань  міграції,  організація  різноманітних  заходів 
(конференцій, виставок); надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  становищем  іммігрантів  у 
різних провінціях Італії. 
Публікації: монографії, доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Фундація «Ініціативи та дослідження з мультиетнічності» 

Foundation «Initiatives and Study of Multiethnicity»(ISMU), Milano 

 
Fondazione «Iniziative e studi sulla multietniса» 

 Via Copernico, 1 – 20125 
tel.: 02.6787791 
fax: 02.67877979 

email: ismu@ismu.org 
website: www.ismu.org 

 

Фундація  існує  з  1991  року  й  зосереджується  на  дослідженні 
мультиетнічних та мультикультурних суспільств з особливим акцентом 
на феномені міжнародної міграції. 
Мета  і  завдання:  сприяння  дослідженням  мультиетнічних  явищ  та 
інформування населення про етнокультурну диверсифікацію сучасного 
світу  з  метою  вироблення  адекватного  її  сприйняття  й  реагування  на 
неї. 
Основні  аспекти  діяльності:  формування  масиву  документації  з 
проблем  міжнародної  міграції  та  етнічності;  дослідницька  діяльність, 
пов’язана  з  міграцією  та  збереженням  та  розвоєм  етнічності; 
інформаційна діяльність з питань міграції та етнічності. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  моніторингом  міграцій, 
тренінгами й освітніми програмами. 
Публікації: доповіді, статистичні збірники, наукові записки. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетені  «ISMU  News», 
«ISMU cronica», електронні ресурси. 
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КАНАДА 

Населення:  33,476  млн  чол.  (2011  р).  Етнічний  склад:  етнічні  групи  європейського 
походження  –  76,7 %  (англійці  –  21,0 %;  французи  –  15,8 %;  шотландці  –  15,1 %; 
ірландці – 13,9 %; німці – 10,2 %; італійці – 4,6 %; українці – 3,9 %; голландці – 3,3 %;); 
етнічні  групи  азійського  походження  – 14,2 %;  аборигенне  населення – 4,3 %;  чорні – 
2,9 %; латиноамериканці – 1,2 %; багаторасове населення – 0,5 %; інші – 0,3 %. 
 

Канадська Рада з питань біженців 

Canadian Council for Refugees (CCR), Montreal 

 
Canadian Council for Refugees 

6839 Drolet #302  
Montréal, Québec, H2S 2T1  

Canada  
tel.: (514) 2777223  
fax: (514) 2771447  

email: info@ccrweb.ca 
website: http://ccrweb.ca 

 

Рада  була  заснована  у  1978  році  і  є  неприбутковою  парасольковою 
організацією, яка опікується правами та їх захистом біженців в Канаді та 
в  усьому  світі.  До  її  складу  входять  організації,  котрі  займаються 
розселенням, допомогою і захистом прав біженців. 
Мета  і  завдання:  захист  біженців;  сприяння  об’єднанню  сімей  та 
розселенню нових біженців; боротьба з расистським проявами стосовно 
іммігрантів і біженців; залучення біженців до громадської роботи. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  семінарів;  надання 
консультацій; розбудова мереж взаємодії. 
Дослідницькі теми (проекти): пов’язані з правовим захистом біженців і 
іммігрантів. 
Публікації: звіти про діяльність ради. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетені  «News  Release», 
«Chronicle», «Trafficking Newsletter», електронні ресурси. 
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Канадський інститут українських студій (КІУС) 

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) 

 
430 Pembina Hall, University of Alberta 

Edmonton T6G 2H8 
tel.: +1 7804922972 

email: cius@ualberta.ca 
website: www.cius.ca 

 
Інститут був  утворений у  1976 році при Альбертському університеті  у 
м. Едмонтоні як осередок українознавчих студій за межами України. 
Мета і завдання: підтримка досліджень та видання праць із української 
історії і сучасності; життя українців у Канаді та у інших країнах; стану та 
перспектив української етнічності у світі. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  видання  фахової  і 
науково‐популярної  літератури;  підготовка  матеріалів  для  навчальних 
програм;  проведення  наукових  конференцій,  лекцій,  семінарів; 
підтримка  розвитку  культурного  та  освітнього  життя  української 
спільноти Канади. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з дослідженням історії України, 
історії української імміграції до Канади, з етнокультурними процесами в 
українській  спільноті  Канади;  проект  –  п’ятитомне  видання 
«Encyclopedia of Ukraine». 
Публікації:  монографії,  статті  у  наукових  виданнях,  матеріали 
конференцій, підручники, навчальні посібники. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Journal  of 
Ukrainian Studies», серія «Research Reports», електронні ресурси. 
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Кафедра німецькоканадських студій, Університет Вінніпега 

Chair in GermanCanadian Studies at the University of Winnipeg 

 
GermanCanadian Studies Foundation, Inc. 

tel.: (204) 7869009 
fax: (204) 7744134 

website: germancanadian.uwinnipeg.ca 
 

Кафедра  була  відкрита  у  1989  році  з  метою  вивчення  однієї  з 
найбільших етнічних спільнот Канади – німецької. 
Мета  і  завдання:  сприяння  дослідженню  історії  та  культури 
німецькомовних  іммігрантів  та  їх  нащадків;  координація  зусиль 
дослідників  проблематики  у  межах  Канади;  публікація  й  поширення 
результатів досліджень. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  регіональних,  національних 
та  міжнародних  наукових  заходів;  здійснення  наукових  досліджень  у 
місцях  поселення  німецьких  іммігрантів  та  їх  нащадків;  впровадження 
навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  історією  і  сучасним  станом 
німецької імміграції до Канади; участь громадян німецького походження 
у суспільному житті країни проживання. 
Публікації: книги, статті у фахових виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «German
Canadian Studies Newsletter», електронні ресурси. 
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Квебекський центр «Metropolis» – Імміграція та метрополії 

Quebec Metropolis Centre – Immigration and Metropolis (QMCIM) 

 
INRSUrbanisation, Culture and Societe 

385, rue Sherbrooke E. 
Montreal (Quebec), H2X 1E3 

tel.: (514) 4994084 
email: annick_germain@ucs.inrs.ca 
website: www.im.metropolis.net 

 
Центр  є  міжуніверситетським  дослідницьким  консорціумом,  до  якого 
входять шість університетів Квебека. 
Мета  і  завдання:  інтенсифікація  співробітництва  з  профільними 
установами,  які  досліджують  проблеми  міграції;  розгортання 
компаративних  досліджень;  поширення  результатів  досліджень  серед 
науковців та широкої громадськості. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження  навчальних  програм;  проведення  конференцій;  надання 
консультацій. 
Дослідницькі теми (проекти): «Громадянство та соціальна, культурна, 
мовна  та  громадська  інтеграція»,  «Сім’я,  діти  і  молодь»,  «Роль 
приймаючих спільнот у залученні, інтеграції і утриманні новоприбулих і 
меншин»,  «Економічна  і  трудова  інтеграція»,  «Лінгвістична  і  етнічна 
дискримінація у Квебеці і Канаді». 
Публікації: монографії, статті у фахових виданнях, робочі записки, звіти 
про діяльність. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  записки  «QMCIM Working 
Papers», дослідницькі резюме «Research Capsules», електронні ресурси. 
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Міжуніверситетський центр іміграції, інтеграції та міської динаміки  

InterUniversity Centre of Montreal on Immigration, Integration and 
Urban Dynamics / Centre de recherche interuniversitaire de Montréal sur 

l'immigration, l'intégration et la dynamique urbaine 

 
С.P. 6128, Succursale Centreville 

Montreal, H3C 3J7 Canada 
tel.: +1 (514) 3437246 
fax: +1 (514) 3437078 

email: IMmetropolis@umontreal.ca 
website: im.metropolis.net 

 
Центр  –  це  дослідницько‐навчальна  мережа,  яка  складається  із 
шістдесяти дослідників різних канадських університетів. 
Мета  і  завдання:  здійснення  досліджень  міграції  та  інтеграції 
іммігрантів у міське довкілля. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження  навчальних  програм;  проведення  наукових  заходів 
(конференції, семінари). 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  із  захистом  біженців,  з 
проблемами вимушеної міграції. 
Публікації:  звіти  про  діяльність,  статті  у  наукових  видання,  навчальні 
матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Програма етнічних, імміграційних досліджень та досліджень 
плюралізму, Університет Торонто 

Program in Ethnic, Immigration and Pluralism Studies,  
University of Toronto 

 
Sociology Department,University of Toronto  

725 Spadina Avenue  
Toronto, Ontario  

M5S 2J4 
tel.: 4169784783 
fax: 4169783963 

email: ethnic.studies@utoronto.ca 
website: munskchool.utoronto.ca/ethnicstudies  

 

Програма  базується  у  Школі  Мунка  глобальних  справ  і  присвячена 
питанням  етнічного  різноманіття  та  міжетнічним  між  груповим 
відносинам в канадському суспільстві у компаративному контексті. 
Мета і завдання: сприяння і підтримка міждисциплінарних досліджень 
з  проблем  етнічного  розмаїття  і  міжетнічних  відносин;  розбудова 
навчальних програм.  
Основні  аспекти  діяльності:  наукові  конференції,  навчальні  курси  з 
мультикультурності  та  соціального  згуртування,  етнічних  стосунків  та 
інституціональної динаміки; консультативна діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  плюралізму, 
міжетнічних відносин та канадської мультикультурності. 
Публікації: монографії, статті у фахових журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Програма етнічних, імміграційних досліджень та досліджень 
плюралізму, Університет Торонто 

Program of Ethnic, Immigration and Pluralism Studies (Metropolis), 
University of Toronto 

 
CERIS – The Ontario Metropolis Centre 

8th Floor, Kaneff Tower 
4700 Keele St. Toronto, Ontario M3J 1P3 

tel.: 4167365223 
fax: 4167365688 

email: ceris@yorku.ca 
website: www.ceris.metropolis.net 

 

Metropolis  –  це  міжнародна  мережа  компаративних  досліджень  й 
формування  публічної  політики  з  питань  міграції,  різноманіття  та 
інтеграції  мігрантів  у  містах  Канади  та  по  усьому  світі.  Вона  об’єднує 
дослідників  та  політиків,  які  формують  політику,  з  20  країн  світу, 
включаючи  Сполучені Штати,  більшість  країн  Західної  Європи,  Ізраїль, 
Аргентину та деякі країни Азійсько‐Тихоокеанського регіону. 
Мета  і  завдання:  дослідження  міграції  та  участі  мігрантів  у  країнах 
поселення;  підготовка  та  впровадження  навчальних  програм; 
проведення  наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми); 
надання консультацій. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  досліджень,  акумулювання 
інформації  про  етнічні  процеси,  міграцію,  мультикультуралізм; 
проведення наукових заходів (конференції, семінари, симпозіуми). 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Канадська  міжнародна  розмаїта 
міграція»,  «Наші  розмаїті  міста»,  «Канадське  розмаїття»,  «Екстремізм  і 
мультикультуралізм», «Інтегративні можливості комун». 
Публікації:  монографії,  статті  у  наукових  виданнях,  матеріали 
конференцій, підручники, щорічні звіти про роботу. 
Друковані  органи  (інформацій  ресурси):  бюлетень  «The  Bridge», 
електронні ресурси. 
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Проект «Південноафриканська міграція» 

Southern African Migration Project (SAMP), Kingston 

 
152 Albert Street  

Kingston, ON K7L 3N6  
Canada  

fax: + 613 5332171 
email: samp@post.queensu.ca 

 

Центр є міжнародною мережею організацій. Він був заснований у 1996 
році  й  концентрує  увагу  на  питаннях  південноафриканської  міграції  у 
Сполучених Штатах. 
Мета  і  завдання:  здійснення  прикладних  досліджень  з  міграції  та 
розвитку;  надання  консультацій  та  здійснення  експертизи  з  питань 
міграції. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  надання 
консультацій; організація дискусій; проведення конференцій. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з інтелектуальною міграцією; з 
ксенофобією у расових стосунках; з міграцією та соціальним розвитком; 
«Міграція  і  соціальна  згуртованість»;  «Розвиток міграційних  процесів  і 
бідність»;  впровадження  навчальних  програм  з  проблем  міграції; 
проведення тренінгів. 
Публікації:  монографії,  книги,  статті  у  фахових  журналах,  серія  «The 
Migration  Policy  Series»,  серія  «The  Migration  Briefs  Series»,  серія  «The 
Migration Perspective Series», бібліографічні видання. 
Друковані органи  (інформаційні ресурси):  бюлетень  «SADC Migration 
News», електронні ресурси. 
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Центр високоякісних досліджень імміграції та різноманіття 

Centre of Excellence for Research on Immigration and Diversity,  
Simon Fraser University and the University of British Columbia (MBS) 

 
West Mall Complex, Room 4657 

Simon Fraser University 
8888 University Drive 

6048226150 
Liu Institute for Global Issues  
University of British Columbia  

6476 NW Marine Drive 
Vancouver, BC V6T 172 

website: mbc.metropolis.net 
 

Центр був відкритий у 1996 році. Його діяльність фінансується урядом 
провінції Британська Колумбія. 
Мета  і  завдання:  дослідження  актуальних  проблем  міграційної 
політики Канади; імміграції й інтеграції у Канаді та у регіоні Ванкувера. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження  навчальних  програм;  надання  консультацій;  організація 
конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Аналітичний  огляд  літератури  з 
питань  імміграції  та  етнічного  розмаїття  офіційними  мовами 
меншинних  спільнот Канади»,  «Іммігранти  і  низькооплачувана  робота: 
нинішні проблеми, тривалі наслідки». 
Публікації: звіти, робочі записки, книги, статті у фахових виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  серія  «Working  Paper 
Series», електронні ресурси. 
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Центр дослідження біженців Йоркського університет 

Centre for Refugee Studies (CRS), York University 
 

8th Floor, York Research Tower 
4700 Keele Street 

Toronto, ON M3J 1P3 
tel.: 4167365663 
fax: 4167365688 
email: crs@yorku.ca 
website: crs.yorku.ca 

 

Центр є дослідницько‐навчальною університетською установою. 
Мета і завдання: дослідження проблем біженців. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження навчальних програм; проведення конференцій, наукових 
семінарів. 
Дослідницькі теми (проекти): канадська політика  і практика надання 
притулку;  біженці  та  діаспорні  спільноти;  глобалізація,  розвиток, 
довкілля, конфлікт та переміщення; суверенність, цивільний конфлікт й 
гуманітарні  дії;  неурядові  організації  біженців;  «Воєнні  злочини  та 
статус  біженців»,  «Теоретичний  «вибір»  та  добровільне  соціальне 
виключення»,  «Канадська  дослідницька  мережа  проблем  біженців: 
глобалізаційне знання», «Діаспори біженців».  
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  матеріали 
конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Refugeеs: 
Canada’s Periodical on Refugees», електронні ресурси. 
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Центр етнічних студій, Університет Монреалю 

Centre for Ethnic Studies (CEETUM), University of Montreal 

 
Pavillon 3744 JeantBrillant 

Centre d’etudes ethniques, Universite de Montreal 
Cp 6128, Succ. Centreville 

Montreal (Quebec), Canada, H3C 3J7 
tel.: 514 3437244 
fax: 514 3437078  

email: ceetum@umontreal.ca 
website: www.ceetum.umontreal.ca 

 

Центр  є  дослідницькою  установою,  яка  об’єднує  фахівців  із  семи 
університетів,  котрі  займаються  вивченням  міжетнічних  відносин  у 
Квебеці і Канаді, як і в інших частинах світу. 
Мета  і  завдання: концентрує  увагу  на  зборі  й  поширенні  інформації  з 
проблем етнічних відносин. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  організація  і 
проведення  наукових  заходів  (конференцій,  семінарів);  координація 
досліджень; розробка і впровадження навчальних курсів. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  проблемами  етнічних 
меншин,  расовими  відносинами,  расовою  диференціацією,  з 
етнокультурою та ідентичністю. 
Публікації: монографії, статті у фахових виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter 
Convergences», електронні ресурси. 
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Центр Метрополіса степових провінцій, університети Альберти, 
Вінніпега, Манітоби, Саскачевана 

Prairie Metropolis Centre (PMC): A Centre of Excellence for Research on 
Immigration, Intergation and Diversity, Universities of Alberta, Manitoba, 

Saskatchewan, Winnipeg 

 

2060 RTF Building  
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2E1 
tel.: (780) 4926600 
fax: (780) 4922594 

email: prairiemetropolis@ualberta.ca 
website: Canada.metropolis.net/…/prairie 

 
Metropolis  –  це  міжнародна  мережа  компаративних  досліджень  й 
формування  публічної  політики  з  питань  міграції,  різноманіття  та 
інтеграції мігрантів у містах Канади та по усьому світі.  
Мета  і  завдання:  дослідження  міграційних  процесів  та  становища 
іммігрантів у степових провінціях Канади. 
Основні  аспекти  діяльності:  громадянство  та  соціальна,  культурна  й 
громадська  (цивільна)  інтеграція;  економічна  й  трудова  інтеграція; 
сім’я, діти та молодь; приймаючі спільноти: роль приймаючих спільнот у 
залученні, інтеграції та перебуванні новоприбулих й меншин. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Міжнародний  форум  досліджень 
міграції та міграційної політики, різноманіття та міст, що змінюються». 
Публікації:  Серія  «Working  Paper  Series»,  монографії,  статті  у  фахових 
журналах, звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Journal  of 
International Migration and Integration», електронні ресурси. 
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Центр мов та літератур, Університет Атабаски 

Centre for Language and Literature, Athabasca University 

 
Faculty of Humanities and Social Sciences 

Athabaska University 
1 University Drive 

Athabaska, AB T9S 3A3 
tel.: 7806756564 

email: sandrabl@athabascau.ca 
 

Центр працює на факультеті  гуманітарних  і  соціальних наук  і об’єднує 
фахівців‐лінгвістів та фахівців‐літературознавців. 
Мета  і  завдання:  особливу  увагу  приділяє  дослідженню  канадської 
літератури,  зокрема,  туземного  населення,  мов  та  літератур  етнічних 
спільнот; забезпечення навчального процесу. 
Основні аспекти діяльності: підготовка і впровадження бакалаврських 
та магістерських програм; дослідницька робота. 
Дослідницькі теми (проекти): «Історія письменства етнічних меншин», 
«Італо‐канадське письменство», «Канадське письменство». 
Публікації: монографії, статті у профільних виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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ЛАТВІЯ 

Населення: 2, 217 млн чол.. (2012 р.). Етнічний склад: латиші – 62,1 %; росіяни – 26,9 %; 
білоруси – 3,3 %; українці – 2,2 %; поляки – 2,2 %; литовці – 1,2 %; євреї – 0,3 %; цигани 
– 0,3 %; німці – 0,1 %; естонці – 0,1 %; інші та невизначені – 1,3 %. 
 

Латвійський центр прав людини 

The Latvian Centre for Human Rights (LCHR) 

 
13 Alberta street,7th floor 
Riga LV1010, Latvia 
tel.: +371 670 39 290 
fax: +371 670 39 291 

email: office@humanrights.org.lv 
website: cilvektiesibas.org.lv 

 

Центр  був  створений  у  1993  році  з  метою  сприянню  захисту  прав 
людини та толерантності у Латвії. 
Мета  і  завдання:  організація  заходів,  спрямованих  на  забезпечення 
прав людини,  зокрема представників  етнічних  спільнот  та  іммігрантів, 
які мешкають у Латвії. 
Основні  аспекти  діяльності:  здійснення  моніторингу,  дослідження, 
тренінги, надання допомоги та консультацій. 
Дослідницькі  теми  проекти  пов’язані  з  правами  меншин,  мовами, 
громадянством  та  участю  вихідців  із  етнічних  спільнот  і  іммігрантів  у 
громадському житті країни; з толерантністю та антидискримінаційними 
заходами. 
Публікації: книги, звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  щоденний  прес‐дайжест 
«Integration Monitor», електронні ресурси. 
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Центр етнічних студій, Латвійський університет 

Centre of Ethnic Studies, University of Latvia 

 
Raina bulvaris 19 
Riga LV1586 
LATVIA 

tel.: (+3712)222976 
fax: (+3712)225039 
email: ekc@lanet.lv 

 
Центр був заснований у 1992 році як дослідницька установа. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  латишської  традиційної 
культури, її місця і ролі у сучасному освітньому процесі. 
Основні аспекти діяльності: сприяння організації конференцій, курсів, 
навчальних  програм  з  використанням  матеріалів,  які  стосуються 
народної культури та національного фольклору. 
Дослідницькі проекти: освітній проект з фольклору. 
Публікації: книги, підручники, статті у наукових виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Review  of  Latvian 
Truditional Culture Life», електронні ресурси. 
 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Литва 

 

 
 133 

ЛИТВА 

Населення: 2,972 млн чол. (2013 р.). Етнічний склад: литовці  84,2 %; поляки – 6.6 %; 
росіяни – 5,8 %; білоруси – 1.2 %; українці – 0,5 %; цигани – 0,1 %; інші та невизначені – 
1.6 %. 
 

Інститут етнічних студій, Інститут соціальних досліджень 

Institute for Ethnic Studies, Institute for Social Research 

 
Saltoniskiu 58 

LT08105 Vilnius, Lithuania 
tel.: + 370 5 272 20 63 
fax: + 370 5 275 48 96 
email: ces@ces.lt 
website: ces.lt 

 
Інститут  працює  як  дослідницька  організація  для  вивчення  проблем 
етнонаціонального  розвитку  литовського  суспільства  (є  спадкоємцем 
Центру етнічних студій). 
Мета  і  завдання:  концентрація  діяльності  на  дослідженні  таких 
проблем: етнічність та сучасний націоналізм; аналіз етнічних структур; 
адаптація етнічних груп; діаспори та етнічна інтолерантність.  
Основні аспекти діяльності: дослідницька робота, пов’язана з етнічною 
структурою литовського суспільства, етнічної толерантності, соціальної 
рівності. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Ситуація  з  рома:  рома  на  перехресті 
освіти та ринку праці», «Росіяни у суспільстві Республіки Литва між 1918 
та  1940  роками:  конструкція  історичної  перспективи»,  «Етнічна 
структура, нерівність та управління публічним сектором»,  «Меншини в 
ареалі  Балтійського  моря»,  «Упередження  етнічної  ненависті  та 
ксенофобії.  Громадянська  відповідальність  у  засобах  масової 
інформації»,  «Адаптація  литовських  етнічних  груп»,  «Умови  життя  і 
праці трудових мігрантів у Литві». 
Публікації: монографії, статті у наукових журналах. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): журнал  «Ethnicity Studies», 
електронні ресурси. 
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ЛЮКСЕМБУРГ 

Населення:  524,8  тис.  (2012  р.).  Етнічний  склад:  люксембурзці;  вихідці  із  Бельгії, 
Франції, Італії, Німеччини, Португалії;  іммігранти складають 37 % усього населення 
країни.  
 

Центр документації з питань людських міграцій 

The Documentation Center for Human Migration (CDMH) 

 
GareUsines 

L3481 Dudelange 
tel.: (+352) 51 69 851 
fax: (+352) 51 69 855 
email: migcendo@pt.lu 
website: www.cdmh.lu 

 

Центр  концентрує  свою  діяльність  на  дослідженні  історії  міграцій, 
передусім у Люксембурзі та у лімітрофних регіонах. 
Мета і завдання: збір та поширення статистичних даних та інформації з 
питань міграції у зазначених регіонах. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  конференцій  та  виставок, 
присвячених історії міграцій. 
Дослідницькі  проекти  пов’язані  з  акумулюванням  інформаційних 
матеріалі, які стосуються міграцій. 
Публікації: монографії, книги, буклети. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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МОЛДОВА 

Населення:  3,559  млн  чол.  (2013  р.).  Етнічний  склад:  молдавани  –  75,8 %;  українці  – 
8,4 %; росіяни – 5,9  %; гагаузи – 4,4 %; румуни – 2,2 %; болгари – 1,9 %; інші – 1,4 %; 

 

Асоціація етнічних і регіональних студій 

ASER– Association for Ethnic and Regional Studies 

 
Albisoara 80/336, MD2005 Chisinau 

tel.: +373 22 736 095 
fax: +373 22 736 095 

email: olesea_sarbu@yahoo.com 
 

Асоціація є прибутковою дослідницько‐організаційною інституцією, до 
складу  якої  входять  науковці  і  практики  Республіки Молдова  та  інших 
країн  Центральної  і  Південно‐Східної  Європи.  Асоціація  працює  з  2003 
року. 
Мета  і  завдання:  сприяння  розбудові  демократичних  цінностей  у 
мультикультурному  молдовському  суспільстві  й  налагодженню 
добросусідських відносин з прикордонними до Молдови державами. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  інформаційно‐
тренінгова  діяльність;  координація  зусиль  різних  організацій  і 
інституцій  у  вивченні  етнонаціональних  процесів  у  Молдові  і  регіоні; 
проведення наукових заходів (конференції, симпозіуми, семінари). 
Дослідницькі тами (проекти): зміцнення миру і дружби між народами 
Молдови  та  європейських  країн;  захист  прав  етнічних  меншин; 
збереження  культурної  спадщини  етнічних  і  національних  меншин 
країни;  удосконалення  менеджменту  регіонами  й  субтериторіальними 
структурними одиницями. 
Публікації:  статті  у  наукових  журналах,  матеріали  наукових 
конференцій,  інформаційно‐довідкові  збірки,  навчально‐методичні 
матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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НІДЕРЛАНДИ 

Населення:  16,751  млн  чол.  (2013  р.).  Етнічний  склад:  голландці  –  80,7 %;  вихідці  із 
інших  країн  Європейського  Союзу  –  5,0 %;  голландці  із  євроазійських  країн  –  2,4 %; 
турки  –  2,2 %;  марокканці  –  2,0 %;  вихідці  із  Сурінаму  –  2,0 %;  вихідці  із  країн 
Карібського басейну – 0,8 %; інші – 4,8 %; 

 

Центр історії мігрантів 

The Centre for History of Migrants (CGM) 

 
Universiteit Leiden 

Instituut voor Geschiedenis 
Postbus 9515 
2300 RA Ktiden 

tel.: + 31 (0) 71 527 1636 
email: r.c.de.jon@hum.leidenuniv.nl 

 

Центр  був  заснований  у  1997  році  на  базі  дослідницьких  груп,  які 
працювали над вивченням імміграції у Нідерландах з 1990 року. 
Мета  і  завдання:  поглиблене  дослідження  історії  іммігрантів  у 
Голландії;  накопичення  статистичних  і  документальних  даних  про 
міграцію і поширення знань про мігрантів серед різних груп населення. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
проведення конференцій; надання консультацій. 
Дослідницькі теми (проекти): «Іммігранти на місцевих ринках праці», 
«Іммігранти  в  Голландії.  1600  –  1800»;  проекти,  пов’язані  з  кульурою 
іммігрантів, які проживають у Голландії. 
Публікації: монографії, статті у профільних виданнях; щорічні звіти про 
діяльність Центру; матеріали конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Європейський центр досліджень міграції та етнічних відносин, 
Університет Утрехту 

European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER), 
Utrecht Unsversity 

 
ERCOMER 

Faculty of Social and Behavioural Sciences 
Utrecht University 
Heidelberglaan 2 

3584 CS Utrecht, The Netherlands 
tel.: + 31 30 253 7987 
fax: + 31 30 253 4733 

email: ercomer.secr@fss.uu.nl 
website: http://www.ercomer.org 

 

Центр  був  заснований  у  1994  році  з  метою  розгортання  досліджень 
міжнародної міграції та етнічних відносин у європейському контексті. 
Мета  і  завдання:  дослідження  міграції  та  мігрантів;  іммігрантів  та 
меншин  у  суспільствах,  які  приймають  іммігрантів;  культурних 
розбіжностей  та  запити  суспільств,  солідарності  та  соціальному 
виключенні;  проблем  націоналізму  та  етнічних  конфліктів;  вивчення 
питань мультикультуралізму, інтернаціоналізму та расизму. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  проведення 
наукових  конференцій,  семінарів,  симпозіумів,  надання  консультацій; 
підготовка навчальних програм «магістр‐дослідник». 
Дослідницькі теми (проекти): «Міграції та мігранти (зміни довкілля та 
вимушена  міграція)»,  «Іммігранти  та  меншини  у  приймаючих 
суспільствах  (участь  у  ринку  праці,  етнічна  ідентифікація  та  соціальна 
довіра  між  іммігрантами  та  біженцями;  етнічні  упередження  та 
дискримінація:  розуміння  того,  що  люди  говорять  і  що  вони  роблять; 
ризики  виключення  на  сучасному  рухливому  ринку  праці;  етнічна 
ідентичність  та  релігійна  мобілізація  другого  покоління  європейців: 
порівняння  мусульманської  молоді  у  мультикультурних  містах)», 
«Культурні  розбіжності  та  запити  приймаючого  суспільства: 
солідарність  та  виключення  (колективна  ідентичність  та  політична 
толерантність щодо етнічних меншин в Європі; культурна подібність чи 
збереження власної ідентичності: споживання національних культурних 
надбань  у  період  європейської  інтеграції  та  масової  міграції  (2008–
2013);  соціальне  зщеплення  в  Нідерландах;  міжетнічні  шлюби  та 
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соціоекономічна  інтеграція;  мультикультуралізм,  права  меншин  та 
політична довіра: соціальний та психологічни перспективи; між групові 
відносини у Російській Федерації та в України: пошуки етнонаціональної 
ідентичності,  позитивні  та  негативні  впливи)»,  «Націоналізм  та 
етнічний  конфлікт:  європроект  обстеження  європейського 
громадянства; націоналізм та його пояснення;  ставлення до Німеччини 
та інших членів Європейського Союзу та його пояснення; націоналізм та 
виключення  у  Російській  Федерації  й  колишніх  радянських 
республіках)». 
Публікації: монографії, щорічні звіти, серії книг: «Дослідження міграції 
та етнічні відносини», «Європейські монографії з соціальної психології», 
«Компаративні студії з міграції та етнічних відносин». 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter», 
електронні ресурси. 
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Нідерландський міждисциплінарний демографічний інститут 

Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), The Hage 

 
P.O. Box 11650 

NL2502 AR The Hague 
The Netherlands 

tel.: + 31 70 3565200 
fax: + 31 70 3647187 
email: info@nidi.nl 
website: nidi.nl 

 

Інститут  був  заснований  1970  року  й  2003  року  приєднався  до 
Королівської  нідерландської  академії  мистецтв  та  наук;  він  є  єдиною 
установою з соціальних наук у її складі. 
Мета  і  завдання:  вибудовування  та  підтримання  знаннєвої 
інфраструктури  про  народонаселення  й  пояснення  викликів 
демографічних  змін,  зокрема,  пов’язаних  з  міграціями,  для  особи  та 
суспільства. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  висококваліфікованих 
наукових  досліджень;  розповсюдження  результатів  досліджень  серед 
широкого кола споживачів, як індивідуальних, так і колективних. 
Дослідницькі теми (проекти): серед проектів – «Перспективи розвитку 
тенденцій  у  народонаселенні  ,  їх  моделі,  міграція  та  інтеграція»; 
«Мшграція і мігранти», «Сім’ї та покоління». 
Публікації: монографії, статті у наукових виданнях, матеріали наукових 
заходів, щорічні доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): бюлетень  «Demos, Bulletin 
on Population and Society», електронні ресурси. 
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Інститут міграційних та етнічних досліджень,  
університет Амстердаму 

Institute for Migration and Ethnic Studies,  
University of Amsterdam (IMES) 

 
Het Binnen Gasthuis, Room 0.25 
Oudezijds Achterburgwal 237 

1012 DL Amsterdam, The Netherlands 
tel.: +31205253627 
fax: +31205253628  
email: imes@uva.nl  
website: imes.uva.nl 

 

Інститут  був  утворений  у  1994  році  як  міждисциплінарний  і 
міжфакультетський  дослідницький  центр;  він  входить  до 
Амстердамського інституту Досліджень соціальних наук. 
Мета  і  завдання:  реалізує  широку  програму,  яка  покриває  два  великі 
поля: міжнародна міграція та інтеграція іммігрантів. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових  заходів  (конференції,  семінари);  надання  консультацій; 
поширення наукової інформації. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Міжнародна  міграція,  транс 
націоналізм  та  управління»,  «Управління  етнічною  та  релігійною 
різноманітністю»,  «Багатокультурна  демократія»,  «Радикалізація  та 
екстремізм»,  «Ринок  робочої  сили  та  етнічне  підприємництво»,  «Діти 
іммігрантів в школах», «Іммігранти та етнічні меншини в європейських 
містах». 
Публікації: монографії, статті у фахових журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Форум: Інститут мультикультурного розвитку  
(Інститут мультикультурних справ) 

Forum: Institute for Multicultural Development  
(Institute for Multicultural Affairs), Utrecht 

 
Postbus 201 

3500 AE Utrecht 
tel.: +31 30 297 43 21 
fax: +31 30 296 00 50 

email: informatie@forum.nl 
website: www.forum.nl 

 
Інститут  є  незалежним  інститутом,  який  передбачає  міжнародну 
співпрацю  у  дослідженні  питань  багатокультурного  розвитку 
поліетнічних країн. 
Мета  і  завдання:  через  міжнародне  співробітництво  посилення  ідеї 
мультикультурного  розвитку;  розгортання  дискусії  про  проблеми 
інтеграції  на  національному  й  міжнародному  рівнях;  сприяння 
стабільному  розвитку  у  Нідерландах;  створення  можливостей  для 
стимулювання  формування  багатокультурних  суспільств  та  обміну 
знаннями про кращі практики управління такими суспільствами. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
конференцій;  акумулювання  даних  і  інформації  стосовно 
мультикультуралізму у Голландії та у інших країнах. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  проблемами  соціальної 
згуртованості,  розділеного  громадянства,  рівності  громадян  у 
багатокультурному суспільстві, з питаннями ідентичності. 
Публікації:  монографії,  щорічні  доповіді  «Forum  Annual  Report», 
інформаційні фактажні листки. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Forum magazin», 
електронні ресурси. 
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Центр міграційного законодавства Радбудського університету 

Неймеген Centre for Migration Law (CML), Radboud University Nijmegen 

 
Postbus 9049  

6500 KK Nijmegen  
tel.: +31 24.361.2087  
fax: +31 24.361.1695  
email: cmr@jur.ru.nl 

website: www.ru.nl/law/ 
 

Центр  працює  на  базі  факультету  права  і  об’єднує  фахівців  із  різних 
галузей  знань  –  юристів,  соціологів,  антропологів,  філософів, 
політологів, фахівців із інформаційних технологій. 
Мета  і  завдання:  зосереджує  свою  увагу  на  проблемах  міграції  та 
захисті  прав  етнічних  меншин  у  Нідерландах  та  інших  європейських 
країнах. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових  конференцій,  семінарів;  акумулювання  результатів 
теоретичних  і  практичних  досліджень  у  галузі  права;  надання 
консультацій;  підготовка  і  впровадження  магістерських  програм  з 
європейського права та програм з європейського і порівняльного права 
щодо біженців. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Європейський  притулок  та 
імміграційне  законодавство»,  «Безпека  резидентів  тривалого  терміну 
перебування  в  країнах  Європейського  Союзу»,  «Імміграційне 
законодавство  та  правовий  статус  чужинців  у  Нідерландах»,  «Сучасне 
європейське міграційне законодавство». 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  журналах,  серія  «Working 
Papers Series», матеріали конференцій, навчальні програми. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «CMR  Series  of 
Newsletters», електронні ресурси. 
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НІМЕЧЧИНА 

Населення:  81,799  млн  чол.  (2010  р.).  Етнічний  склад:  німці  –  81,0 %;  турки  –  4,0 %; 
вихідці  із  азійських  країн  –  3,2 %;  поляки  –  2,0 %;  росіяни  і  вихідці  із  інших 
східноєвропейських  країн  –  1,7 %;  вихідці  із  африканських  країн  –  1,0 %;  змішаного 
походження або ж невизначені – 2,0 %; інші – 1,8 %. 

 

Бергхофський дослідницький центр конфліктів 

Berghof Conflict Research (BCR)  

 
Altensteinerstr. 48a 
D14195 Berlin 

tel.: +49 30 8441540 
fax: +49(0) 84415499 

email: info@berghofconflictresearch.org 
website: www.berghofconflictresearch.org 

 
Центр заснований 1993 року як наукова установа і є сьогодні складовою 
частиною Бергхофської фундації. 
Мета і завдання: дослідження природи конфліктів та їх врегулювання; 
моделювання  менеджменту  передусім  етнонаціональних  та 
соціокультурних конфліктів у Європі. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  ініціювання, 
розробка  й  евалюація  моделей  конструктивного  менеджменту 
конфліктів третьою стороною; об’єднання фахівців з метою підвищення 
ефективності  досліджень  –  вибудовування  моделей  проектного 
партнерства; організація наукових дискусій; підготовка і впровадження 
магістерських навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Сприяння  мирних  ініціатив  у 
повоєнних  регіонах»,  «Державні  і  недержавні  áктори  у  процесі 
трансформації конфліктів», «Політичні засоби врегулювання конфліктів 
в Індії та Європі». 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  довідники 
«Berghof  Handbook  for  Conflict  Transformation»,  «Berghof  Handbook 
Dialogue Series», доповіді, робочі записки. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter», 
електронні ресурси. 
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Дослідницький інститут Фонду Фрідріха Еберта 

Forschungsinstitut der FriedrichEbertStiftung, Bonn 

 
Abteilung Arbeit und Sozialpolitik 

D53170 Bonn 
tel.: +49 228 883245 
fax: +49 228 883625 

email: Ursula.Mehrlaender@fes.de 
website: www.fes.de 

 
Центр працює у рамках діяльності Фонду Фрідріха Еберта. 
Мета  і  завдання:  дослідження  актуальних  проблем  сучасного 
суспільного розвитку, зокрема і у етнонаціональній сфері. 
Основні  аспекти  діяльності:  (стосовно  етнонаціональної  сфери) 
видання  грантів на дослідження  етноміграційних проблем у  сучасному 
світі,  переважно  у  Європі;  проведення  конференцій,  симпозіумів  та 
інших наукових заходів з питань міжетнічних конфліктів, інтеграційних 
процесів у великих містах, де мешкає велика частка іммігрантів; наукові 
заходи,  пов’язані  з  мультикультуралізмом  та  міграційною  політикою 
поліетнічних держав; сприяння реалізації навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням 
етноміграційних процесів у сучасному світі. 
Публікації: фінансова підтримка видання монографій, публікації статей 
у профільних виданнях, матеріалів конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Der  Newsletter 
der FriedrichEbertStiftung», електронні ресурси. 
 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Німеччина 

 

 
 145 

Європейський форум міграційних досліджень,  
Університет Oтто Фрідріха 

Europäisches Forum fuer Migrationsstudien (EFMS),  
OttoFriedrichUniversity Bamberg 

 
University of Bamberg 

Katharinenstr.1, D96052 Bamberg 
tel.: +49 951 93202004 
fax: +49 951 93202020 

email: efm@sowi.unibamberg.de 
website: www.unibamberg.de//efms/ 

 
Форум був заснований у 1993 році в Університеті Бамберга (Баварія) із 
фахівців‐мігрантознавців. 
Мета  і  завдання:  сприяння розробці  гуманної міграційної  політики на 
європейському просторі; покращення знань про міграцію й інтеграційні 
процеси;  налагодження  ефективної  взаємодії  між  науковцями, 
управлінцями та громадськістю. 
Основні  аспекти діяльність: дослідження різних  аспектів міграційних 
процесів у Німеччині та у Європі; розробка моделей міграційної політики 
та  інтеграції  іммігрантів  у  країнах  проживання;  організація  наукових 
заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми);  організація  дискусій; 
підготовка навчальних матеріалів. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  питань 
міграційної  політики,  з  теорією  міграції,  проблемами  інтеграції 
іммігрантів у суспільстві проживання. 
Публікації: монографії, статті у профільних виданнях, наукові огляди, 
доповіді з проблем міграції, серія книг «Buchreihe Forum Migration». 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «efm  Migration 
Report», електронні ресурси. 
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Європейський центр міграційних досліджень,  
Берлінський інститут порівняльних соціальних досліджень 

Europäisches Migrationszentrum/ European Migration Centre,  
Berliner Institute fuer Vergleichende Sozialforschung 

 
Schliemannstr. Es 23 
D10437 Berlin 

tel.: +49 30 44651065 
fax:+49 30 4441085 

email: EMZ@compuserve.com 
website: www.emzberlin.de 

 

Центр  був  заснований  у  1978  році  й  досліджує  проблеми  міграції  та 
інтеграції. 
Мета  і  завдання:  інтенсифікація  діяльності  мережі  європейських 
інституцій,  які  працюють  у  сфері  міграцій  та  етнічності  як  на 
національному, так і на міжнародному рівнях. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  збір  матеріалів; 
публічна  робота  у  сфері  міграції,  інтеграції  та  міграційної  політики  у 
Федеративній Республіці Німеччини та у Європі; організація наукових  і 
публічних дискусій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Міграція  (міграційна  політика, 
підготовка  доповідей  з  питань  міграції,  теорія  міграцій,  нелегальна 
міграція)»,  «Інтеграція  (інтеграційні  процеси,  політика  інтеграції, 
евалюація  інтеграційних  заходів,  дискримінація)»,  «Спільноти  і 
діаспори», «Мусульмани у Європі», «Дискримінація, расизм, ксенофобія і 
мультикультуралізм». 
Публікації: монографії, звіти, доповіді, довідник «EuroFor». 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Migration:  A 
European  Journal  of  International  Migration  and  Ethnic  Relations», 
електронні ресурси. 
 
  НП

У ім
ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Німеччина 

 

 
 147 

Європейський центр проблем меншин 

The European Center for Minority Issues (ECMI), Flensburg 

 
Schiffbruecke 12 
D24939 Flensburg 
tel.: +49 461 141490 
fax: +49 461 1414919 
email: info@ecmi.de 
website: www.ecmi.de 

 
Центр  був  заснований  у  1996  році  урядами  Данії,  Німеччині  та  землі 
Шлезвіг  –  Гольштайн  як  незалежна  міждисциплінарна  дослідницька 
установа. 
Мета  і  завдання:  займається  збором  інформації  з  проблем  етнічності; 
дослідженням міжетнічних  стосунків  у  європейському  контексті,  стану 
та перспектив розвитку меншин. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  надання 
консультацій  з  питань  відносин  «меншини  –  домінуючі  спільноти»: 
організація  наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми); 
акумулювання документації стосовно міграцій. 
Дослідницькі теми (проекти) формуються на кластерній основі, серед 
них  ‐  «Захист прав меншин на основі  «Рамкової конвенції  захисту прав 
національних  меншин»,  «Державотворення,  етнічність  та  мовна 
політика  у  країнах,  які  трансформуються»,  «Реалізація  стандартів  прав 
меншин»,  «Етнічна  демократія  в  Європі»,  «Евалюація  заходів  політики 
щодо  мов  меншин»,  «Освітня  політика  та  меншини:  Пілотний  проект 
Україна»,  «Концепції  управління  меншинами  в  Європі  на  порозі  21‐го 
століття»; «Культура і розмаїття». 
Публікації:  довідники,  колективні  праці,  монографії,  європейський 
щорічник, робочі записки, доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  електронний  журнал 
«JEMIE. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe». 
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Інститут дослідження міграції та міжкультурних студій,  
Університет Оснабрюк 

Institute for Migration Research and Intercultural Studies (IMIS), 
University Osnabrück 

 
Universität Osnabrück 
IMIS / Fachbereich 2  
Neuer Graben 19/21  
D49069 Osnabrück 

email: imis@uniosnabrueck.de 
website: www.uniosnabrueck.de.../institutes  

 

Інститут  є  міжнародним  міждисциплінарним  дослідницьким  центром, 
який був заснований у 1991 році. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  міграції  та  питань 
міжкультурних  взаємин;  інформування  широкої  громадськості  про 
проблеми мігрантів; налагодження діалогу між вченими та практиками 
з  метою  ефективного  вирішення  проблем  мігрантів  та  міжкультурної 
співпраці. 
Основні  аспекти  діяльності:  здійснення  наукових  досліджень; 
оприлюднення  їх  результатів,  зокрема,  у  засобах  масових  комунікацій; 
проведення наукових конференцій, симпозіумів тощо. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Населення  і  переміщення  у  Нижній 
Саксонії  у  минулому  й  сьогодні»,  «Фундаментальні  права  нелегальних 
іммігрантів»,  «Держава  і  міграція»,  «Міграція  та  нижньосаксонське 
суспільство», «Інтеграція другого покоління у Європі». 
Публікації: монографії, статті у фахових журналах та у пресі, матеріали 
конференцій, доповіді та робочі записки. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  «Schriften  des  Instituts  fuer 
Migrationsforschung  und  Interkulturelle  Studien  (IMISSchriften)»,  «Beitraege 
des  Instituts  fuer  Migrationsforschung  und  Interkulturelle  Studien  (IMIS
Bietraege)»,  «Studien  zur  Historischen  Migrationsforschung  (SHM)», 
електронні ресурси. 
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Інститут дослідження міграцій та расизму 

Institut für Migrations und Rassismusforschung (IMIR), Hamburg 

 
Beckstr. 4 

D20357 Hamburg 
tel.: +49 40 4305396 
fax: +49 40 430596 

email: hieronymus@hamburgweb.de 
website: www.dasoertliche/de/.../iMIRInstitutfürMigrati... 

 

Інститут  працює  як  благодійна  організація,  забезпечуючи  своє 
фінансування завдяки виконанню проектів. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  расизму  та  міграцій  у 
різноманітних контекстах. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  й  проведення  семінарів  та 
дискусій  з  проблем  расизму,  антирасистської  освіти  та 
антидискримінаційної  політики;  дослідження  різних  аспектів 
повсякденного расизму та дискримінації. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з проявами дискримінації щодо 
мігрантів, з боротьбою проти расизму. 
Публікації:  книги,  статті  у  профільних  виданнях,  звіти,  матеріали 
конференцій. 
Друковані органи  (інформаційні ресурси): бюлетень  «Das Argument», 
електронні ресурси.  
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Інститут досліджень праці 

Institute for the Study of Labor (IZA), University Bonn 

 
Rheinische FriedrichWilhelmsUniversität Bonn 

ReginaPacisWeg 3, D53113 Bonn 
Universität Bonn 
D53012 Bonn 

email: fallak@iza.org 
website: www.iza.org 

 
Інститут був заснований у 1998 році як приватна міжнародна установа й 
серед  іншого  займається  дослідженням  проблем  зайнятості  на 
німецькому й європейському ринках праці іммігрантів. 
Мета  і  завдання: досліджує процеси на ринку праці  та роль  і місце на 
ньому іммігрантської робочої сили та координує зусилля у цьому плані 
дослідників  із  різних  галузей  знань;  реалізація  наукових  знань  у 
практичних політико‐економічних концепціях. 
Основні аспекти діяльності: дослідження проблем міграції; підготовка 
рекомендацій  для  офіційних  структур  для  прийняття  рішень; 
проведення  дослідницьких  семінарів;  підготовкам  докторантів  із 
зазначеної проблематики. 
Дослідницькі теми (проекти): «Евалюація заходів, що здійснюються на 
ринку  праці»,  «Міграція»,  «Ринки  праці  і  інституції»,  «Довкілля  і 
зайнятість». 
Публікації:  дискусійні  записки  «IZA  Discussion  Papers»,  книги, 
дослідницькі  звіти  «IZA  Research  Reports»;  матеріали  конференцій, 
публікації у пресі; спеціальні серії «IZA Policy Reports», «IZA Standpunkte». 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «IZA  Compact», 
журнали  «Journal  of  Population  Economics»,  «IZA  Journal  of  Labor 
Economics»,  «IZA  Journal  of  Labor  Policy»,  «IZA  Journal  of Migration»,  «IZA 
Journal of Labor and Development», «IZA  Journal of European Labor Studies», 
електронні ресурси. 
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Інститут міждисциплінарного дослідження конфліктів і насильства, 
Університет Білефельда 

Institut für interdisziplinare Konfliktund Gewaltforschung (IKG), 
Universitaet Bielefeld 

 
Universitaetsstr. 25 
D33615 Bielefeld 

tel.:+49 521 1062442 
fax: +49 (0) 521 1066415 
email: zick@unibielefeld.de 

website: www.unibielefeld.de/ikg/ 
 
Інститут був заснований групою дослідників Університету Білефельда у 
1996  році  як  міждисциплінарна  дослідницька  установа;  розпочав  свою 
роботу роком пізніше. 
Мета  і  завдання:  розгортання  теоретичних  і  практичних  досліджень 
соціального  конфлікту  та  насильства,  зокрема  таких  їх  аспектів,  як 
етнічний, релігійний та культурний. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  формування 
документальної бази; проведення конференцій; надання консультацій. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з дослідженням процесів появи 
міжетнічних та міжкультурних конфліктів; соцієтальною дезінтеграцією 
і  праворадикальним  насильством  щодо  мігрантів;  ксенофобським 
насильством  у  різних  інституціях;  соцієтальною  дезінтеграцією  у 
міських  зонах  та  її  вплив  на  етнокультурні  конфлікти; 
ісламофундаменталістськими  орієнтаціями  у  середовищі 
мусульманських меншин. 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  матеріали 
конференцій, публікації у пресі, звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter», 
електронні ресурси. 
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Інститут міжкультурної освіти, Університет КобленнцЛандау 

Institut für interkulturelle Bildung, Universität KoblenzLandau 

 
Marktstrasse 46 
D76829 Landau 
tel.: +49 6341/4028 
fax: +49 6341/87697 

email: iku@unilandau.de 
website: www.unikoblenzlandau.de/.../bildungkind.../ 

 

Інститут  був  заснований  у  1994  році  як  дослідницько‐навчальна 
інституція. 
Мета  і  завдання:  стимулювання  розвитку  міжкультурної  освіти  та 
досліджень у цій сфері. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження  навчальних  програм;  проведення  наукових  заходів 
(конференції, семінари, симпозіуми). 
Дослідницькі  теми  (проекти)  формуються  навколо  таких  проблем: 
індивідуальний  та  соціальний  мультилінгвізм;  аналіз  конструктів 
більшості  та  меншості;  міжкультурне  навчання;  мультилінгвізм  та 
мультикультураилізм;  мігрантські  мови;  інтеркультурні  явища  в 
адмініструванні;  молодіжна  ідентичність  у  багатокультурних 
суспільствах. 
Публікації: книги, методичні видання, статті у фахових часописах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Міжнародна дослідницька школа демографії Макса Планка 

International Max Plank Research School for Demography (IMPRSD), 
Rostock 

 
KonradZuseStr. 1 
18057 Rostock 
Germany 

website: www.imprsdemogr.mpg.de 
 

Школа  –  найбільший  європейський  проект  співробітництва  по 
дослідженню народонаселення; заснована 2000 року. Під такою назвою 
працювала  до  2012  року.  Зараз  це  –  «Міжнародні  поглиблені  студії  з 
Програм  по  демографії  –  International  Advanced  Studies  in  Demography 
(IDEM) Program». 
Мета  і  завдання: забезпечення  ефективного  співробітництва фахівців; 
збирання  і  поширення  даних  по  динаміці  народонаселення,  зокрема, 
пов’язаних з міграціями. 
Основні  аспекти діяльності:  проведення наукових  досліджень на  базі 
університетів  не  лише  у  Німеччині,  але  й  в  інших  країнах  Європі; 
організація курсів по підготовці фахівців. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з демографічними проблемами 
у суспільних процесах, зокрема і впливом на них міграцій. 
Публікації: монографії, розділи у книгах, статті у профільних виданнях, 
робочі доповіді, звіти про діяльність. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Офіс з мультикультурних справ м. Франкфурта 

Amt für multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt (AMKA),  
Frankfurt am Main 

 
Lange Strasse 2527 

60311 Frankfurt am Main 
tel.: +49 (0)69 212 38765 
fax: +49 (0)69 212 37946 

email: information.amka@stadtfrankfurt.de 
website: www.stadtfrankfurt.de/amka 

 
Офіс був заснований у 1989 році за рішенням магістрату м. Франкфурта‐
на‐Майні. 
Мета  і  завдання:  сприяння  інтеграції  й  мирному  співіснуванню  між 
німцями та чужинців, які мешкають у м. Франкфурті‐на‐Майні. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  фестивалів  представників 
різних етнічних спільнот; проведення дискусій, мітингів, міжкультурних 
зустрічей  та  діалогів;  організація  виставок  етнічного  мистецтва; 
надання консультацій. 
Дослідницькі теми  (проекти): «Вік  і міграція», «Антидискримінаційна 
діяльність», «Міжкультурна компетенція», «Мережі, які працюють через 
межі міста». 
Публікації:  публікація  звітів  про  виконані  проекти,  інформаційно‐
довідкові матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Регіональна інституція сприянню дітям та молоді із сімей мігрантів 

Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus 
Zuwandererfamilien (RAA) 

 
website: www.raa.de 

 

Інституція працює з 1994 року у місті Кельні. 
Мета  і  завдання:  сприяння  міжкультурній  взаємодії  представників 
різних  мігрантських  общин,  передовсім,  дітей  із  сімей  прибулих 
мігрантів. 
Основні  аспекти  діяльності:  підготовка  програм  та  проектів  у 
співробітництві  з  школами,  з  Промисловою  палатою  та 
консультативними центрами. 
Дослідницькі теми  (проекти): «Інклюзивна освіта»,  «Багатомовність  і 
інтеграція». 
Публікації: навчальні матеріали, інформаційні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter», 
електронні ресурси. 
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Федеральний інститут дослідження населення,  
Федеральне бюро статистики 

Federal Institute for Population Research, Federal Statistical Office, 
Wiesbaden 

 
FriedrichEbertAllee 4 
65185 Wiesbaden 
tel.: 0611 75 – 22354 
fax: 0611 75 – 3960 

email: bib@destatis.de 
website: www.bibdemografie.de/.../Research/ 

 

Інститут  був  заснований  у  1973  році  як  федеральна  інституція  і 
проводить наукові дослідження з проблем народонаселення.  
Мета  і  завдання:  формування  бази  даних  про  демографічні  процеси, 
зокрема про міграцію; інститут інформує й радить Федеральному уряду 
з питань руху населення. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  інформаційно‐
аналітична діяльність; політична консультування. 
Дослідницькі теми (проекти): «Міграція та інтеграція», «Мусульмани в 
Німеччині», «Міграція і мобільність», «Демографічні тенденції». 
Публікації:  щорічні  звіти,  брошури,  доповіді,  робочі  записки,  серія 
«Beiträge zur Bevölkerungswissenschaft». 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «BiB  Population 
Bulletin», електронні ресурси. 
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Центр міжнародного та європейського права  
з питань міграцій та притулку, Університет м. Констанц 

Center for International and European Law on Immigration  
and Asylum (CIAL), University of Konstanz 

 
University of Konstanz 
D78457 Konstanz 

tel.: +49 (0) 7531882307 
fax: +49 (0) 7531883146 

email: sabine.appt@unikonstanz.de 
website: migration.unikonstanz.de 

 

Центр заснований 1994 році правниками з Університету міста Констанц 
та співпрацює з партнерами з Європи і Америки. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  міграційного  права  та 
міграційної політики Німеччини та інших європейських країн. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових конференцій; надання консультацій. 
Дослідницькі теми (проекти): контроль за міграцією та дотримання їх 
прав у Європі; правові рамки міграційної політики; міграційне право та 
право  на  притулок  й  у  цьому  контексті  політика  країн  Європейського 
Союзу. 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  матеріали 
конференцій та шкіл для молодих учених. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Migration  Law 
News», електронні ресурси. 
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НОРВЕГІЯ 

Населення: 5,063 млн чол. (2013 р.). Етнічний склад: норвежці – 86,0 %; саамі – 1,3 %; 
інші  (лісові фіни, квени, рома, євреї, сучасні іммігранти) – 12,7 %. 

 

Міжнародний осередок міграційних та етнічних досліджень, 
Університет Бергена 

International Migration and Ethnic Relation Research Unit (IMER), 
University of Bergen 

 
IMER/UiB, 
Unifob Global  
P.O. Box 7800 

5020 Bergen, Norway 
email: imer@uni.no 

 

Осередок  був  заснований  у  1994  році  і  є  багатодисциплінарним 
центром,  який  зосереджується  на  дослідженні  міжнародної  міграції  не 
лише у Європі, але й її наслідки для різних суспільств. 
Мета  і  завдання:  поглиблене  вивчення  міжнародних  міграцій  та  їх 
впливу  на  розвиток  мультиетнічних  суспільств;  дослідження  стану  та 
перспектив міжетнічних відносин. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми);  надання 
консультативної  допомоги;  підготовка  і  впровадження  навчальних 
програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  способи  «буття»  (формування 
ідентичності, робота з  ідентичності серед молоді, етнічні підприємства, 
політика  ідентичності,  націоналізм);  транснаціоналізм  (форми 
належності  та  ідентичності,  які  творяться  у  транснаціональному 
просторі,  транснаціональні  рухи,  «горизонтальні  способи  організації  в 
умовах  глобалізації);  розмаїття  та  суспільство  (акомодаційна 
різноманітність  –  мультикультурне  суспільство,  плюралістичне 
суспільство,  громадянське  суспільство  –  гендерні  явища  в  культурній 
різноманітності,  радикальний  транс  націоналізм,  діаспорні  умови, 
глобалізація,  глобальне  локальне,  реакція  широких  кіл  на 
різноманітність, расизм у розмаїтих суспільствах; європейське розмаїття 
(мігранти  та  меншини  в  Європі,  європейська  публічна  сфера  та 
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розмаїття,  представництво  та  легітимність  в  розмаїття,  належність  та 
ідентичність  в  Європі;  гендерні  дослідження  (гендерні  явища  в 
культурному  розмаїтті,  мобільність,  громадянство  та  публічна  сфера, 
влада/домінантність  та  стратегії  спротиву,  стать,  сексуальність  та 
націоналізм;  дослідження  громадянства  (форми  громадянства  та 
публічна  сфера,  нація‐держава,  етнічні  та  релігійні  відносини, 
різноманітність  та  плюралістичність,  форми  співіснування,  політика 
ідентичності,  транснаціоналізм,  глобалізація); дослідження мобільності 
(мобільність  соціальних,  культурних  та  політичних  кордонів,  мобільна 
належність  та  ідентичності,  мобільність  розуму  та  тіла,  відносини 
мобільності  та влади); дослідження міграцій та біженців  (імміграція та 
мігранти  у  приймаючих  суспільствах,  захист  біженців  та  системи  їх 
сприйняття  у  Європі,  біженські  покоління  та  рухи);  урбаністичні 
дослідження  (плюралістичне  місто,  міське  життя  меншин/мігрантів, 
сегрегація у помешканні, глобальне в локальному, управління в етнічно 
плюралістичних  містах,  мультикультурне  молодіжне  життя  в  місті; 
соціальна  справедливість  (процес  нерівності  в  умовах  глобалізації, 
соцієтальні  зміни  та  зростання  соціальних несправедливостей, життєві 
кар’єри  у  розмаїтих  суспільставах,  расизм,  дискримінація  за  етнічними 
ознаками). 
Публікації:  книги,  статті  в  антропологічних  та  інших  наукових 
журналах, серія доповідей Інституту, доповіді, звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «IMER 
Newsletter», електронні ресурси. 
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Норвежська рада з питань біженців 

The Norwegian Refugee Council (NRC), Oslo 

 
PO Box 6758 St., Olavs plass 

0130 Oslo 
tel.: +(47) 23 10 98 00 
fax: + (47) 23 10 98 01 
email: nrc@nrc.no 

website: www.norwegian.com 
 

Рада заснована у 1946 році, є незалежною неурядовою організацією, яка 
надає  допомогу,  здійснює  захист  прав  та  сприяє  розв’язанню  проблем 
біженців та внутрішніх переміщених осіб в усьому світі. 
Мета і завдання: сприяти реалізації прав переміщених осіб та біженців у 
різних країнах світу. 
Основні аспекти діяльності: здійснює гуманітарну допомогу біженцям, 
переміщеним  особам  в  середині  країни;  надання  консультацій; 
організовує навчання. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  розбудова  житла  та  шкільних 
приміщень;  забезпечення  продовольством  біженців;  правова  допомога 
біженцям; менеджмент у таборах для біженців; заходи у сфері освіти для 
біженців. 
Публікації: звіти, доповіді, рекомендації. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Норвегія 

 

 
 161 

Норвежський еміграційний центр 

Norwegian Emigration Center, Strarvanger 

 
BAN: NO09 3201 0766 566 

SPRONO 22: Sparebanken Rogaland 
P.O. Box 250 

4066 Stavanger, Norway 
tel.: + 47 51 53 88 60 

email: post@emigrationcenter.com 
 

Центр  був  заснований  у  1986  році  з  метою  надання  допомоги 
норвезьким емігрантів віднайти своє коріння. 
Мета і завдання: сприяння поверненню до своєї етнічності норвежцям, 
які  у  різний  час  емігрували  з Норвегії  до  різних  країн  світу  й  значною 
мірою інтегрувалися у суспільство проживання та асимілювалися ним. 
Основні  аспекти  діяльності:  консультативно‐пошукова  робота; 
дослідження  сучасної  імміграції  до  Норвегії;  акумулювання  даних  та 
інформації про мігрантів; проведення конференцій і семінарів. 
Дослідницькі теми  (проекти): вивчення  історії міграції:  її причини та 
наслідки;  сприяння  віднаходженню  норвезького  коріння  мігрантами; 
впровадження  бакалаврських  та  магістерських  програм  у  навчальних 
закладах Норвегії. 
Публікації: книги, статті, інформаційно‐довідкові матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси.  
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Північна Ірландія 

 

 
 162 

ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 

Населення: 1, 775 млн ( 2009 р. ). Етнічний склад: англоірландці, шотландоірландці – 
1,0 млн; корінні жителі (ірландцікатолики) – 500 тис. 

 

Міжнародний центр дослідження конфліктів, Університет Ольстера 

International Сentre of Excellence for the Study of Peace and Conflict 
(INCORE), Unsversity Ulster 

 
INCORE, University of Ulster 

Magee Campus, Aberfoyle House 
Northland Road, Londonderry, BT48 7JA. 

tel.: +44(0)28 71375500 
fax: +44 (0)28 71375510 

email: secretary@incore.ulst.ac.uk 
website: www.incore.ulst.ac.uk 

 

Центр був заснований у 1993 році як спільний проект університету ООН 
та університету Ольстера. 
Мета  і  завдання:  зосереджується  на  розробці  стратегії  менеджменту, 
виробленні  пропозицій  до  формування  політики  з  питань  розв’язання 
конфліктів, зокрема й у сфері етнонаціонального розвитку. 
Основні  аспекти  діяльності:  у  своїй  діяльності  центр  поєднує 
дослідницьку, викладацьку та порівняльну роботу.  
Дослідницькі  теми  (проекти):  процеси  миру,  різноманітність  та 
плюралізм,  розділені  суспільства:  дослідницькі  методології,  включене 
громадянство.  «Обрані  представники/політичні  партії  та  громади 
етнічних меншин», «Дослідження конфліктів в Африці», «Відносини між 
політиками та громадами», «Навчання історії у нестійких суспільствах». 
Публікації:  книги,  статті  у  фахових  журналах,  дослідницькі  доповіді, 
пілотні публікації. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Ethnic  Conflict 
Research Digest», електронні ресурси. 
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Центр вивчення етнічних конфліктів,  
Королівський університет Белфаста 

Centre for Study of Ethnic Conflict, Queen’s University of Belfast 

 
Centre for the Study of Ethnic Conflict 

Room 19.102 
School of Politics and International Studies 

Queen's University of Belfast 
Belfast BT7 1NN, Northern Ireland. 

tel.: +442890973658 
fax: +442890235373 

email: t.agarin@qub.ac.uk  
 

Центр  був  заснований  у  січні  1998  році  на  базі  Школи  політики  і 
міжнародних студій Королівського університету Белфаста. 
Мета  і  завдання:  концентрується  на  вивченні  проблем  розділених  за 
етнічними  й  національними  ідентичностями  суспільствами,  зокрема  у 
Північній Ірландії. 
Основні  аспекти  діяльності:  проведення  семінарів,  конференцій, 
круглих  столів;  організація публічних лекцій;  здійснює  заходи  з метою 
налагодження  міжнародного  співробітництва  у  дослідженні  проблем 
політики і етнічності; підготовка і впровадження навчальних програм. 
Дослідницькі теми (проекти): расові відносини; права людини; вплив 
на етнічну ситуацію зовнішніх факторів. 
Публікації:  статті  у  фахових  журналах;  доповіді;  матеріали 
конференцій; звіти про діяльність центру. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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ПОЛЬЩА 

Населення:  38,54  млн  (2012  р.).    Етнічний  склад:  поляки  –  94,0 %;  сілезійці  –  0,9 %; 
білоруси – 0,08 %; німці – 0,07 %; українці – 0,04 %; інші – 4,01 %. 

 

Центр дослідження міграцій, Варшавський університет 

Centre of Migration Research (CMR), The University of Warsaw 

 
Banacha street 2b 
02097 Warsaw 

tel.: (+48 22) 822 91 73 
fax: (+48 22) 659 74 11  

email: migration.cmr@uw.edu.pl 
website www.migracje.uw.edu.pl 

 
Центр був заснований у 1993 році як дослідницька інтердисциплінарна, 
міжфакультетська  структура  Варшавського  університету,  яка 
спеціалізується на вивченні міграційних процесів в Польщі та Європі. 
Мета та завдання: координація зусиль науковців університету з різних 
галузей  знань  задля  дослідження  і  адекватного  відтворення 
закономірностей  і  особливостей розвитку міграційних процесів  у  своїй 
країні та у Європі. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  участь  у 
навчальному  процесі,  організація  наукових  заходів  (конференції, 
семінари,  круглі  столи,  дискусії),  інформаційно‐аналітична  та 
консультативна діяльність. 
Основні  дослідницькі  теми  (проекти):  теорія  та методи дослідження 
міграцій,  причини  й  наслідки  еміграцій  з  Польщі,  іноземці  на 
польському  ринку  праці,  соціальна  мобільність  мігрантів; 
«Середземноморські країни та країни Східної Європи як кінцеві цілі для 
нової  імміграції  у  Європейському Союзі»,  «Мобільність  і міграції  у  часи 
трансформації  –  методологічні  виклики»,  «Міграційна  політика  і 
динаміка ринку праці». 
Публікації:  монографії,  навчальні  матеріали,  довідково‐інформаційні 
видання, матеріали конференцій, статті у наукових журналах. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Migration 
Bulletin», постійна серія «CMR Working Papers», електронні ресурси. 
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ПОРТУГАЛІЯ 

Населення: 10,487 млн ( 2012 р. ). Етнічний склад: португальці – 96,87 %; інші – 3,13 %. 
 

Центр дослідження міграції, СочіНова, Університет Нова, Лісабон 

SociNova/MigraçõesCesNova 

 
Av. Berna 26 C; 

1061069 Lisboa / Portugal 
email: seso@fcsh.unl.pt 

 
Центр  вивчає  міграційні  рухи  та  адаптацію  мігрантів  у  країнах 
проживання, переважно у Португалії. 
Мета  і  завдання:  всебічне  вивчення  міграційних  процесів,  передусім 
пов’язаних  з  Португалією;  формування  бази  даних  про  міграції  та 
можливості її адаптації у країні поселення. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових заходів (конференції, семінари, симпозіуми). 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Інституції,  які  беруть  участь  у 
міграціях»,  «Формування  міграційних  систем»,  «Міграції  та  креативна 
економіка». 
Публікації: монографії, статті, довідкові матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): журнал  «Socinova Working 
Papers», електронні ресурси. 
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РОСІЯ 

Населення: 143,548 млн ( 2013 р. ). Етнічний склад: русскієросіяни – 80,90 %, татари – 
3,87 %,  українці  –  1,41 %,  башкири  –  1,15 %,  чуваші  –  1,05 %,  чеченці  –  1,04 %,  інші 
(близько двохсот етнічностей) – 11,42 %. 
 

Московська школа прав людини 

Moscow School of Human Rights 

 
101000 Мoscow, 

Luchnikov per. 4, Room 2 
tel./fax: 495 5776904 

email: mshr@mshrngoru 
website: mshrngo.ru 

 

Школа  була  заснована  у  1993  році  як  недержавна  установа; 
зосереджується  на  виконанні  грантів  та  надання  послуг  у  сфері  освіти 
(додаткова освіта). 
Мета  і  завдання:  серед  інших  –  формування  культури  прав  людини; 
формування умов для толерантності  у  стосунках між людьми,  зокрема, 
різного етнічного походження; поширення зарубіжного досвіду. 
Основні  аспекти  діяльності:  розробка  стратегії  щодо  захисту  прав 
людини;  організація  навчальних  програм  та  курсів;  формування 
культури  людини;  підготовка  навчальної  і  науково‐методичної 
літератури.  
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  навчально‐дослідницькою 
роботою у галузі прав людини. 
Публікації:  звіти  за  результатами  виконання  грантів;  інформаційно‐
довідкова література. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження та менеджменту конфлікту,  
Інститут етнології та антропології Російської Академії Наук, Москва 

Centre for Study and Management of Conflict, The Institute of Ethnology 
and Anthropology Russian Academy of Sciences, Moscow 

 
Leninskiy prospect 32 a  
117334 Moscow, Russia 
tel./fax: 0959380043 

email: mara@eawarn.tower.ras.ru 
                 conrus@eawarn.tower.ras.ru 

website: www.eawarn.ru  
 
Центр  був  заснований  у  1996  році  на  базі  міжнародного  проекту 
«Менеджмент  конфлікту  у  пострадянських  країнах»,  який  був 
зініційований 1992 року та профінансований Корпорацією Карнегі (Нью 
Йорк).  Сьогодні  проект  координується  Групою  менеджменту 
конфліктом  (Кембрідж,  Массачусетс)  у  співпраці  з  Лабораторією 
телекомунікацій VEGA. 
Мета  і  завдання:  аналітичні  й  прикладні  дослідження  етнічності, 
націоналізму  та  конфлікту  в  поліетнічних  державах  в  умовах 
соціоекономічних  та  політичних  перетворень;  поширення  даних  та 
результатів досліджень через наукові публікації,  видання бюлетенів та 
інші засоби комунікацій; надання експертної допомоги та рекомендацій 
для  тих,  хто  виробляє  й  приймає  рішення  у  сфері  управління  та 
менеджменту конфлікту. 
Основні  аспекти  діяльності:  підтримання  та  розвиток  мережі 
етнологічного  моніторингу;  проведення  тренінгових  семінарів  та 
конференцій;  мирні  ініціативи  та  проведення  переговорів  по 
врегулюванню конфліктів. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з підготовкою рекомендацій по 
упередженню і розв’язанню міжетнічних конфліктів.  
Публікації:  монографії,  робочі  записки,  доповіді;  матеріали  наукових 
конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  «Этнографическое 
обозрение»,  «Рабочие  записки по  прикладной  и  неотложной  этнологии», 
електронні ресурси. 
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Інститут загальної історії Російської Академії Наук, Москва 

Institute of General History Russian Academy of Sciences, Moscow 

 
119334, Москва 

Ленинский проспект, 32А 
tel.: +7 (495) 9381009 
email: dir@igh.ru 
website: www.igh.ru 

 
Інститут  серед  інших  наукових  проблем  працює  над  темами,  які 
стосуються етнічних аспектів, зокрема, у науковому центрі «Культурної 
та історичної антропології» й у рамках проекту «Канадський дуалізм». 
Мета  і  завдання:  забезпечення  досліджень,  зокрема,  пов’язаних  з 
етнічною історією країн. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  навчально‐
тренінгова  та  інформаційно‐консультативна  діяльність,  проведення 
наукових конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  історією  та  сучасними 
процесами у країнах, проблеми яких вивчаються в Інституті. 
Публікації: монографії, статті у наукових журналах, матеріали наукових 
конференцій,  науково‐популярні  видання,  підручники,  енциклопедії, 
словники, довідники. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнали «Вестник древней 
истории», «Средние века», «Византийский временник», «Новая и новейшая 
история», електронні ресурси. 
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Інститут Європи Російської Академії Наук, Москва 

Institute of Europe Russian Academy of Science, Moscow 

 
113B , Mokhovaya street 
125993 Moscow, Russia  
tel.: (495) 6294507 
fax: (495) 6299296 

email: europe@ieras.ru 
website: www.ieras.ru 

 
Інститут серед інших працює над темою «Міждержавні та етнополітичні 
конфлікти на території колишнього Радянського Союзу». 
Мета  і  завдання:  дослідження  причин  та  моделей  вирішення  гострих 
проблем етнонаціонального розвитку. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
конференцій,  семінарів,  симпозіумів; підготовка аналітичних доповідей 
та рекомендацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані,  передусім,  з  науковою 
розробкою проблематики етнополітичних конфліктів. 
Публікації: монографії, статті у наукових журналах, матеріали наукових 
конференцій, довідники, енциклопедії. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): «Доклады ИЕ РАН», журнал 
«Современная Европа», електронні ресурси. 
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РУМУНІЯ 

Населення:  19,952  млн.  (2014  р.).  Етнічний  склад:  румуни  –  88,92 %,  угорці  –  6,50 %, 
цигани – 3,29 %, українці – 0,27 %, інші – 1,02 %. 

 

Центр дослідження ідентичності та явищ міграції,  
Університет Ореади 

Research Centre on Identity and Migration Issues (RCIMI),  
University of Oradea 

 
Str. Traian Blajovici nr. 2 
Oradea, 410238, Romania 
tel./fax: +40 259 455 525 

email: contact@emigration.ro 
website: www.emigration.ro 

 
Центр  був  заснований  2005  року  на  факультеті  політичних  та 
комунікативних наук університету. 
Мета  і  завдання:  розвиток  досліджень  з  проблем  міграції  та 
ідентичності,  налагодження  співробітництва  з  іншими  організаціями  й 
установами,  об’єктом  яких  є  міграція  та  ідентичність;  підготовка 
інформаційних  матеріалів  для  сприяння  адаптації  мігрантів  у  країнах 
поселення. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  навчально‐
тренінгова  діяльність,  акумуляція  інформації  з  питань  міграцій, 
проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів. 
Дослідницькі теми (проекти): національна, регіональна й європейська 
ідентичність  у  контексті  об’єднаної  Європи;  меншини  та  повага  до 
культурної  ідентичності  у  межах  європейської  цивілізації;  сучасні 
міграційні  потоки;  тенденції  трудової  міграції;  удосконалення 
законодавства  й  інституційних  структур;  удосконалення  механізмів 
попередження  нелегальної  міграції;  мобільність,  ідентичність  та 
активне громадянство в Європі; «Міграція та  ідентичність у Європі, яка 
змінюється,  –  вибудовування  партнерства  та  посилення  комунікацій», 
«Лібералізація ринку праці в Румунії – можливості та ризики». 
Публікації: монографії, статті у фахових виданнях; матеріали наукових 
конференцій; довідково‐аналітичні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «The  Journal  of  
Identity and Migration Studies (JIMS)», електронні ресурси. 
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СЛОВЕНІЯ 

Населення: 2,058 млн. (2013 р.). Етнічний склад: словенці – 80,00 %, хорвати – 2,80 %, 
серби – 2,40 %, боснійці – 1,40 %, угорці – 0,07 %, інші – 5,50 %. 

 

Європейський центр етнічних, регіональних та соціологічних 
студій, Університет Марібора 

European Centre for Ethnic, Regional and Sociological Studies (ECERS), 
University of Maribor 

 
Krekova 2, SI2000 Maribor 
tel.: +386 2 23 55 370 
fax: +386 2 23 55 372 

email: ECERS@unimb.si  
 
Центр  був  заснований  у  1989  році.  Групи  дослідників  формуються  за 
наявнісю грантів і дослідницьких тем. 
Мета  і  завдання:  дослідження  політичних,  етнічних,  культурних  та 
лінгвістичних аспектів європейської  інтеграції  у контексті розширення 
Європейського Союзу; націоналізм, етнічні рухи, міжетнічні відносини та 
захист меншин  з  наголосом на Південно‐Східній Європі;  регіоналізм  та 
європейська інтеграція, міжнародні регіональні організації. та мігрантів 
у суспільство проживання на загальноєвропейському, регіональному та 
локальному рівнях.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
соціологічних опитувань; організація  і проведення науково‐практичних 
заходів  (конференцій,  семінарів,  симпозіумів);  організація  тренінгів; 
навчально‐методична робота. 
Дослідницькі  теми  (проекти) пов’язані з дослідженням ролі  етнічних 
меншин  та  мігрантів  у  суспільному  розвитку  країн  проживання  та 
розробкою  рекомендацій  владним  структурам  і  громадським 
організаціям. 
Публікації:  книги,  статті  у  наукових  журналах,  матеріали  наукових 
конференцій, довідкові матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнал «Regional Contact», 
електронні ресурси. 
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Інститут етнічних досліджень 

Institute for Ethnic Studies 
 

Erjavčeva 26, SI1000 Ljubljana, p.o.box 1723 
tel.: +386 (1) 200 18 70 (72) 
fax: +386 (1) 251 09 64 
email: INV@inv.si 
website: www.inv.si 

 
Інститут є наступником  Інституту меншин, який  існував з 1925 року й 
був першою у світі такого роду  інституцією. Він займається вивченням 
проблем  етнічності  та  меншин,  етнічних  відносин  та  конфліктів, 
кордонів, концентруючи свою увагу на південно‐європейських країнах. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  етнонаціонального  розвитку 
Словенії та у Балканському регіоні.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  проведення 
наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми),  інформаційно‐
консультативна діяльність, навчально‐тренінгова робота. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  проблем 
етнонаціонального  розвитку  Словенії;  словенських  етнічних  громад  в 
Італії, Австрії, Угорщині, Хорватії; мігрантів; прав національних меншин; 
участі  етнічних  спільнот  у  прийнятті  рішень.  «Порабжські  словени  в 
«угорському  гулазі»,  «Словенські  іммігрантські  поселення  в  США  та 
Австралії  та  вплив  інтернетних  зв’язків  на  збереження  словенської 
ідентичності», «Демографічна, етнічна та міграційна динаміка й її вплив 
на словенську армію», «Вплив міжетнічних та міжрелігійних відносин на 
мир та стабільність на Західних Балканах». 
Публікації:  серії  книг,  монографії,  довідково‐інформаційні  матеріали, 
матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): журнал  «Journal  of  Ethnic 
Studies», електронні ресурси. 
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Центр Інституту етнічних студій 

INDOC Centre of the Institute for Ethnic Studies 

 
INDOC center Inštituta za narodnostna vprašanja 

Erjavčeva 26 
SI1000 Ljubljana, Slovenia 
tel.: 386 (0) 1 200 1870 
fax: 386 (0) 1 251 0964 
email: inv@inv.si 
website: www.inv.si 

 
Інститут відповідає за збір матеріалів, які стосується етнічних студій в 
Словенії у формі витягів з газет, журналів, монографій, даних досліджень 
та  історичних  архівів.  Ця  процедура  продовжується  з  1925  року. 
Бібліотека нараховує понад 38 тисяч одиниць. 
Мета і завдання: акумулювання та архівування різного роду матеріалів 
з етнонаціональної проблематики. 
Основні  аспекти  діяльності:  архівна  робота,  інформаційно‐
консультативна діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Архіви  офісу  окупованих  територій 
(1918‐1921)»,  «Карінтійський  плебісцит  (1920)»,  «Паризький  мирний 
договір (1947)». 
Публікації: архівні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  серія  «Treaties  and 
Dоcuments», електронні ресурси. 
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США 

Населення: 318 548 000 (2014 р.). Етнічний склад: біле населення – 77,7 % (німці – 17%, 
ірландці  –10 %,  англійці  –  8 %,  італійці  –  5 %,  французи  –  3,5 %,  поляки  –  2,9 %, 
шотландці  –  1,6 %,  голландці  –  1,5 %,  норвежці  –  1,5 %,  шведи  –  1,3 %); 
латиноамериканці – 17,1 %; афроамериканці – 13,2 %; азійці – 5,3 %; індіанці і корінні 
мешканці  Аляски – 1,2 %;  гаїтянські  корінні мешканці та мешканці  островів  Тихого 
океану – 0,2 %; мультирасові (мильтиетнічні) групи мешканці – 2,4 %. 

 

АзійськоАмериканський/Азійський дослідницький інститут, 
міський університет Нью Йорка 

CUNY Asian American/Asian Research Institute (AAARI), New York 

 
25West 43rd Street, Room 1000 

New York, NY 10036 
tel.: 212 8690182/01876 

fax: 2128690181  
email: info@aaari.info 

website: www.nationalities.org 
 
Інститут був заснований у листопаді 2001 року Міським університетом 
Нью Йорка як університетський дослідницький та ресурсний центр. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем,  які  стосуються  політики  та 
інших  феноменів,  що  пов’язані  з  азійцями  та  азіо‐американцями  у 
чотирьох  полях  –  азійсько‐американські  студії,  східно‐азійські  студії, 
південно‐азійські студії, дослідження торгівлі та технологій. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота  у  визначеному 
метою  і  завданнями  науковому  полі;  проведення  наукових  заходів 
(конференції,  семінари,  симпозіуми);  підготовка  і  впровадження 
навчальних програм; організація щотижневих публічних лекцій. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з дослідженням запитів різних 
етнічних  субгруп  азійського  походження;  регіональними, 
національними  та  міжнародними  аспектами  проблем  азійсько‐
американських громад. 
Публікації:  монографії,  статті,  доповіді,  звіти,  монографії,  матеріали 
конференцій, навчально‐методичні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «CUNY  Forum», 
електронні ресурси. 
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Асоціація дослідження національностей, Інститут Гаррімана, 
Колумбійський університет 

Association for the Study of Nationalities, Harriman Institute,  
Columbia University, New York 

 
Association for the Study of Nationalities 

Harriman Institute 
Columbia University 

420 W. 118th St. 12th Floor 
New York, NY 10027, USA 

еmail: Ich2111@columbia.edu 
 

Асоціація  –  це  суто  наукове  об’єднання,  діяльність  якого  присвячена 
дослідженню  етнічності  та  націоналізму  на  просторі  від  Європи  до 
Євроазії.  Вона  об’єднує  науковців  із  більш  як  50  країн,  зацікавлених  у 
дослідженні етнічних проблем та націоналізму. 
Мета  і  завдання:  дослідження  заявлених  проблем  у  країнах  Балкан, 
Центральної Європи, Євроазії, включаючи Туреччину та Китай, у Росії, в 
Україні, на Кавказі. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  й  здійснення  наукових 
досліджень  у  країнах,  які  є  членами  асоціації;  проведення  наукових 
заходів  (всесвітні  конгреси,  конференції,  семінари,  симпозіуми); 
інформаційно‐консультативна діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  підтримкою  проблематики, 
яка  включає  питання  національностей,  націоналізму  й  етнічності,  а 
також молодих дослідників. 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  матеріали 
всесвітніх конгресів та конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): бюлетень «ASN: Association 
for  the  Study  of  Nationalities»,  «Nationalities  Papers»,  «Ethnopolitics», 
електронні ресурси. 
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Болчінститут етнічних досліджень історичного товариства 
Пенсильванії 

The Balch Institute for Etnic Studies of the Historical Society  
of Pennsylvania, Philadelphia 

 
1300 Locust Street 

Philadelphia, PA 19107 
tel.: 2157326200 
fax: 2157322680 

website: www.balchinstitute.org 
 
Інститут  був  заснований  у  1976  році  і  названий  іменем  Емілі  Свіфтом 
Болчем,  який  заповів  свій  статок  на  розвиток  бібліотечної  справи  та 
наукових  досліджень.  З  2002  року  Інститут  знаходиться  під  опікою 
Історичного товариства Пенсильванії. 
Мета і завдання: дослідження проблем етнічності у Сполучених Штатах 
Америки;  формування  бібліографічної  колекції  історії  міграцій  та 
міжетнічних відносин. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  бібліографічна 
діяльність;  проведення  наукових  заходів  (конференції,  семінари, 
симпозіуми), надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  історії 
міжетнічних відносин переважно у Пенсильванії. 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  матеріали 
конференцій, щорічні звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Pennsylvania 
Magazine of History and Biography», електронні ресурси. 
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Група «Меншини у ризику», Університет Мериленда  

Minority at Risk Group (MAR), University of Meryland 

 
Center for International Development and Conflict Management, 

0145 Tydings Hall, University of Maryland 
College Park, MD 20742 
tel.: 3014056983 

email: minpro@cidcm.umd.edu 
 

Група займається моніторингом переслідування та процесів мобілізації 
етнічних  груп по  усьому  світові  (283  групи)  у  країнах  з  населенням не 
менше 500 тисяч. 
Мета  і  завдання:  забезпечення  інформацією  для  здійснення 
компаративних  досліджень  та  розуміння  сутності  конфліктів,  у  які 
втягнуті групи. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  формування  бази 
даних  про  етнічні  групи  по  усьому  світові;  проведення  конференцій; 
надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  причин 
радикалізації  поведінки  етнічних  груп,  з  характеристикою 
етнополітичних організацій на Близькому Сході та у Північній Африці, з 
ідентифікаційними процесами у середовищі різних етнічних спільнот. 
Публікації: книги, розділи у монографіях, статті у профільних журналах, 
доповіді, наукові записки. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Департамент американських студій та етнічність,  
Університет Південної Каліфорнії 

Department of American Studies and Ethnicity (ASE),  
University of Southern California 

 
3470 Trousdale Parkway, WPH 303 

Los Angeles, CA 900894033 
tel.: 213.740.2426 
fax:213.821.0409 

email: aseinfo@dornsife.usc.edu 
 

Департамент  є  багатодисциплінарною  установою;  він  був  заснований 
1992 року в Університеті Південної Каліфорнії. 
Мета  і  завдання:  дослідження  етнічної  різноманітності  у  Сполучених 
Штатах Америки, Північної Америки, Північної півкулі.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження навчальних програм; проведення наукових заходів. 
Дослідницькі теми  (проекти): «Етнічні  і расові  студії», «Американські 
студії»,  «Афроамериканські  студії»,  «Азійськоамериканські  студії», 
«Латиноамериканські студії». 
Публікації:  монографії,  навчальні  посібники,  підручники,  статті  у 
профільних виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «American 
Quarterly», електронні ресурси. 
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Департамент етнічних студій, Університет штату Колорадо 

Ethnic Studies Department (ES), Colorado State University 

 
Colorado State University, 1790 

Campus Delivery, Fort Collins, CO 805231790 
tel.: 9704912730 

email: Jodi.Griffin@Colostate.Edu 
 
Департамент був утворений у 1990 році в Університеті штата Колорадо. 
Мета  і  завдання:  дослідження  етнічного  різноманіття  у  Сполучених 
Штатах  з  акцентом  на  статі,  класи  та  раси;  організація  навчання  за 
означеними напрямками. 
Основні  аспекти  діяльності:  навчальна  діяльність;  дослідницька 
робота; проведення конференцій, дискусій. 
Дослідницькі теми (проекти): «Творення мультикультурих суспільств: 
трудова  міграція,  міжетнічні  шлюби  та  друге  покоління  мігрантів  у 
Східній  Азії»,  «Розбудова  національного  освітнього  та  тренінгового 
центру  з  проблем  СНІДу»;  також  проекти,  пов’язані  з  проблеми 
євроцентризму та темношкірими меншинами. 
Публікації:  монографії,  навчальні  підручники  і  посібники,  довідкові 
матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Департамент етнічних студій, Університет штату Орегон 

Ethnic Studies, University of Oregon 

 
Ethnic Studies Department 

104 Alder Building 
5268 University of Oregon 
Eugene OR 974035268 
tel.: 5413460900 
fax: 5413460904 

email: ethnic@uorigon.edu 
 

Департамент був конституйований у 2008 році, пройшовши такі етапи 
свого  розвитку:  Комітет  етнічних  студій  (1969),  Програма  етнічних 
досліджень  (1972),  розділ  на  окремі  програми  –  етнічні  студії  та 
дослідження фольклору (1994, 1997). 
Мета  і  завдання:  міждисциплінарні,  компаративні  дослідження  рас  і 
расизму; поглиблене вивчення ієрархії расово‐етнічних структур. 
Основні  аспекти  діяльності:  навчальна  діяльність;  дослідницька 
робота; проведення наукових заходів; надання консультацій. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з вивченням рас та етнічності у 
Сполучених Штатах з наголосом на вихідцях з Африки, Азії, Латинської 
Америки та туземного населення. 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  навчально‐
методичні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Ethnic  Studies», 
електронні ресурси. 
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Департамент етнічних студій, Університет Сан Дієго 

Department of Ethnic Studies, University of San Diego 

 
Maher Hall 210 
5998 Alcalá Park, 
San Diego, CA 92110 
tel.: (619) 2604022 
fax: 6192607625 

email: ethnicstudies@sandiego.edu 
 

Департамент базує свою діяльність на міждисциплінарній програмі, яка 
включає теми з історії, культури та соціальної динаміки рас й етнічності 
у Сполучених Штатах. 
Мета  і  завдання:  забезпечення  студентів  матеріалами  з  питань 
історичної,  культурної  і  соціальної  динаміки  рас  і  етнічності  у 
Сполучених Штатах Америки. 
Основні  аспекти  діяльності:  навчально‐методична  робота; 
дослідницька діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  історія  та  ідентичність;  творчість  та 
духовність;  активізм;  теоретичні  моделі  дослідження  етнічності; 
толерантність, антирасизм, та розв’язання конфліктів. 
Публікації:  навчальні  матеріали,  підручники,  посібники,  наукові 
публікації у профільних виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Ініціатива «Міжнародні біженці» 

Refugees International (RI), Washington 

 
Washington, DC Office 
Refugees International 

2001 S Street NW, Suite 700 
Washington, DC 20009 
tel.: 202.828.0110 
fax: 202.828.0819 

email: ri@refugeesinternational.org 
 

Ініціатива започаткована у 1979 році і має на меті надавати допомогу та 
захист для переміщених осіб та сприяти вирішенню їх проблем. 
Мета  і  завдання:  формування  базу  даних  про  біженців;  сприяння 
розв’язанню проблем біженців у конкретних обставинах. 
Основні  аспекти  діяльності:  моніторинг  процесів  у  країнах  Африки, 
Азії  та  Латинської  Америки,  зокрема  повернення  у  країни  виходу  та 
реінтеграції;  дослідження  атмосфери  переміщення;  надання  правової 
допомоги. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  підтримка  активностей,  пов’язаних  з 
наданням різного роду допомоги біженцям. 
Публікації: звіти, доповіді, адвокатські подання на захист біженців. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  прес‐релізи,  електронні 
ресурси. 
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Інститут американської культури, Університет Каліфорнії 

Institute of American Cultures (IAC), University of California, Los Angeles 

 
2329 MurphyHall 

Los Angeles, CA900957244 
еmail: IACcoordinator@gdnet.ucla.edu 

website: www.iac.ucla.edu 
 

Інститут  був  заснований  за  допомогою  Фонду  Форда  у  1969  році  з 
метою  стимулювання  етнічних  досліджень  в  університеті.  Особливе 
місце у його діяльності займають міжкультурні обміни. 
Мета  і  завдання: формувати розуміння нових соціальних  і культурних 
реальностей  у  Сполучених  Штатах  Америки;  сприяння  діяльності 
центрам  етнічних  студій,  які  працюють  в  Університеті  Каліфорнії  у  м. 
Лос Анжелесі. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  навчально‐
методична  діяльність;  надання  дослідницьких  грантів;  проведення 
конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням 
соціокультурних  контекстів  суспільного  розвитку  США,  з  підготовкою 
навчальних програм, формуванням нових підходів в осягненні феномена 
багатокультурності. 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  матеріали 
конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Інститут дослідження лінгвістичних меншин,  
Університет Каліфорнії  

The University of California Linguistic Minority Research 
Institute(UCLMRI), Los Angeles 

 
Los Angeles, CA 90051521 
website: www.Imri.ucsb.edu 

 
Інститут  працює  з  1984  року  як  дослідницька  установа  у  галузі, 
вивчаючи, поширюючи та розвиваючи знання з лінгвістики меншин. Він 
був  утворений  як  консорціум  із  факультетів  усіх  дев’яти  кампусів 
університету. 
Мета  і  завдання:  сприяння  порозумінню  й  поліпшенню мовних  знань 
серед учнів шкіл – вихідців із меншин них груп. 
Основні  аспекти  діяльності:  уможливлення  доступу  дослідникам, 
студентам  та  практикам  через  Інтернет  до  інформації,  яка  стосується 
мови,  освіти  та  публічної  політики,  особливо  представникам 
лінгвістичних  меншин;  дослідницька  робота;  навчально‐методична 
діяльність; розробка рекомендацій державним і громадським установам. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з проблемами функціонування 
мов, передусім англійської, в університеті і у суспільстві в цілому. 
Публікації:  монографії,  статті  та  розділи  у  профільних  виданнях, 
навчально‐методичні матеріали, робочі записки, доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletters», 
журнал  «UCLA  Journal  of  Education  and  Information  Studies»,  електронні 
ресурси. 
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Інститут дослідження міжнародної міграції,  
Джорджтаунський університет 

Institute for the Study of International Migration (ISIM),  
Georgetown University 

 
Harris Building  

3300 Whitehaven St NW, Third Floor 
Washington, DC 20007 
tel.: 202.687.2258 
fax: 202.687.2541 

еmail: isim@georgetown.edu 
website: isim.georgetown.edu 

 
Інститут був заснований у 1998 році й концентрує увагу на усіх аспектах 
міжнародної міграції, передусім на соціальних і правових її аспектах. 
Мета  і  завдання:  забезпечення  збалансованого  міждисциплінарного 
аналізу  комплексних  складних  проблем,  які  породжуються 
міжнародними  міграціями;  сприяє  міжнародним  дослідженням 
міграційних процесів. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
конференцій,  семінарів,  симпозіумів;  пропонує  сертифіковані 
магістерські  програми  з  проблем  біженців;  надання  консультацій 
державним та громадським організаціям. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  законодавством  з  питань 
імміграції  та  біженців,  з  переміщенням  населення,  з  компаративними 
міграційними  дослідженнями,  з  інтеграцією  іммігрантів  у  приймаюче 
суспільство, з впливу міжнародної міграції на соціальний, економічний, 
демографічний  розвиток;  «Імміграція  та  інтеграція  іммігрантів», 
«Міграція  та  розвиток»,  «Біженці  та  гуманітарна  допомога», 
«Глобалізація третього покоління та системи розвитку капіталу». 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  серія  з  питань 
міграції. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «International 
Migration Journal», електронні ресурси. 
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Інститут міграційної політики  

Migration Policy Institute (MPI) 

 
1400 16th St NW, Ste 300  
Washington, DC 20036 
tel.: 2022661940 
fax: 2022661900 

еmail: info@migrationpolicy.org 
website: www.migrationpolicy.org 

 
Інститут  є  незалежною  установою,  завдання  якої  –  дослідження  руху 
населення по усьому світу. Заснований у 2001 році. 
Мета і завдання: аналіз ситуації з переміщенням людей по усьому світу; 
евалюація  політики  щодо  міграції  і  біженців  на  локальному, 
національному  й  міжнародному  рівня;  пошук  адекватної  відповіді  на 
виклики, пов’язані з міжнародними міграціями. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницько‐аналітична  робота; 
міграційний  менеджмент;  захист  біженців  та  міжнародна  гуманітарна 
допомога;  північноамериканські  кордони  та  феномен  міграції; 
розміщення іммігрантів та інтеграція; проведення конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Міграційний  менеджмент», 
«Розміщення  іммігрантів та  інтеграція»,  «Захист біженців  і міжнародна 
гуманітарна  допомога»,  «Північноамериканські  кордони  і  проблеми 
міграції». 
Публікації:  монографії,  статті  у  профільних  виданнях,  прес‐релізи, 
звіти, препринти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Free  Source  
ENewsletter»,  серія  «The  Migration  Information  Source»,  «MPI  Insight», 
електронні ресурси. 
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Інститут расових та етнічних студій, Університет Техаса 

Race and Ethnic Studies Institute (RESI), Texas a A&M University 

 
Texas A&M University 

College Station, TX 778434249 
tel.: 979.845.0966 
fax: 979.845.0696 

email: resi@tamu.edu 
website: resi.tamu.edu  

 
Інститут  створений  у  рамках  університету  з  тим,  щоб  стимулювати 
расові та етнічні дослідження в усіх їх виявах. 
Мета  і  завдання:  стимулювання  діалогу  між  представниками  різних 
методологічних  шкіл  у  дослідженні  рас  та  етнічностей;  підтримка 
представникам  соціальних  та  гуманітарних  наук  у  розгортання 
досліджень  з  названої  проблематики;  проведення  наукових 
конференцій,  симпозіумів;  фінансова  підтримка  у  написанні 
докторських дисертацій з проблем расових та етнічних досліджень. 
Основні  аспекти  діяльності:  формування  університетських 
дослідницьких  колективів,  які  займаються  етнічною  та  расовою 
тематикою;  дослідницька  робота;  формування  дискусійного 
середовища;  стимулювання  дослідницької  роботи  серед  студентів; 
підготовка і впровадження навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  необхідністю  залучення 
студентів до критичного вивчення расових і етнічних проблем сучасного 
американського суспільства. 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  матеріали 
конференцій, навчально‐методичні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  серія  «Working  Papers», 
журнал «Forum», електронні ресурси. 
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Коледж етнічних студій, державний університет Сан Франціска 

College of Ethnic Studies, San Francisco State University 

 
EP 121 

1600 Holloway Avenue 
San Francisco, CA 941324100 

tel.: (415) 3381693 
fax: (415) 3387593 

еmail: ethnics@sfsu.edu 
website: ethnicstudies.sfsu.edu 

 
Коледж був заснований за ініціативою студентів і викладачів на рубежі 
1968‐1969 років і є єдиним коледжем у світі такого спрямування. 
Мета  і  завдання:  вивчення  історії,  культур,  інтелектуальних  традицій 
туземного  і  кольорового  населення  у  Сполучених  Штатах  Америки; 
поширення інформації про них. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  акумулювання 
інформації  і  створення  бази  даних;  підготовка  і  впровадження 
навчальних  програм;  проведення  наукових  заходів  (конференції, 
семінари,  симпозіуми);  організація  лекцій  для  студентів  і  широкої 
громадськості. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  африканськими  студіями,  з 
дослідженням  американських  індіанців,  американців  азійського 
походження, з латиноамериканськими студіями, з расовими студіями. 
Публікації:  монографії,  статті  і  розділи  у  фахових  виданнях; 
інформаційні матеріали; навчально‐методичні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Міжнародний центр міграції, етнічності та громадянства,  
Нью Йорк 

International Center for Migration, Ethnicity and Citizenship (ICMEC), 
 New York 

 
6 East 16th Street, 9th floor 

New York, NY 1003 
tel.: 212.229.5399x8590 

еmail: icme@newschool.edu 
website: www.newschool.edu/.../migrationethnicityciti... 

 
Центр  був  заснований  у  1993  році  як  міждисциплінарна  науково‐
дослідницька й навчальна установа. 
Мета  і  завдання:  здійснення  компаративних  досліджень  в  галузі 
міграції,  проблем  біженців  та  громадянства;  формування  навчальних 
програм у цій сфері. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  навчально‐
методична  діяльність;  проведення  наукових  заходів  (конференцій, 
семінарів, симпозіумів); організація діалогів з проблем міграцій. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з з’ясуванням причин міграції, 
й появи потоків біженців, з впливом імміграції і еміграції на політику. З 
глобальними проблемами регулювання міграційними процесами. 
Публікації: статті у профільних виданнях, звіти, матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  ICMEC‐Blog,  електронні 
ресурси. 
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Національна мережа прав іммігрантів та біженців,  
Оукленд, Каліфорнія 

National Network for Immigrant and Refugee Rights, Oakland, California 

 
310 8th Street, Suite 303 
Oakland, CA 9460, U.S.A. 
tel.: 5104651984 
fax: 5104651885 

еmail: nnirrinfo@nnirr.org 
 
Мережа  була  заснована  у  1986  році  з  метою  об’єднання  зусиль 
громадських,  місцевих,  релігійних,  правових  організацій  для 
вибудовування соціальних рухів на захист прав іммігрантів та біженців. 
Мета  і  завдання:  здійснення  у  місцях  перебування  біженців  та 
проживання  іммігрантів  акцій,  пов’язаних  з  їх  правовим  статусом, 
зокрема,  забезпечення  їх  роботою,  гідного  соціального  статусу; 
виконання ролі форуму  збору та  аналізу релевантної до  іммігрантів та 
біженців інформації.  
Основні  аспекти  діяльності:  організація  наукових  та  публічних 
конференцій  із  зазначеної  проблематики;  просвітня  робота  серед 
місцевих жителів та широкої громадськості; координація різноманітних 
зусиль, спрямованих на захист прав іммігрантів та біженців. 
Дослідницькі теми (проекти): «Розбудова діалогу з расових питань та 
проблем  іммігрантів  у  глобальну  еру  (МІСТ)»,  «Справедливість  щодо 
іммігрантів». 
Публікації: звіти та доповіді; збірки документальних матеріалів. 
Друковані органи (інформаційні ресурси):  бюлетень «Network News», 
електронні ресурси. 
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Пенсильванський центр дослідження етнічної спадщини 

The Pennsylvania Ethnic Heritage Studies Center (PEHSC)  

 
204 Wesley W. Posvar Hall 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, PA 15260 
tel.: 412.648.7572 
fax: 412.648.2199 

website: www.visitpa.cjm/...heritage/universitypittsbur... 
 
Центр  досліджує  етнічний  склад  населення  Пенсильванії,  стимулює 
формування  у  населення  штату  позитивного  ставлення  до  етнічної 
різноманітності. 
Мета  і  завдання:  вивчення  народної  творчості,  фольклору,  аспекти 
різних культур, походження ідентичності, походження конфлікту. 
Основні аспекти діяльності: дослідницько‐польова робота; організація 
наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми);  формування 
архівних матеріалів; надання консультацій. 
Дослідницькі теми  (проекти):  «Етнічні  голоси»,  «Голоси  іммігрантів», 
«Іммігранти  та  американська  мрія»,  «Глобальна  економіка  та 
імміграція», «Імміграція: культурна перспектива». 
Публікації:  збірки  етнографічних  матеріалів,  щорічні  звіти  про 
діяльність, статті у профільних виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Cвенсонський центр дослідження шведської імміграції 

Swenson Swedish Immigration Research Center (SSIRC),  
Augustana College 

 
639 38th Street, Rock Island 

Illinois 612012296 
tel.: 309.794.7204 
fax:309.794.744 

email: sag@augustana.edu 
website: www.augustana.edu/Swenson 

 

Центр  є  національною  архівною  і  дослідницькою  установою,  яка 
досліджує  різноманітні  проблеми  шведської  імміграції  у  Сполучених 
Штатах Америки. 
Мета  і  завдання:  поглиблене  вивчення  історії  і  сучасного  стану 
шведської  імміграції  у  США,  її  ролі  в  історії  та  нинішньому  розвиткові 
країни. 
Основні  аспекти  діяльності:  сприяння  академічним  дослідженням, 
збирання  й  каталогизування  архівних  й  бібліографічних  матеріалів; 
надання  консультацій  по  дослідженню  шведсько‐американської 
генеалогії;  організація  лекцій  і  дискусій;  підготовка  і  впровадження 
навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  імміграцією  шведів  до 
Сполучених  Штатів,  з  питаннями  генеалогії  американців  шведського 
походження. 
Публікації: академічні календарі, евентні календарі, монографії, статті у 
профільних виданнях, матеріали конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Swenson Center 
News», журнал «Swedish American Genealogist», електронні ресурси. 
 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



США 

 

 
 193 

Товариство німецькоамериканських студій, Норсфілд, Міннесота 

Society for GermanAmerican Studies (SGAS), Northfield, Minnesota 

 
The University of Kansas 
tel.: (785) 8644657 
еmail: wkeel@ku.edu 
website: sgas.org 

 
Товариство  було  засноване  у  1968  році  як  професіональна  асоціація 
окремих  осіб  та  інституцій,  зацікавлених  у  розвитку  німецько‐
американських досліджень. 
Мета  і  завдання:  зокрема  сприяння  дослідженню  історії  та  сучасного 
стану  німецької  імміграції  у  США  як  чинника  німецько‐американських 
відносин. 
Основні аспекти діяльності: дослідницька робота; підбір матеріалів та 
підготовка навчальних програм; проведення конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти) пов’язані  серед  іншого,  з  дослідженням 
історії,  культури,  фольклору,  мови,  літератури  та  креативного 
мистецтва  німецького  компоненту  у  Північній  Америці;  з  допомогою 
дослідникам,  вчителям  та  студентам,  які  зацікавлені  німецьким 
компонентом у Північній Америці. 
Публікації: щорічні  звіти,  матеріали  конференцій,  статті  у  профільних 
виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси): щорічник  «The  Yearbook», 
бюлетень «The Newsletter», електронні ресурси. 
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Український науковий інститут Гарвардського університету 

Ukrainian Research Institute (HURI), Harvad University 

 
34 Kirkland Street, 

Cambridge, MA 02138, USA 
tel.: 6174954053 
fax: 6174958097 

email: huri@fas.harvard.edu 
website: www.huri.harvard.edu 

 

Інститут  був  заснований  у  1973  році  для  розгортання  українознавчих 
студій  на  Американському  континенті  і  є  на  сьогодні  складовою 
частиною Гарвардського університету.  
Мета  і  завдання:  формування  адекватних  знань  про  історію  та 
сучасність  України;  підтримання  і  розвиток  наукових  зв’язків  з 
українськими колегами. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота  явищ  політичного, 
соціального  й  економічного  життя,  етнонаціональних  відносин; 
організація  наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми, 
дискусії), навчально‐консультативна діяльність; інформаційна робота. 
Дослідницькі  теми  (проекти) пов’язані  з  такими  подіями,  як  голод  в 
Україні  1932/1933  роки,  з  дослідженням  архівів  у  колишньому 
Радянському  Союзі,  з  етнічними  проблемами,  питаннями  історичного 
розвитку українського народу. 
Публікації: монографії,  тематичні  серії,  спеціальні  видання,  матеріали 
конференцій,  енциклопедичні  видання,  аналітичні  доповіді,  навчальні 
матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Journal  of 
Ukrainian Politics and Society», електронні ресурси. 
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Центр азійськоамериканських студій,  
Університет Каліфорнії, Лос Анджелес 

Asian American Studies Center (AASC),  
University of California, Los Angeles 

 
323o Campbell Hall, Box 951546 

Los Angeles 900951546 
tel.: 310.825.2974 
fax: 310. 206.9844 

еmail: dtn@ucla.edu 
website: www.aasc.ucla.edu 

 
Центр  був  заснований  у  1969  році  викладачами,  дослідниками, 
студентами університету Каліфорнії.  Він  визнаний як найперша у  США 
дослідницька  й  навчальна  інституція  у  галузі  азійсько‐американської 
проблематики. 
Мета  і  завдання:  здійснення  досліджень  у  царині  азійсько‐
американських  явищ;  впровадження  навчальних  програм  з  даної 
проблематики;  інформування  (через  різні  форми)  громадськості 
Каліфорнії, США й міжнародні організації про результати досліджень. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  заснування 
бакалаврських  та  магістерських  програм  з  названої  проблематики; 
проведення наукових конференцій, симпозіумів, дискусій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  проблем 
вихідців  із  Азії,  які  проживають  у  Каліфорнії  та  взагалі  у  США;  з 
вивченням стосунків між США й азійським країнами.  
Публікації: монографії,  статті у фахових журналах, матеріали наукових 
конференцій, доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнали  «Amerasia 
Journal»,  «Asian  Americans  and  Pacific  Islands  Policy,  Practice  and 
Community», електронні ресурси. 
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Центр африканських та афроамериканських досліджень  
імені Джона Л. Ворфілда 

John L. Warfield Center for African and African American Studies 
(WCAAAS) 

 
JES A232A Mailcode D7200 

Austin, TX 7812 
tel.: 5124711784 

еmail: rgcat@utxdp.dp.utexas.edu 
website: www.utexas.edu/cola/centres/caaas/ 

 
Центр  був  заснований  у  1969  році  як  дослідницько‐програмний 
підрозділ  наукової  частини  Університету  Техаса,  яка  займається 
вивченням «чорного населення» як у штаті, так і у США в цілому й за їх 
межами.  
Мета  і  завдання:  сприяння  розвитку  афроамериканських  та 
африканських  міждисциплінарних  досліджень  та  налагодження 
ефективної  співпраці  між  дослідниками  із  різних  частин  світу  у  цій 
галузі.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  консультативно‐
експертна  діяльність;  проведення  наукових  заходів  (конференції, 
семінари, симпозіуми); підготовка і впровадження навчальних програм з 
африканських і афроамериканських студій в Університеті Техаса. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  афроамериканська  культура,  чорна 
музика,  чорна  література,  африканська  діаспора  в  обох  Америках, 
франкофонна африканська та карибська література у перекладах. 
Публікації:  монографії,  розділи  і  статті  у  профільних  виданнях, 
матеріали конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр афроамериканських та етнічних досліджень,  
Університет Адельфі 

Center for AfricanAmerican and Ethnic Studies Program,  
Adelphi University 

 
Alumnae Quad Annex 300 

Adelphi University 
P.O. Box 701 

Garden City, NY 115300701 
tel.: 516.877.4980 
fax: 516.877.4579 

website: www.adelphi.edu 
 
Центр  має  майже  тридцятилітню  історію  й  займається  вивченням 
історії,  культури  та  сучасним  становищем  народів  африканського 
походження. 
Мета  і  завдання:  поглиблене  вивчення  африканської  історії, 
афроамериканців;  поширення  знань  про  африканські  народи  і  їх 
культури серед широкої громадськості; підготовка фахівців у галузі. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  центр  пропонує 
кілька спеціальних навчальних курсів з зазначеної тематики; підготовка 
і проведення конференцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Елементи  чорної  культури»,  «Раса  та 
політика»,  «Етнічність  у  Сполучених  Штатах»,  «Історія  імміграції», 
«Порівняльні африканські та афроамериканські релігії». 
Публікації:  монографії,  розділи  і  статті  у  профільних  виданнях, 
матеріали конференцій, навчальні підручники і посібники. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр вивчення етнічності та рас в Америці Університету Брауна 

The Center for the Study of Race and Ethnicity in America(CSREA) 

 
Brown University, Box 2032 

80 Brown Street 
Brown/RISD HillelRoom 306 

Providence RI 02912 
tel.: 4018633080 
fax: 4018637589 

еmail: csrea@brown.edu 
website: www.brown.edu/academics/raceethnicity/ 

 

Центр був заснований у 1986 році як один  із найперших національних 
академічних центрів для дослідження проблем рас і етнічності і сьогодні 
структурно  входить  до  Департаменту  американських  студій 
Університету Брауна. 
Мета  і  завдання:  розбудова  дослідницької  спільноти,  яка  опікується 
вивченням  расових  та  етнічних  питань;  поширення  знань  про  раси  і 
народи; сприяння побудови справедливого суспільства на локальному і 
національному рівнях. 
Основні  аспекти  діяльності:  заснування  дослідницьких  мереж; 
міждисциплінарні дослідження, семінари, конференції з таких проблем: 
расові  та  етнічні  відносини,  вплив  афроамериканців,  азіоамериканців, 
вихідців  з Латинської  Америки,  корінних  американців,  вихідців  з  країн 
Середнього Сходу. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Cоціальні  впливи  на  расові  групи», 
«Історія окремих расових та етнічних груп», «Дослідження порівняльних 
процесів  расизації»,  «Формування  та  історія  діаспор  та 
транснаціональних спільнот». 
Публікації:  книги,  статті  у  фахових  журналах,  матеріали  конференцій, 
підготовка навчальних матеріалів. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «CSREANews», 
електронні ресурси.  
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Центр вивчення імміграції, Вашінгтон 

Center for Immigration Studies (CIS), Washington 

 
Center for Immigration Studies 
1522 K Street N.W., Suite 820 
Washington, DC 200051202 

tel.: (202) 4668185 
fax: (202) 4668076 
еmail: center@cis.org 
website: www.cis.org 

 
Центр  був  заснований  1985  року  як  незалежна  дослідницька 
організація, що концентрує свою увагу на впливах міграції на розвиток 
Сполучених Штатів. 
Мета і завдання: розширення бази публічного знання про  іммігрантів; 
формування  розуміння  необхідності  збалансованої  міграційної 
політики;  формування  моделей  комфортної  інтеграції  іммігрантів  в 
американське суспільство. 
Основні  аспекти  діяльності:  забезпечення  достовірною  інформацію  з 
питань  імміграції  політиків,  дослідників,  засоби  масової  інформації, 
зацікавлених громадян; проведення конференцій; надання різного роду 
консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  історії 
імміграції,  нелегальної  міграції;  асиміляції  та  громадянства;  з 
проблемами  біженціів  та  притулком;  роллю  міграції  у  сучасному 
розвиткові США. 
Публікації: книги, звіти, інформаційні листки, розділи і статті у фахових 
виданнях.  
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр демографічних і соціоекономічних досліджень українців  
у Сполучених Штатах, Нью Йорк 

Center for Demographic and SocioEconomic Research of Ukrainians  
in the United States, New York 

 
tel.: (212) 2545130 
       (919) 9231316 

email: olehw(a)ajl.com 
website: www.informdecisions.com/stat/ 

 

Центр  був  створений  у  2013  році  при  Науковому  товаристві  імені 
Шевченка у Нью Йорку. 
Мета  і  завдання: формування  бази  даних  про  українців  у  Сполучених 
Штатах  Америки;  забезпечення  даними  академічні  установи,  які 
займаються питаннями української діаспори у США та українців, а також 
діаспорні організації та уряд України. 
Основні  аспекти  діяльності:  збір  статистичних  даних  про  українців  у 
США  на  основі  двох  джерел  (переписи  населення  та  Опитування 
американських  громад),  як  також  відтворення  їх  демографічної 
динаміки у таблицях, картах і графіках. 
Публікації: статистичні збірники, карти, таблиці, іконографіка.  
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження імміграції, Університет Хьюстона 

Center for Immigration Research (CIR), University of Houston 

 
Center for Immigration Research 

University of Houston 
450 Philip Hoffman Hall 
Houston, TX 77204 
tel.: (713) 7433940 

email: jabrown8@central.uh.edu 
website: www.class.uh.edu 

  
Центр складається із дослідників Університету Хьюстона і сусідніх з ним 
наукових  інституцій,  котрі  концентрують  свою  увагу  на  вивченні 
тенденцій імміграції та вітчизняної й зарубіжної імміграційної політики. 
Мета  і  завдання:  збір  та  обробка  даних  з  питань  імміграції  й 
ознайомлення з нею місцеві інституції, організації та тих, хто причетний 
до формування політики; дослідницька робота; проведення спеціальних 
заходів в Хьюстонському університеті (семінари, щорічні лекції відомих 
іммігрантознавців). 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка 
навчальних матеріалів; проведення конференцій, дискусій. 
Дослідницькі теми (проекти): «Вплив Закону про імміграцію 1996 року 
на депортацію», «Релігія і міграція», «Імміграція, громадянство, закон». 
Публікації: монографії, розділи і статті у профільних виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження міграції, Острів Стейтен, Нью Йорк 

Center for Migration Studies (CMS), Staten Island, New York 

 
Center for Migration Studies 

27 Carmine Street  
New York, NY 100144423 
tel.: +1 (212) 3373080 
       +1 (212) 2551111 
fax: +1 (212) 2551771 
еmail: cms@cmsny.org 
website: cmsny.org 

 
Центр був заснований у 1964 році як освітня установа. 
Мета  і завдання: підтримка та здійснення досліджень у сфері міграції; 
формування міжнародного форуму  дискусій  з  питань міграції;  активне 
поширення знань з міграції. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових  конференцій,  симпозіумів,  дискусій;  консультативна  робота; 
акумулювання  даних  і  інформації  про  імміграцію  та  біженців  і 
поширення її серед фахівців та громадськості; підтримка архівної справи 
у галузі дослідження міграції та біженців. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані вивченням історії імміграції до 
Сполучених  Штатів  Америки;  з  роллю  імміграції  у  суспільному 
розвиткові країни поселення. 
Публікації:  монографії,  книги,  статті  у  наукових  часописах,  матеріали 
наукових конференцій; доповіді; щорічні звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «The  International 
Migration  Review»,  «The  Journal  on  Migration  and  Human  Security», 
електронні ресурси. 
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Центр дослідження рас, політики та культури, Університет Чікаго 

Center for the Study of Race, Politics and Culture (CSRPS),  
University of Chicago 

 
5733 S. University Ave.  
Chicago, IL 60637  
tel.: (773) 7028063 
fax: (773) 8342000 

еmail: csrpc@uchicago.edu 
website: csrpc.uchicago.edu 

 
Центр  працює  у  Чікагзькому  університеті  з  1994  року  й  опікується 
різноманітними  проблемами,  пов’язаними  з  расово‐культурними 
спільнотами. 
Мета  і  завдання:  розбудова  нового  типу  дослідницької  установи,  яка 
складається із досвідчених дослідників і студентської молоді й виходить 
за  парадигму  «чорні‐білі»  й  залучає  соціальний  контекст  як  важливий 
чинник міжрасових, міжетнічних відносин. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових  заходів;  організація  та  впровадження  навчальних  курсів; 
організація дискусій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  процесами  демократизації, 
зокрема, й у сфері міжетнічних та расових відносин; з впливом етнічного 
й  расового  факторів  на  розвиток  внутрішніх  процесів  у  Сполучених 
Штатах; з взаємодією релігійного чинника та рас. 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  матеріали 
конференцій, навчальні посібники. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter», 
електронні ресурси. 
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Центр зростання досягнень у галузі здоров’я у місцях поселень та 
етнічних студій, Пенсільванський університет 

Center for Health Achievement Neighborhoods Growth and Ethnic Studies 
(CHANGES), University of Pennsylvania 

 
3440 Market Street, Suite 450  
Philadelphia, PA 19104  3325 

tel.: 2155736027 
fax: 2155732431 

еmail: changes@lists.gse.upenn.edu 
 

Центр  був  заснований  у  1994  році  на  базі  Пенсильванського 
університету. 
Мета  і  завдання:  зосередив  свою  діяльність  на  програмах  сприяння 
розвитку  дітей‐вихідців  із  расових  груп  із  спільнот  з  слабкими 
ресурсами; культурницьке життя етнічних спільнот. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження навчальних програм; проведення наукових конференцій; 
організація публічних лекцій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  етнокультурницькими 
процесами,  з  соціальними  програмами  у  середовищі  расово‐етнічних 
спільнот. 
Публікації:  звіти,  матеріали  до  навчальних  курсів,  статті,  розділи  у 
профільних виданнях. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Смітсонівський латиноамериканський центр 

Smithonian Latino Center 

 
Capital Gallery 

600 Maryland Ave. 
SW, Suite 7042 MRC 512 
Washington D.C. 20024 
tel.: (202) 6331240 
fax: (202) 6331132 
website: latino.si.edu  

 
Центр  був  утворений  у  1997  році  і  розміщений  у  Смітсонівському 
осередку вивчення і пропагування культур різних народів і науки. 
Мета  і  завдання:  пропагування  культур  і  досягнень  у  інших  галузях 
суспільного життя латиноамериканських народів. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  просвітительська 
діяльність;  публічні  заходи,  присвячені  культурам 
латиноамериканських  народів;  підготовка  і  впровадження  освітніх 
програм; панельні дискусії; публічні лекції. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з підтримкою культурницьких, 
історичних й наукових пошуків у латино американістиці; з організацією 
виставок  культур,  концертів;  пов’язані  з  розбудовою  Смітсонівського 
латиноамериканського віртуального музею. 
Публікації:  книги,  навчальні  матеріали,  інформаційно‐довідкові 
матеріали, звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Calendar  of 
Events», електронні ресурси. 
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Смітсонівський центр латиноамериканських ініціатив 

Smithsonian Center for Latino Initiatives 

 
Сenter for Latino Initiatives 

Art & Induatries Building Suite 1465 
900 Jefferson Drive SW 

Washington DC 20560488 
еmail: latinoconference@si.edu 

website: latino.si.edu/researchandmuseum/ 
 

Центр  працює  у  відомому  Смітсонівському  осередку  науково‐
культурницьких ініціатив. 
Мета  і  завдання:  основну  увагу  звертає  на  стимулювання  розвитку 
латиноамериканських  культур  в  обох  Америках  й  її  поширення  серед 
фахівців і громадськості. 
Основні  аспекти  діяльності:  акумулювання  й  поширення  інформації 
проісторії,  культуру,  традиції  народів  латиноамериканських  країн; 
просвітительська робота. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  передусім  з  інформативно‐
популяризаторською діяльністю. 
Публікації: інформаційні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження етнічної спадщини Юджіна Поля Нассара 

Eugene Paul Nassar Ethnic Heritage Studies Center 

 
600 Burrstone Road, Utica, NY 13502 

tel.: (315) 7923006  
еmail: jathomas@utica.edu 

Website: www.utica.edu/academic/institutes/ethnic/  
 

Центр заснований у 1981 році й концентрує свою діяльність на виявах 
етнічності  в  Америці  (американські  німці,  американські  італійці, 
американські  євреї,  американські  лівійці  та  сирійці,  американські 
поляки, американські валлійці). 
Мета  і  завдання:  акумулювання  бібліографічних  і  інших  навчальних 
ресурсів;  формування  колекцій  матеріалів  історичного  і 
культурницького  характеру;  робота  з  спільнотами  організаціями щодо 
збереження  й  поширення  інформації  з  етнічної  проблематики  у 
Центральному  Нью  Йорку  (штат);  підтримка  публікацій  з  етнічних 
проблем. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницько‐бібліографічна  робота; 
публічно‐просвітительська  діяльність;  підготовка  матеріалів  до 
навчальних курсів у сфері етнічних студій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  історичними  аспектами 
етнічного  розвитку штату  Нью Йорка;  з  формуванням  бібліографічних 
колекцій; з дослідженням етнічного розмаїття у місті Утіка. 
Публікації: монографії, статті та розділи у профільних виданнях, збірки 
документальних матеріалів, доповіді, робочі записки. 
Друковані органи (інформаційні матеріали): електронні ресурси. 
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Центр дослідження історії імміграції Університету Міннесоти 

Immigration History Research Center, University of Minnesota(IHCR) 

 
Elmer L. Andersen Library, Suite 311 

222  21st Ave S 
Minneapolis, MN 55455 
tel.: 6126254800 
fax: 6126260018 

еmail: ihrc@umn.edu 
website: www.ihrc.umn.edu  

  
Центр, заснований у 1965 році в Університеті штату Міннесота, є однією 
з провідних дослідницьких установ по вивченню імміграції у Сполучених 
Штатах.  
Мета  і завдання: формування бази даних та  інформаційних матеріалів 
про  чисельні  етнічні  (іммігрантські)  спільноти  Сполучених  Штатів 
Америки та штату Міннесота зокрема. 
Основні  аспекти  діяльності:  концентрує  свою  діяльність  на  таких 
аспектах: дослідження міжнародної міграції з акцентом на імміграції та 
біженцях  у  США,  проведення  міждисциплінарних  семінарів,  організації 
наукових  конференцій,  організації  стажування  дослідників  з  інших 
країн. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  колекції  матеріалів  з  історії 
найчисельніших  іммігрантських  груп  Сполучених  Штатів  та  штату 
Міннесота, зокрема, італійської, польської, української, фінської. 
Публікації:  монографії,  наукові  доповіді,  статті  у  фахових  журналах, 
звіти. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «News  and 
Events», електронні ресурси. 
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Центр досліджень багатомовності та багатокультурності 
Університету Південної Каліфорнії 

Center for Multilingual, Multicultural Research, University of 
Southern(CMMR) 

 
CaliforniaUSC Center for Multilingual, Multicultural Research 

University of Southern California 
Rossier School of Education 
Waite Phillips Hall Suite 604 
Los Angeles, CA 900890031 

tel.: (213) 7402360  
fax: (213) 7407101 

еmail: rbaca @usc.edu 
website: www.usc.edu/dept/education/CMMR/ 

 
Центр  був  заснований  весною  1983  року  й  пропонує  курси  з 
багатомовного, багатокультурного навчання.  
Мета  і  завдання:  розгортання  досліджень  мультикультурних 
досліджень у поліетнічних суспільствах та пошуки ефективної взаємодії 
носіїв різних етнокультурних традицій. 
Основні  аспекти  діяльності:  здійснюються  дослідження  за  такими 
напрямками:  білінгвізм;  навчання  у  соціальному  контексті;  підготовка 
викладачів  для  меншин  них  груп;  мовна  політика  та  планування; 
підготовка і впровадження навчальних програм. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Латинські  студенти  в  Університеті 
Південної  Каліфорнії  та  підготовка  вчителів  з  меншин  них  мов»; 
«Афроамериканські ресурси»; «Мовна політика та мовні права». 
Публікації: монографії, підручники, статті у фахових журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження освіти, різноманітності та майстерності, 
Університет Південної Каліфорнії, Лос Анджелес 

Center for Research on Education, Diversity and Excellence (CREDE), 
University of Southern California, Los Angeles 

 
еmail: rueda@usc.ed 
website: crede.org 

 

Центр був  заснований Департаментом освіти США  і  є  багатогалузевою 
дослідницькою та освітньою установою; він базується у Санта Круз. 
Мета  і  завдання:  допомога  студентам  –  вихідцям  із  різних  країн,  які 
перебувають  у  ситуації  ризику,  досягти  успіхів  у  академічній 
майстерності;  дослідження  та  розвиток  критичного  мислення  в  освіті 
студентів  із  лінгвістичних  та  культурних  меншин,  які  потрапили  у 
ситуації ризику на базі таких факторів, як раса, бідність та географічного 
місцеперебування. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження  навчальних  програм;  організація  наукових  заходів 
(конференції, семінари, симпозіуми); консультативна діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  латиноамериканські  вихователі  як 
вчителі  та  вплив  й  взаємодія  сім’ї  та  громади на  освіту  лінгвістично  й 
культурно  різноманітних  студентів,  «Формування  ефективного 
навчання,  розвиток  та  набуття  практичних  навичок  представниками 
занедбаних меншинних груп». 
Публікації:  матеріали  дослідницьких  проектів,  монографії,  статті  та 
розділи у фахових виданнях, навчальні посібники. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter 
Archive – Talking Leaves», електронні ресурси. 
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Центр етнічних студій Коледжу Манхетенської громади 

Center for Ethnic Studies, Borough of Manhattan Community College 

 
Room S642 

199 Chambers Street 
New York, NY 10007 
Tel.: 2122201370 

website: www.bmcc.cuny.edu  
 
Центр працює на  базі  творчих  дослідницьких  і  навчальних  колективів 
коледжу  і  практикує  міжконтинентальні  і  міждисциплінарні 
дослідження расових і етнічних проблем. 
Мета  і  завдання:  розвивати  дослідницьку  зацікавленість  у  студентів 
проблемами  етнічності,  міжетнічних  відносин,  історії  різних  етнічних 
груп у Північній Америці. 
Основні  аспекти  діяльності:  забезпечення  інформацією  студентів; 
підготовка  і  впровадження  навчальних  курсів;  проведення  наукових 
заходів (конференції, семінари, симпозіуми); надання консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  проблем 
азійської культури, латиноамериканської етнічності.  
Публікації:  монографії,  розділи  у  фахових  виданнях,  матеріали 
конференцій, навчально‐методичні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр ресурсного стимулювання студентських етнічних студій, 
Університет Сан Франциска  

Ethnic Studies Student Resource and Empowerment Center (SFSU), San 
Francisco State University 

 
1600 Holloway Avenue 
San Francisco, CA 94132 

EP 1108 
tel.: (415) 3383183 

еmail: pklasky@sfsu.edu 
website: ethnicstudies.sfsu.edu/studentcenter 

 

Центр  працює  у  межах  навчальних  програм  Коледжу  етнічних  студій 
державного університету Сан Франциско. 
Мета  і  завдання:  забезпечення  інформацією  тих  студентів,  які 
зацікавлені етнічними студіями.  
Основні  аспекти  діяльності:  консультативно‐навчальна  робота; 
репетиторська служба; організація семінарів, публічних лекцій, дискусій. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з акумулюванням інформації з 
етнічних  питань;  з  організацією  консультативної  допомоги  студентам 
молодших курсів та волонтерською діяльністю. 
Публікації:  навчальні  матеріали;  книги;  статті,  розділи  у  профільних 
виданнях; матеріали конференцій. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси.  
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Центр етнічних студій та мистецтв, Університет штату Айова 

Center for Ethnic Studies and the Arts (CESA), University of Iowa 

 
Department of American Studies  

715 Jefferson Building 
The University of Iowa  
Iowa City, IA 52242 
tel.: 3193843490  
fax: 3193350314 

еmail: cesa@uiowa.edu 
website: www.uiowa.edu 

 

Центр був заснований у липні 2006 році й концентрує свою діяльність 
на питаннях розвитку культурних ініціатив в етнічних спільнот. 
Мета  і  завдання:  сприяння  дослідженням  проблем  етнічності; 
спонукати  до  інтенсивного  вивчення  культурного  розмаїття; 
стимулювати  академічні  і  публічні  дискусії  про  роль  рас  і  етнічності  у 
кризових ситуаціях. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  лекцій;  проведення 
симпозіумів, просемінарів та круглих столів; консультативна діяльність. 
Дослідницькі теми (проекти): кольорові жінки у популярній культурі; 
критичні  дослідження  культури  харчування;  ідентичності  та 
технокультура. 
Публікації:  статті,  розділи  у  профільних  виданнях;  інформаційні 
матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Newsletter», 
електронні ресурси. 
 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



США 

 

 
 214 

Центр компаративних імміграційних досліджень,  
Університет Каліфорнії, Сан Дієго 

Center for Comparative Immigration Studies(CCIS), University of 
California – San Diego 

 
Center for Comparative Immigration Studies  

University of CaliforniaSan Diego  
La Jolla, California 920930548  

tel.: (858) 8224447  
fax: (858) 8224432  
еmail: ccis@ucsd.edu  
website: ccis.ucsd.edu 

 

Центр  був  заснований  у  1999  році.  Виконує  наукові  дослідження, 
орієнтовані  на  міжнародну  міграцію  та  біженців  по  усьому  світові.  Ці 
дослідження мають міждисциплінарний характер.  
Мета  і  завдання:  вибудовування  глобальної  електронної  мережі,  яка 
уже  включає  понад  300  індивідуальних  дослідників  та  дослідницьких 
інституцій у більше ніж 25 країнах.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницько‐консультативна  робота; 
підготовка  і  впровадження  навчальних  програм  навчальні  програми  з 
тематики,  яка  є  предметом  досліджень;  організація  наукових  заходів 
(конференцій, семінарів, симпозіумів). 
Дослідницькі  теми  (проекти):  причини,  динаміка  та  наслідки 
(економічні,  політичні  та  соціокультурні)  міжнародної  міграції; 
детермінанти  законів  та  політичних  заходів,  які  мають  регулювати 
потоки  іммігрантів  та  біженців;  вплив  міжнародної  міграції  на 
громадянство,  національну  ідентичність  та  етнічні  відносини; 
транснаціональні  відносини  (економічні,  політичні,  культурні,  етнічні) 
між країнами виходу та входу  імміграції; соціоекономічна, політична та 
культурна  взаємодія  іммігрантів  та  біженців  з  місцевим  населенням 
приймаючої країни; «Раса, імміграція та громадянство в обох Америках», 
«Роз’яснення  наслідків  контролю  за  імміграцією:  компаративне 
дослідження  мексиканської  міграції  до  Сполучених  Штатів  та 
Латинської  Америки/північноафриканська  міграція  до  Іспанії», 
«Двонаціональна політична інкорпорація мексиканських іммігрантів до 
Сполучених Штатів». 
Публікації:  монографії,  анталогії,  робочі  записки;  статті  та  розділи  у 
профільних виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  електронні 
ресурси. 
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Центр компаративних расових та етнічних досліджень, 
Стенфордський університет 

Center for Comparative Studies in Race and Ethnicity (CCSRE),  
Stanford University  

 
Main Quad, Building 360  
Stanford, CA 943052152 

еmail: ccsreinfo@stanford.edu 
website: https://ccsre.stanford.edu 

 

Центр бере свій початок від  Інституту компаративних студій з расових 
проблем та етнічності від 1996 року. 
Мета  і  завдання:  розширення  інтелектуальних  кордонів  традиційних 
академічних дисциплін у вивченні рас, етнічності і культур. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка 
навчально‐методичних  матеріалів  для  студентів  молодших  курсів; 
організація  лекцій  і  дискусій  для  студентів;  фінансова  підтримка 
дослідників. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  расових  і 
етнічних проблем у Сполучених Штатах Америки та за їх межами. 
Публікації:  щорічні  лекції;  серія  демографічних  доповідей;  наукові 
публікації у профільних виданнях. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «CCSRE 
Newsletter», серія «SCCR Working Papers», електронні ресурси. 
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Центр міграцій та розвитку, Прінстонський університет 

Center for Migration and Development (СMD), Princeton University 

 
179 Wallace Hall  

Princeton University Princeton, NJ 08544 
tel.: 16092583612 
fax: 16092581520 

еmail: ndoolan@princenton.edu 
          cmdweb@princeton.edu 

website: www.princeton.edu/cmd/ 
 

Центр був заснований у 1998 році за підтримки Школи Вудроу Вільсона 
публічних  та  міжнародних  справ  як  складова  частина  Департаменту 
соціології. 
Мета і завдання: дослідження проблем міграції та її зв’язку з расовими 
проблемами  і  етнічністю;  поширення  інформації  про  роль  міграції  у 
розвитку країн. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  підготовка  і 
впровадження навчальних програм; проведення наукових конференцій; 
консультативна діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Імміграційна  політика  у  США», 
«Імміграція  та  здоров’я»,  «Іммігрантські  організації  та  політична 
інкорпорація»,  «Друге  покоління  в  Іспанії:  порівняльна  перспектива», 
«Успіхи  тих,  хто  вийшов  із  другого  покоління  із  занедбаних  спільнот», 
«Інституції та розвиток», «Імміграція, етнічність та публічна політика». 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах;  навчально‐
методичні матеріали; серія робочих записок. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр мультикультурних та гендерних досліджень,  
Університет штату Техас – Сан Марко 

The Center for Multicultural and Gender Studies (MCGS), Texas State 
University San Marco 

 
Undergraduate Academic Center 478 

tel.: (512) 2452361 
еmail: Im64@txstate.edu 

 

Центр  був  утворений  у  1984  році.  Він  пропонує  низку  спеціальних 
програм  для  студентів  молодших  курсів  з  різних  проблем  етнічної 
тематики. 
Мета  і  завдання:  збір  та  публікація  матеріалів  з  етнічності 
(латиноамериканці,  афроамериканці,  індіанці,  американці  іспанського 
походження,  єврейська  присутність  в  Америці);  поширення  інформації 
про культури різних народів. 
Основні аспекти діяльності: збір та публікація матеріалів з етнічності 
(латиноамериканці,  афроамериканці,  індіанці,  американці  іспанського 
походження,  єврейська  присутність  в  Америці);  дослідницька  робота; 
проведення наукових заходів (конференції, семінари, симпозіуми). 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Мультикультурна  програма 
трансформації»,  «Мультикультурні  дослідження  у  штаті  Техас», 
«Мультикультурний календар». 
Публікації:  збірки  матеріалів  наукових  конференцій;  інформаційні 
брошури;  
навчально‐методичні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Diversity 
Bulletins», електронні ресурси. 
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Центр мультикультурної освіти, Університет Вашингтона 

Center for Multicultural Education, University of Washington 

 
110Miller Hall, Box 353600 
University of Washington 
Seattle, WA 98 1953600 
tel.: 2065433386 
fax: 2065431237 

еmail: centerme@washington.edu 
website: education.uw.edu/cme 

 
Центр фокусує свою діяльність історично змаргіналізованих етнічних та 
расових  групах  у  Сполучених  Штатах:  афроамериканці, 
іспанноамериканці,  латиноамериканці,  туземні  американці  та 
мультирасові американці. 
Мета  і  завдання:  сприяння  дослідницькій  роботу,  у  тому  числі  і 
студентів;  формування  креативних  груп  з  впровадження 
мультикультурної освіти. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  навчально‐
методична  діяльність;  організація  лекцій,  дискусій,  конференцій; 
надання  консультацій;  обговорення  статей  та  книг  з  проблематики 
мультикультурної освіти.  
Дослідницькі  теми  (проекти):  Розвиток  знання  та  розуміння 
мультиетнічних  народів  та  культур»,  «Розуміння  історичного  та 
сучасного  контекстів  етнічного  й  расового  пригноблення  як  і  іншого 
роду  досвід  маргіналізації»,  «Застосування  теоретичного  знання  до 
розвитку  багатокультурного  розуміння»,  «Розвивання 
мультикультурної компетентності для безперевного навчання». 
Публікації:  енциклопедія  «Encyclopedia  of  Diversity  in  Education»; 
монографії,  статті  і  розділи  у  профільних  виданнях;  навчальні 
підручники і посібники. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 

 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



США 

 

 
 219 

Центр мультилінгвістичних та мультикультурних досліджень,  
Лос Анджелес 

Сenter for Multilingual, Multicultural Research(CMMR), University of 
Southern California, Los Angeles 

 
Rossier School of Education 
Waite Phillips Hall Suite 604 
Los Angeles, CA 900890031 

tel.: (213) 7402360  
fax: (213) 7407101 
еmail: rbaca@usc.edu 
website: www.usc.edu 

 

Центр був  заснований  у  1983  році  і  має  на  меті  сприяти  розгортанню 
досліджень у сфері лінгвістики та культури. 
Мета  і  завдання:  поглиблення  вивчення  проблем  функціонування 
багатокультурності та багатомовності. 
Основні аспекти діяльності: наукові дослідження (мова та літературна 
діяльність, білінгвізм, полікультурність); навчання та тренінги, зокрема, 
для меншин; публічні заходи (виставки, зустрічі, дискусії). 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Латиноамериканці  в  університеті 
Південної Каліфорнії та підготовка вчителів з мов меншин», «Програма 
фонду Форда з освіти вчителів для меншин». 
Публікації:  монографії,  статті  та  розділи  у  профільних  виданнях; 
навчальні матеріали; матеріали публічних заходів. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Таїланд 

 

 
 220 

ТАЇЛАНД 

Населення: 66 720 000 (2011 р.). Етнічний склад: етнічні тайці (центральні, північно
східні, південні, китайські) – 95,9 %; бурмези – 2,0 %; інші – 1,3 %; невизначені – 0,8 %. 

 

Азійський дослідницький центр міграції,  
Університет Чулалонкорн, Бангкок 

Asian Research Center for Migration (ARSM), University Chulalonkorn, 
Bangkock 

 
Thailand Address: 3 rd (ARCM Documentation Center) and 7 th floor 

PrajadhipokRabhai Barni Bldg. Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand 
tel.: (662) 2187415 or 2187419 
fax: (662) 2558854 or 2551124 
email: supang.c@chula.ac.th 

website: www.arcm.ias.chula.ac.th/English/index.php 
 

Центр  зосереджується  на  дослідженні  проблем  міжнародної  міграції  в 
азійсько‐тихоокеанському регіоні. 
Мета  і  завдання:  формування  партнерської  дослідницької  мережі; 
формування ресурсної бази для здійснення якісних досліджень. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
конференцій; акумулювання інформації про міграційні процеси; надання 
консультацій. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  країни  Південної  Азії,  передусім, 
Таїланд. 
Публікації: монографії, публікації у фахових журналах, звіти та доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Working  Paper 
Series», електронні ресурси. 
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Центр етнічних студій та розвитку 

The Centre of Ethnic Studies and Development, Chiang Mai University 

 
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University 

Chiang Mai 50200 Thailand 
tel.: 6653 943599 
fax. : 6653 943599 

еmail : admincesd@gmail.com 
facebook : facebook.com/cesdcmu 

 

Центр  був  заснований  у  1994  році  на  факультеті  соціальних  наук 
університету Чянг Май.  
Мета  і  завдання:  вивчення  ситуації  з  етнічними  групами  у  Південно‐
Східній Азії й координація наукових зусиль у цьому напрямку. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  політичного,  економічного, 
соціального й культурного становище етнічних спільнот. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Розміщення,  ритуали  та  міжетнічні 
відносини у північній частині Південно‐Східної Азії», «Місцева  мудрість 
та ідентичність етнічних груп ву державній системі освіти», «Неурядові 
організації  розвитку  та  стимулювання  формальної  освіти  серед 
етнічного населення високогір’я». 
Публікації: монографії, статті у наукових журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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ФІНЛЯНДІЯ 

Населення: 5 457 000 (2014 р.). Етнічний склад: фінни – 96,6 %;  інші (росіяни, естонці, 
шведи, саамі, рома) – 3,4 %.  
 

Дослідницький центр міграції, транснаціоналізму та розвитку, 
Університет Тампере 

Research Center on Migration, Transnationalism and Development, 
University of Tampere (DeMi) 

 
Department of Education, 33014 

University of Tampere  
Ratapihankatu 55 (Atalpa), Tampere. 
website: www.uta.fi/projects/demi/ 

 

Центр заснований в університеті м. Тампере. 
Мета  і  завдання:  зосереджує  серед  іншого  свою  увагу  на  проблемах 
освіти  вихідців  із  різних  етнічних  спільнот,  які  мешкають  у  Фінляндії, 
етнічному розмаїтті. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  проведення 
наукових  заходів  (конференції,  семінари,  симпозіуми),  навчально‐
тренінгова діяльність, консультації. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Визнання  культурного  розмаїття  у 
повсякденного  життя  у  Фінляндії:  сфери  міжкультурної  взаємодії», 
«Транс‐нет»,  «Навчання  міжкультурній  компетентності  на  робочому 
місці»,  «Крос‐культурне  співробітництво  у  процесі  безперевного 
навчання та праці». 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  навчально‐
методичні матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Інститут міграцій 

Institute of Migration 

 
Siirtolaisuusinstituutti 

Eerikinkatu 34 
20100 Turku 

tel.:. 022840 440 
fax: 022333 460 

email: info@migrationinstitute.fi 
website: migrationinstitute.fi 

 
Інститут  заснований  у  1974  році  і  концентрує  увагу  на  дослідженні 
іммігрантів та біженців у фінському та міжнародному контекстах. 
Мета  і  завдання:  сприяння  науковим  дослідженням  міграційних 
проблем;  формування  бази  даних  з  питань  міграції  та  етнічності  у 
Фінляндії; зусилля по інтернаціоналізації науки. 
Основні аспекти діяльності: дослідницька робота. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Фінсько‐американські  іммігранти  у 
процесі  трансформації»,  «Політика  інтеграції:  Хто  має  користь?», 
«Європейська веб‐ сторінка з інтеграції». 
Публікації:  книги,  звіти  про  дослідження,  матеріали  наукових 
конференцій, статті у наукових журналах, довідкова література. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  щоквартальний  журнал 
«Siirtolaisuus Migration», електронні ресурси. 
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Інститут прав людини, Університет Або Академія 

Institute for Human Rights, Åbo Akademi University 

 
Åbo Akademi University 

Gezeliusgatan 2, FIN20500 Turku / Åbo 
tel.: +358 2 215 31 
fax: +358 2 215 4692 

email: infowww@abo.fi 
website: www.abo.fi/instut/imr 

 

Інститут  був  заснований  у  1985  році.  Серед  проблематики,  якою 
займається установа, – проблеми прав людини, пов’язані з міграціями та 
етнічністю. 
Мета  і  завдання:  вивчення  проблем,  пов’язаних  з  економічними, 
соціальними та культурними права мігрантів, меншин та автохтонного 
населення. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  проведення 
наукових  заходів  (конференції,  симпозіуми,  дискусії);  інформаційно‐
консультативна діяльність; навчально‐тренінгова робота. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Законодавство  та  етнічні  відносини: 
Осмислення  правової  стратегії  у  політичному,  ідеологічному  та 
соціальному  довкіллі»,  «Повноваження,  участь  та  недискримінація‐ 
операціоналізація  прав  людини»,  «Рівні  перед  законом:  доступ  до 
справедливості у країнах Центральної Азії». 
Публікації: книги, статті у журналах, доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Північний інститут екологічного права та законодавства  
з питань меншин, Університет Лапландії 

The Nothern Institute for Environmental and Minority Law, University of 
Lapland (NIEM) 

 
Artic Centre, Articum House  

Pohjoisranta 4, FIN96 100, Rovaniemi 
tel.: +358 16 34312773/3412758 

fax: +358 16 34112777 
website: www.urova.fi 

 

Інститут був заснований у 1985 році як складова частина Університету 
Лапландії. 
Мета  і  завдання:  вивчення  проблем  етнічних  спільнот  у  країнах 
Скандинавії, передусім, у Фінляндії. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  організація 
конференцій, навчально‐тренінгова діяльність. 
Дослідницькі теми  (проекти):  права меншин та корінного населення; 
мігранти  та  біженці  у  Скандинавії;  російська  національна  меншина  в 
Фінляндії. 
Публікації:  книги,  матеріали  конференцій,  інформаційно‐довідкові 
матеріали, навчальні програми. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Програма «Карелія, Росія та Балтика» 

Programme «Karelia, Russia and Baltic Area», Joensuun Yliopisto, 
University of Joensuu 

 
Department of History, University of Joensuu 

Yliopistokatu 4б PL 111 
80101 Joensuu, Finland 
tel.: + 358 13 251 4387 
fax: + 358 13 251 4557 

website: www.joensuu.fi/historia 
www.joensuu.fi/historia/karelia/karelia.php 

 

Програма є міжнародною, міждисциплінарною навчальною програмою, 
серед  іншого  пропонує  теми,  пов’язані  з  етнічністю  у  минулому  й 
сучасному. Вона працює на базі факультету соціальних наук і бізнесу. 
Мета  і  завдання:  підготовка  спеціалістів  з  питань,  пов’язаних  з 
розвитком  названих  регіонів,  зокрема  і  питань  етнонаціонального 
розвитку. 
Основні  аспекти  діяльності:  навчання  студентів  за  однорічною 
програмою.  
Публікації: реферати. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Центр дослідження етнічних відносин та націоналізму, 
Гельсінкський університет 

The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, the 
University of Helsinki(CEREN) 

 
Snellmaninkatu 12, P.O. Box 16 
FI00014 University of Helsinki 

Finland 
email: peter.kraus@helsinki.fi 

 
Центр  був  заснований  у  1998  році;  фінансова  підтримка  здійснюється 
Академією Фінляндії. 
Мета  і  завдання: багатодисциплінарні  дослідження  етнічних  відносин 
та  націоналізму  в  Фінляндії  на  національному,  регіональному  і 
локальному рівнях та поза межами Фінляндії. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  акумулювання 
даних  з  питань  етнічних  відносин  та  націоналізму;  участь  у  підготовці 
навчальних програм; інформаційно‐консультативна діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Бунтівна влада:  рівність,  розмаїття  та 
інтеграція етнічних та національних меншин у Фінляндії», «Євросфера – 
розмаїття  та  європейська  публічна  сфера  щодо  громадян  Європи», 
«Расизм та етнічна дискримінація та медія». 
Публікації:  монографії,  звіти,  статті  у  фахових  журналах,  навчальні 
матеріали, наукові доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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УКРАЇНА 

Населення: 45,6 млн (2012 р.). Етнічний склад: українці – 77,8 %; русськіє – 
17,3 %;  білоруси  –  0,6 %;  молдовани  –  0,5 %;  кримські  татари  –  0,5 %; 
болгари – 0,4 %; угорці – 0,3 %; румуни – 0,3 %; поляки – 0,3 %; євреї – 0,2 %; 
інші – 1,8 %. 
 

Інститут етнічних, регіональнихних і діаспорознавчих студій, Київ  

Institute of Ethnic, Migration and Diaspora Studies, Kyiv 

 
Київ, Україна 

вул. Андріївська, 11, пр. 9 
 
Інститут  працював  з  1990  по  2005  рік  як  приватна  науково‐
дослідницька установа.  
Мета  і  завдання:  дослідження  етнічних,  мігрантознавчих, 
діаспоральних  аспектів  розвитку  сучасних  поліетнічних  суспільств; 
проведення наукових конференцій.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  організація 
наукових конференцій, підготовка навчальних матеріалів. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Етнічні  меншини  в  Україні»,  «Етнічні 
спільноти  України»,  «Енциклопедія  української  діаспори», 
«Міжкультурний діалог: 2001 і далі».  
Публікації: монографії, статті у фахових журналах, довідники з етнічної 
тематики. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
імені М. Т. Рильського НАН України, Київ  

Institute of Art, Folklore and Ethnology Studies, Kyiv 

 
Київ, Україна 

вул. Грушевського, 4 
tel.: (044) 2783454 
fax: (044) 2783454 

email: etnolog@etnolog.org.ua 
website: www.etnolog.org.ua 

 

Інститут  працює  з  1936  року  у  рамках  Національної  академії  наук 
України як державна науково‐дослідна установа.  
Мета  і  завдання:  вивчення  культури  і  мистецтва,  етнографічної 
спадщини українського народу, народів слов’янських країн; формування 
концепцій та моделей етнонаціонального розвитку сучасної України.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  інформаційно‐
аналітична  діяльність,  організація  наукових  заходів  (конференції, 
симпозіуми, дискусії), підготовка навчальних матеріалів.  
Дослідницькі  теми  (проекти):  народна  культура  та  етнічна  історія 
України, історія та теорія професійного мистецтва та народної творчості, 
етнокультура та мистецтво зарубіжних країн, етносоціологічні концепції 
українського  етносу;  проекти  в  галузі  етнологічних  досліджень, 
українського пограниччя, міжнародної україністики.  
Публікації: енциклопедичні  видання, монографії,  статті  у  професійних 
журналах, аналітичні довідки. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнали  «Народна 
творчість  та  етнографія»  та  «Студії  мистецтвознавчі»,  електронні 
ресурси. 
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Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  
імені І. Ф. Кураса НАН України (ІПіЕНД), Київ  

Institute of Political and Ethnonational Studies, Kyiv 

 
Київ, Україна 

вул. Кутузова, 8 
tel.: (044) 2856561 
fax: (044) 2856261 

website: www.ipiend.gov.ua 
 

Інститут  у  такому  структурованому  вигляді  існує  з  1991  року  як 
науково‐дослідна установа Національної академії наук України.  
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  етнонаціонального  розвитку 
України,  історія  і  сучасність  українського  етносу,  етнічні  й  національні 
меншини  в  Україні,  етномовна  ситуація  в  Україні,  етнополітична 
культура. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  організація 
наукових  заходів  (конференції,  семінари,  конгреси,  дискусії, 
симпозіуми),  підготовка  інформаційно‐аналітичних  матеріалів  для 
владних  структур  та  громадських  організацій,  навчально‐
консультативна діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Політична  історія  України. 
XX століття»,  «Крим  в  етнополітичному  вимірі»,  «Закарпаття  в 
етнополітичному  вимірі»,  «Етнополітична  культура  в  Україні:  реалії  та 
виклики часу». 
Публікації: монографії, статті в наукових часописах, збірники наукових 
праць, аналітичні доповіді, енциклопедичні та довідкові видання.  
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  постійні  серії  «Наукові 
записки» та «Сучасна українська політика», електронні ресурси. 
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Східноєвропейський інститут розвитку (СЄІР), Київ 

East European Development Institute, Kyiv 

 

website: www.eedi.org.ua 
 
Інститут  є  неурядовою,  неприбутковою  міжнародною  дослідницькою 
організацією. 
Мета  і  завдання:  проведення  різного  роду  політико‐громадських  та 
дослідницьких  заходів,  спрямованих  на  розвиток  громадянського 
суспільства  в  Україні,  зокрема  і  в  етнонаціональній  сфері  суспільного 
життя. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  конференцій,  семінарів, 
круглих столів; опитування іммігрантів; консультативна робота. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Про  те,  як  запобігти мові  ворожнечі», 
«Непочуті голоси – проблеми імміграції, прав і свобод людини в Україні», 
«Екологія мови на підтримку розмаїття культур», «Східно‐Європейський 
монітор». 
Публікації:  аналітичні  звіти  і  доповіді,  інформаційно‐довідкові 
матеріали, прес‐релізи, публукації результатів виконаних проектів. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): вісник «В одному човні», «In 
the Same Boat», електронні ресурси. 
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Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД), 
Київ 

Ukrainian Center for Independent Political Research, Kyiv 

 
Київ, вул. Лисенка, 8, оф.9 
tel./fax: (38044) 279 24 35 
email: ucipr@ucipr.org.ua 
website: www.ucipr.kiev.ua 

 
Центр серед  інших проблем  займається питаннями етнонаціонального 
розвитку  України,  зокрема,  етнополітикою,  міжетнічною  взаємодією, 
ідентичностями  та  толерантностями  у  стосунках  між  представниками 
різних етнічних спільнот. 
Мета і завдання: сприянні розвитку політичної культури населення та 
розбудові громадянського суспільства в Україні. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  науково‐практичних  заходів 
(конференції,  круглі  столи),  прес‐конференції,  проведення  навчальних 
семінарів. 
Дослідницькі теми (проекти): «Управління міжетнічними відносинами 
в Криму через підвищення потенціалу прокуратури у протидії проявам 
нетерпимості  в  суспільстві»,  «Етнополітика  в  Україні:  формування 
національної  ідентичності»,  «Формування  політики 
загальнонаціональної консолідації: регіональний проект».  
Публікації:  тематичні  буклети,  інформаційно‐аналітичні  доповіді, 
консультації. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  «Вісник  етнополітики», 
електронні ресурси. 
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Центр етносоціологічних та етнополітичних досліджень,  
Інститут соціології НАН України, Київ 

The Center of Ethnosociological and Ethnopolitical Research, Kyiv 

 
Київ, Україна 

вул. Шовковична, 12 
 

Центр працював з 1991 по 2001 роки у складі Інституту соціології НАН 
України.  
Мета  і  завдання:  розгортання  досліджень  процесів  в 
етнонаціональному  розвитку  українського  суспільства  та  українства  у 
світі.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  інформаційно‐
аналітична  діяльність,  підготовка  навчальних  матеріалів,  проведення 
конференцій 
Дослідницькі  теми  (проекти):  динаміка  етнонаціональної  структури 
українського  суспільства,  міжетнічна  взаємодія,  історія  та  сучасність 
українського етносу,  етнічні меншини України,  українська діаспора й  її 
зв’язки з Україною; «Енциклопедія української діаспори», «Етнічність на 
пострадянському просторі».  
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  енциклопедичні  та 
довідкові видання, звіти, аналітичні доповіді. 
Друковані  органи  інформаційні  ресурси):  часописи  «Українська 
діаспора» та «Міжнародний етнічний форум», електронні ресурси. 
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ФРАНЦІЯ 

Населення:  66,6  млн  (2014  р.).  Етнічний  склад:  біле  населення  європейського 
походження (французи, італійці, іспанці, португальці, поляки, греки) – 85 %; вихідці із 
північноафриканських країн – 10,0 %; темношкіре населення  з  інших регіонів – 3,5 %; 
вихідці із азійських країн – 1,5 %.  
 
 

Агенство розвитку міжкультурних відносин, Париж 

Agence pour le development des relations interculturеlles (ADRI), Paris 

 
4 rue Ren Villerme, F75011 Paris 

tel.: +33 1 40096919 
fax: +33 1 434 82517 

email: info@adri.asso.fr 
 

Агенство є об’єднанням груп дослідників, інтереси котрих перебувають 
у галузі іммігрантознавства. 
Мета  і  завдання:  формування  ресурсного  центру  документації  та 
стимулювання  інтеграції  іммігрантів  у  Франції;  сприяння  створенню 
умов для міжкультурного діалогу. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  розвитку  відносин  між 
місцевим та прийшлим населенням; видання методично‐інформативних 
матеріалів, які стосуються інтеграції у Франції та Європі. 
Дослідницькі теми (проекти): «Міська культура – вуличне мистецтво», 
«Дискримінація на ринку праці». 
Публікації:  книги,  звіти,  матеріали  наукових  заходів,  інформаційно‐
довідкові матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетені  «ARDIPresse», 
«ARDIInfo», журнал «Migrations etudes», електронні ресурси. 
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Дослідницький осередок «Міграції та суспільство»,  
Університет Париж 7 

Unité de recherches «Migrations et sociéée» université de Paris 7 (URMIS) 

 
Tour Centrale, 2 place Jussieu 

75251 Paris Cedex 
tel.: +33 1 4427666/5673 
fax: +33144277887 

email: urmis@paris7.jussieu.fr 
website: urmis.unice.fr/ 

 

Осередок  був  створений  з  метою  вивчення  міграцій  та  міжетнічних 
стосунків у Франції та за її межами. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  взаємодії  іммігрантів  та 
суспільства  проживання;  формування  сприятливих  умов  для 
налагодження міжетнічного діалогу. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  проведення 
наукових  заходів  (конференції,  симпозіуми,  дискусії),  інформаційно‐
аналітична робота, консультації. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  міграції  та  мігранти  в  сучасну  епоху: 
практики мобільності та місце мігрантів у світовій економіці; іммігранти 
та меншинні групи як об’єкт публічних дій, інституціальних практик та 
дискурсу;  колективна  ідентичність:  мобілізація,  конструювання, 
постановка (спектакля), розповіді про історію міграцій (усна історія). 
Публікації:  книги,  статті  у  наукових  журналах,  звіди  і  доповіді, 
матеріали наукових конференцій.  
Друковані органи (інформаційні ресурси): тематичні серії та журнали 
«Les Cahiers de  l’Urmis»,  «Ouvrages»,  «Rapports de  recherché  telechargeables 
en ligne», «Publications des members du laboratoire», електронні ресурси. 
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Мігрінтер. Міжнародні міграції, простір та суспільства,  
університет Пуатьєр та Бордо 3 

Migrinter. Migrations internationals, espaces et sociétés (CNRS)
Universités de Poitiers et Bordeaux 3 

 
Avenue du Recteur Pineau 95 

F86022 Poitiers 
tel.: +33 5 49453257 
fax: +33 5 49453322 

email: spercheron@iae.univpoitiers.fr 
website: www.mshs.univpoitiers.fr/migrinter/ 

 

Інституція працює на базі університетів Пуат’єр та Бордо, залучаючи до 
співпраці фахівців з різних університетів Франції. 
Мета  і  завдання:  дослідження  міграційних  просторів  та  надання 
консультативної допомоги з питань міграцій. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  проведення 
наукових конференцій, підготовка навчальних матеріалів. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  міграційна  система  та  економіка  у 
Франції та Європі, зокрема, у південних та північних регіонах;  етнічний 
бізнес та діаспора; міжнародні міграції та урбаністичні райони. 
Публікації:  книги,  монографії,  статті  у  фахових  часописах, 
інформаційно‐аналітичні матеріали. 
Друковані органи  (інформаційні ресурси): журнал  «Revue Européenne 
des  Migrations  Internationales»,  бюлетень  «emigrinter»,  електронні 
ресурси. 
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Національний інститут демографічних досліджень  

National Institute of Demographic Studies, Paris, Institute national 
d’etudes démographiques (INED) 

 
133 Boulevard Davout 
75980 Paris cedex 20 
tel.: +33 0 56 20 00 
fax: +33 0 56 06 20 45 

email: webmaster@ined.fr 
website: www.ined.fr 

 

Iнститут працює у сфері дослідження демографічних явищ з 1976 року, 
як на національному, так і на міжнародному рівнях, зокрема й міграції. У 
його складі – 66 постійних та 50 асоційованих співробітників. 
Мета  і  завдання:  дослідження демографічних  ситуацій та тенденцій  їх 
розвитку  у  Франції  та  за  її  межами  та  інформація  зацікавлених  осіб  й 
установ про результати досліджень. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  демографічних  динамік; 
розробка  методології  демографічних  досліджень;  навчальні  курси; 
підготовка докторських дисертацій. 
Дослідницькі  проекти:  «Міграція  між  Африкою  та  Європою», 
«Можливості забезпечення житлом та міграція», «Інтеграція іммігрантів, 
ситуація  з  мігрантами  другого  покоління  та  дослідження  явищ 
дискримінації. Компаративні підходи», «Ідентичність та відмінності». 
Публікації:  монографії,  звіти,  доповіді,  матеріали  наукових 
конференцій, довідково‐інформаційні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Population», 
електронні ресурси. 
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Об’єднання координаційних досліджень міжнародних міграцій, 
Париж 

Groupement de recherché coordonnées sur les migrations internationals 
(GRECO), Paris 

 
Rue Pouchet 5961 
F75017 Paris 

tel.: +33 1 40251025 
 

Об’єднання  функціонує  як  дослідницька  інституція,  до  складу  якої 
входять науковці, які працюють у галузі мігрантознавства. 
Мета і завдання: концентрує увагу на координації зусиль дослідників у 
сфері міжнародних міграцій. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  інформаційно‐
аналітична  діяльність,  організація  наукових  заходів  (конференції, 
семінари,  дискусії),  формування  документальної  бази  для  міграційних 
досліджень. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  процесами  міграції  та 
адаптації  іммігрантів  у  новому  етнонаціональному  довкіллі,  зокрема  у 
Франції. 
Публікації:  монографії,  матеріали  наукових  конференцій,  аналітичні 
доповіді, статті у фахових журналах. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Рада та об’єднання міжкультурних та міграційних досліджень, 
Тулуза 

Conseil et formation sur les relations interculturelles et les migrations 
(COFRIMI), Toulouse 

 
Rue de Grasse 23 
 F31400 Toulouse 
tel.: +33 5 62267115 
fax: +33 5 61256490 

email: cofrimi.formation@wanadoo.fr 
website: www.cofrimi.com 

 

Рада  була  заснована  у  1992  році,  запросивши  до  співпраці  фахівців  у 
галузі міграцій та міжкультурної взаємодії. 
Мета  і  завдання:  дослідження  міжкультурних  відносин  та  політики  й 
практик  у  сфері  міграційних  рухів  у  французькому  та  європейському 
просторах. 
Основні  аспекти  діяльності:  інформування  зацікавлених  осіб  та 
організацій щодо міжкультурної  взаємодії  у  поліетнічному  суспільстві; 
дослідження  питань  міжкультурної  компетентності;  формування 
менеджменту  у  сфері  міграцій  та  міжкультурного  діалогу;  виявлення 
дискримінації мігрантів та представників етнічних спільнот; підготовка 
навчально‐методичних матеріалів. 
Дослідницькі теми (проекти) пов’язані з дослідженням міжкультурної 
взаємодії  у  французькому  суспільстві  за  участю  іммігрантів  із  різних 
країн світу. 
Публікації: монографії, статті у фахових часописах, підручники. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Cahiers  du 
COFRIMI», електронні ресурси. 
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Французький центр народонаселення та розвитку, Париж 

Centre français sur la population et le development (CEPED), Paris 

French Center for Population and Development 

 
45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 
 94736 Nogent sur Marne Cedex 
tel.: (33) (0)1 43 94 72 90 
fax: (33) (0)1 43 94 72 92 
еmail: contact@ceped.org 
website: www.ceped.org 

 

Центр  був  заснований  у  1988  році  за  ініціативою  міністра 
співробітництва та за участю наукової спілки. 
Мета  і  завдання:  дослідження  проблем  економічного  розвитку,  ринку 
робочої  сили  та  у  цьому  зв’язку  питань  економічної  демографії; 
вивчення  проблем  міжнародної  міграції  та  мондьялізації  міграційних 
процесів у Франції й південних країн. 
Основні  аспекти  діяльності:  формування  бази  даних  з  питань 
народонаселення,  дослідницька  робота,  інформаційно‐консультативна 
діяльність, організація конференцій.  
Дослідницькі теми (проекти): «Мігранти африканського походження у 
Франції  та  репродуктивне  здоров’я»,  «Дослідження  міграції  між 
Африкою  та  Європою»,  «Історія  турецької  міграції  у  Латинській 
Америці». 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  матеріали 
конференцій звіти, доповіді. 
Друковані  органи  (Інформаційні  ресурси):  тематична  серія  «Working 
Paper du CEPED», електронні ресурси. 
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Центр вивчення та дослідження міжетнічних відносин та меншин, 
Університет Верхньої Бретані, Ренн 

Centre d’étude et de recherché sur les relations interethniques et les 
minorites (CERIEM), Université de Haute Bretagne, Rennes 2 

 
Place SaintMelaine 4, F35000 Rennes 

tel.: +33 2 99276155 
fax: +33 2 99276150 
email: ceriem@uhb.fr 

website: www.uhb.fr/schumaines/ceriem 
 

Центр  почав  працювати  з  1986  році,  об’єднавши  кілька  агентств,  які 
цікавляться питаннями етнічності та міграціями. 
Мета  і  завдання:  дослідження  різноманітних  проблем,  пов’язаних  з 
етнічністю,  расовими  відносинами,  міжетнічними  стосунками, 
проблемами  меншин  та  міграцій,  актуальними  питаннями 
регіонального розвитку. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  організація 
наукових  заходів,  підготовка  навчально‐методичних  матеріалів, 
інформаційно‐аналітична діяльність.  
Дослідницькі  теми  (проекти):  «Соціологія  міжетнічних  відносин», 
«Проблеми  чужинців  у  Франції  та  Великій  Британії»,  «Імміграція, 
біженці,  етнічне  населення:  друге  покоління,  культурні  контакти  та 
етнічне співіснування». 
Публікації: книги, статті у наукових журналах, матеріали конференцій, 
звіти, доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Cahiers  du 
CERIEM», електронні ресурси. 
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Центр інформації та дослідження міжнародних міграцій, Париж  

Centre d’information et d’etudes sur les migrations internationals (CIEMI), 
Paris 

 
Rue de Montreuil 46, F75011 Paris 

tel.: +33 1 43724934/0140 
fax:+33 1 43720642 

email: ciemiparis@aol.com 
 

Центр був заснований 1973 року. 
Мета і завдання: дослідницька діяльність у галузі мігрантознавства. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  інформаційно‐
консультативна  діяльність,  організація  наукових  заходів  (конференції, 
семінари, симпозіуми).  
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  актуальними  проблемами 
міжнародних  міграційних  процесів,  з  міжнародними  міграціями  у 
взаємодії  з  соціальним,  культурним  та  релігійним  довкіллям 
приймаючої сторони. 
Публікації:  книги,  статті  у  фахових  журналах,  інформаційні  збірки, 
матеріали наукових заходів. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнали  –  «Migrations 
société»,  «Migrations  Europe»;  бюлетень  «Reseau  d’informations  européen», 
електронні ресурси. 
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Населення: 4,284 млн  (2011  р.). Етнічний склад:  хорвати – 90,4 %,  серби – 4,4 %,  інші 
(босняки, угорці, італійці, словени, німці, чехи, рома, албанці, чорногорці тощо) – 5,2 %.  

 

Інститут дослідження міграції та етнічності, Загреб 

Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb 

 
Trg Stjepana Radića 3 
10000 Zagreb, Croatia 

tel.: +385 (0)1 6111 563; 6111 586 
fax: +385 (0)1 6119 680 
еmail: imin@imin.hr 

website: aemi.eu/instituteformigrationandethnicstudi… 
 

Інститут  заснований  у  1984  році  внаслідок  злиття  кількох  невеликих 
дослідницьких  установ  з  метою  інтенсифікації  вивчення  складних 
феноменів, пов’язаних з міграціями та етнічністю. 
Мета і завдання: системне й міждисциплінарне дослідження усіх форм 
міграцій, національних меншин та різних аспектів етнічності, як у самій 
Хорватії, так і за її межами; стимулювання компаративних досліджень. 
Основні  аспекти  діяльності:  організація  наукових  досліджень  з 
означених проблем; організація таких наукових заходів, як симпозіуми, 
конференції,  круглі  столи  з  питань  міграції,  меншин,  етнічності; 
проведення  тренінгів  та  впровадження  навчальних  програм  з 
етнічності. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  міжнародних 
міграцій та проблем іммігрантів у Хорватії. 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  звіти,  матеріали 
наукових конференцій. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнал  «Migracijske  i 
etnicke teme», електронні ресурси. НП
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Населення: 8, 01 млн  (2012  р.).  Етнічний  склад: швейцарці – 94,0 %  (німецькомовні – 
65,0 %,  французькомовні  –  18,0 %,  італомовні  –  10,0 %,  ретороманці  –  1,0 %);  інші 
(португальці, серби, турки, іспанці, вихідці із азійських країн) – 6,0 %.  
 

Міжнародний центр міграції та здоров’я, Женева 

International Centre on Migration, Health Development (ICMND), Geneva 

 
11Route du Nant d’Avril 
CH – 1214 Geneva 
tel.: 41 22 783 10 80 
fax: 41 22 783 10 87 

email: admin@icmh.ch 
 

Центр  був  заснований  1995  року  з  метою  здійснення  досліджень, 
проведення  тренінгів  та  надання  консультацій  в  усіх  сферах,  які 
стосуються  міграції  та  здоров’я,  а  також  з  метою  координації  зусиль  у 
цьому напрямку, які мають місце у різних регіонах світу. 
Мета  і  завдання:  сформувати  думку  про  те,  що  здоров’я  людей,  котрі 
переміщаються  (мігрантів), має  бути під  опікою урядів  та  громадських 
організацій.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження,  які  сприяють  захисту 
здоров’я  людей,  котрі  перебувають  у  русі;  формування  моніторингу 
оцінки  впливу  різних  умов  на  здоров’я  й  благополуччя  переміщених 
осіб;  тренінги  з  метою  посилення  національних  та  міжнародних 
можливостей  у  сфері  здоров’я,  планування  міграції  та  менеджменту; 
розробка моделей політики щодо міграції та питань здоров’я. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  дослідженням  здоров’я  у 
довкіллі  переміщених  осіб  та  формуванням  бази  даних  для 
інформування  владних  структур  ш  громадськості  з  окреслених  у 
завданнях Центру проблем. 
Публікації:  книги,  статті,  матеріали  конференцій,  інформаційно‐
аналітичні доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Швейцарський форум міграційних студій та дослідження 
населення, університет Ньюшатель 

Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM), Université de 
Neuchatel 

 
University of Neuchâtel 

Rue StHonoré 2 
CH  2000 Neuchâtel 

tel.: +41 (0)32 718 39 20 
fax: +41 (0)32 718 39 21 

email: secretariat.sfm@unine.ch  
website: www.migrationpopulation.ch 

 

Форум  був  заснований  у  1995  році  з  метою  вивчення  міграцій  та 
міжкультурних  стосунків  й  фінансується Швейцарським  національним 
науковим фондом. 
Мета  і  завдання:  відтворення  впливу  міжнародного  переміщення 
людей на динаміку населення у Швейцарії та різних регіонах Європи.  
Основні  аспекти  діяльності:  міграційні  рухи;  біженці  та  притулок; 
інтеграція; расизм та дискримінація; демографія. 
Дослідницькі  теми  (проекти)  пов’язані  з  питаннями  ролі  міграцій  у 
динаміці народонаселення у Швейцарії та в інших країнах Європи. 
Публікації:  монографії,  статті  у  фахових  журналах,  звіти,  доповіді, 
бібліографічні збірки. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнали та тематичні серії 
«SFM Studies», «Social  Сohesion and  Сultural pluralism», «Discussion Papers», 
«FORUM Magazine», електронні ресурси. 
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ШВЕЦІЯ 

Населення:  9,6  млн  (2013  р.).  Етнічний  склад:  шведи  –  80,0 %;  інші  –  фіни  (2,4 %), 
вихідці  із  країн  колишньої Югославії  (2,06 %),  іракці  (1,74 %),  поляки  (0,91 %),  іранці 
(0,84 %). 
 

Інститут дослідження мігрантів, Борас 

The Immigrant Institute (IMMI), Borås 

 
The Immigrant Institute 
c/o Mötesplats Göteborg 
Sorda Allegatan 1B 

413 01 GöTEBORG, SWEDEN 
email: info@immi.se 

 

Інститут був  заснований  у  січні  1973 року  у  Стокгольмі,  а  з  1975 року 
базувався у Борасі. Він працює як національний дослідницький осередок 
та  центр  документації  з  питань  імміграції,  біженців  та  расизму.  Нині 
розміщується в Гетеборзі. 
Мета і завдання: формування дослідницької бази з питань міграційних 
процесів.  
Основні аспекти діяльності:  архівна робота;  інформаційно‐аналітична 
та  консультативна  діяльність  з  питань,  які  стосуються  мігрантів  і 
біженців. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  притулок  та  біженці;  еміграція  та 
імміграція;  енциклопедія  міграції;  Європа  та  іммігранти;  менеджмент 
асоціацій; расизм; рома; іммігрантські організації; законодавство; участь 
іммігрантів  у  політичному  житті;  «Бібліотеки  для  усіх»,  «Європейська 
інтелектуальна майстерня». 
Публікації:  книги,  написані  іммігрантами;  статті  у  фахових  журналах; 
звіти та доповіді. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): журнали «AOM, Aktuellt om 
migration»,  «JICC,  Journal  of  Intercultural  Communication»,  електронні 
ресурси. 
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Інститут дослідження міграції, етнічності та суспільства, 
Університет Лінкьопінга 

Institute for Migration, Ethnicity and Society (REMESO), Linkoeping 
University 

 
Linköping University 
SE581 83 LINKÖPING 
tel.: +46 1328 10 00 
fax: +46 1314 94 03 

website: www.isv.lui/remeso/ 
 

Інститут  є  міждисциплінарною  дослідницько‐навчальною  установою, 
яка працює на базі Відділення  соціальних наук та  соціальної  допомоги 
університету Лінкьопінга. 
Мета і завдання: вивчення етнічно гетерогенних суспільств у сучасному 
контексті,  зокрема  транснаціональної  міграції,  етнічної  диверсифікації 
та громадянства у зв’язку з динамікою ринку праці. 
Основні  аспекти  діяльності:  міграція  та  етнічні  відносини  у  зв’язку  з 
глобальними та соціальними змінами. 
Дослідницькі теми (проекти): «Реструктуризація ринку праці, міграція 
та  соціальне  включення.  Режими.  Норми,  Стратегії.»,  «Дослідження 
здоров’я,  міграції  та  етнічних  відносин»,  «Громадянство  і  етнічні 
відносини: Соціальні, культурні та історичні перспективи». 
Публікації: монографії,  статті у фахових часописах, доповіді, матеріали 
наукових конференцій, навчальні посібники. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): тематичні серії «The MES – 
Themes on Migration and Ethnic Studies», електронні ресурси. 
 
 

НП
У ім

ен
і М

.П
.Д
ра
гом
ан
ов
а 



Швеція 

 

 
 248 

Північний інститут Африки, Уппсала 

The Nordic Africa Institute, Uppsala 

 
P O Box 1703 

SE751 47 Uppsala, Sweden 
tel.: +46 18 56 22 00 
fax: +46 18 56 22 90 
еmail: nai@nai.uu.se 
website: www.nai.uu.se 

 

Інститут  є  дослідницькою  установою,  яка  концентрується  на 
дослідженні,  зборі  документації  та  поширення  інформації  з  проблем 
сучасної Африки у північних країнах Європи. Він був заснований у 1962 
році. 
Мета  і  завдання:  здійснення  критичних  досліджень  й  аналізу 
соціальних  процесів  в  африканських  країнах,  зокрема  пов’язаних  з 
міграціями; зміцнення співпраці африканських дослідників з колегами у 
країнах Північної Європи.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідження  актуальних  питань 
суспільного  розвитку  африканських  країн;  організація  конференцій; 
підготовка інформаційно‐аналітичних матеріалів. 
Дослідницькі теми (проекти): «Молоді жінки в африканських війнах», 
«Культурні образи в Африці та про Африку», «Молодь та маргінальність 
у  містах  Сьєра  Леоне»,  «Постконфліктні  трансформації,  держава  та 
громадянське суспільство в Африці». 
Публікації:  монографії,  статті  у  наукових  журналах,  матеріали 
конференцій, прес‐релізи. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  бюлетень  «Publications 
Newsletter», електронні ресурси. 
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Центр імені Гьюго Валентіна, Університет Уппсала 

The Hugo Valentin – Centrum, Uppsala University 

 
Box 521, SE751 20 Uppsala  

Thunbergsvägen 3 D, 1 floor (Hus 4) 
tel.: +46 (0)18 471 23 59 
fax: +46 (0)18 471 23 63 
еmail: info@valentin.uu.se 
website: www.valentin.uu.se 

 
Центр  є  міждисциплінарним  форумом  дослідження  культурних, 
соціальних  явищ  та  процесів,  які  стосуються  етнічних  маркерів 
суспільного  розвитку,  етнічних  відносин  та  міжнародних  міграцій;  під 
цією  назвою  працює  з  2010  року  на  основі  об’єднання  Центру 
багатокультурних  досліджень  та  Програми  вивчення  голокосту  і 
геноциду.  
Мета  і  завдання:  дослідження  ролі  етнічних  чинників  у  розвитку 
суспільств  і  індивідів,  формування  документальної  бази  для 
дослідження  етнічної  проблематики;  забезпечення  навчального 
процесу. 
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота;  навчальна 
магістерська  програма  з  питань  голокосту  та  геноциду;  інформаційно‐
аналітична та консультативна діяльність;  організація наукових  заходів 
(конференції, симпозіуми, дискусії). 
Дослідницькі теми (проекти): дискримінація, мультилінгвізм, міграція 
та  інтеграція;  «Нація  та  державотворення  у  розділеному  суспільстві: 
ідентичність,  міжетнічні  відносини  та  демократія  у  Чорногорії»,  «Мова 
та етнічність: лінгвістична диференціація й позиції щодо мов у Боснії та 
Герцоговині»,  «Конструкт  культур  іммігрантів  та  меншин  в  Швеції  на 
зламі століть». 
Публікації:  монографії,  статті  у  журналах,  матеріали  в  друкованому 
органі Центру; інформаційно‐аналітичні доповіді. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнали  «Studia 
multiethnica Upsaliensia», «Multiethnica», електронні ресурси. 
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Центр досліджень міжнародної міграції та етнічності, 
Стокгольмський університет 

Centre for Research in International Migration and Ethnicity (CEIFO), 
University of Stockholm 

 
Stockholms universitet 
SE106 91 Stockholm  

Universitetsvägen 10B, plan V 
tel.: + 46 8 16 20 00 
fax: + 46 8 16 22 64 

еmail: ceifo.editor@ceifo.su.se 
website: www.ceifo.su.se 

 

Центр  був  заснований  у  1983  році  з  метою  вивчення  різноманітних 
аспектів міжнародної міграції, національності, етнічності та ксенофобії з 
точки зору кроскультурної перспективи. 
Мета і завдання: запропонувати методологію досліджень, яка відкриває 
можливості  розуміння  взаємозв’язку  соцієтальних  процесів  з 
соціальною реальністю у контексті міграцій та етнічності.  
Основні  аспекти  діяльності:  дослідницька  робота,  організація 
конференцій, інформаційно‐аналітична діяльність. 
Дослідницькі  теми  (проекти):  пов’язані  з  дослідженням  проблем 
етнічності,  націоналізму,  етнічних  груп,  міжнародної  міграції, 
глобальних  діаспор;  «Транснаціональні  освітні  кар’єри»,  «Служби  і 
соціальна допомога у транснаціональному просторі», «COHAB: Діаспорні 
конструкції почуття батьківщини і країни проживання». 
Публікації:  монографії,  щорічні  звіти,  окремі  серії,  матеріали 
конференцій, інформаційно‐довідкові матеріали. 
Друковані органи (інформаційні ресурси): електронні ресурси. 
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Населення: 21,675 млн (2013 р.). Етнічний склад: сингали – 74 %; таміли – 17 %; мури – 
7 %; інші – 2 %. 
 

Міжнародний центр етнічних досліджень 

International Centre for Ethnic Studies 

 
 Kynsey Terrace, Colombo 8, Sri Lanka 

tel.: +94112685085/ 2679745/ 2674884 
fax: +94112698048 

еmail: admin@icescolombo.org 
website: www.icescolombo.org 

 

Цей  центр  був  заснований  у  1982  році  за  підтримки Фонда Форда.  До 
його складу входять дослідники  із Шрі Ланки та зарубіжних країн. Має 
спеціальний консультативний статус при ООН. 
Мета  і  завдання:  вивчення  етнонаціональних  процесів  у  країні  та  у 
регіоні, координація зусиль дослідників етнічних проблем. 
Основні  аспекти  діяльності:  сприяння  дослідницькій  роботі, 
підготовка  інформаційно‐аналітичних матеріалів для владних структур 
та громадських організацій, організація наукових заходів. 
Дослідницькі теми  (проекти):  етнічність,  ідентичність та насильство; 
держава, політика та влада; справедливість та боротьба за мир; стать та 
сексуальність;  глобалізація;  мистецтво,  засоби  масової  інформації  та 
культура. 
Публікації:  монографії,  книги,  доповіді,  матеріали  наукових 
конференцій, інформаційні матеріали. 
Друковані  органи  (інформаційні  ресурси):  журнали  «Nethra», 
«Domains», електронні ресурси. 
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