
Шановні колеги ! 

18-20 жовтня 2016 року у Києві відбудеться Міжнародна наукова 

конференція «Соціальні катастрофи першої половини ХХ століття в 

Україні та світі: історичний контекст та демографічні наслідки» 

 

Організатори конференції:  

 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

 Інститут історії України НАН України  

 Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 

України 

 Український інститут національної пам’яті  

 Національний музей історії України у Другій світовій війні.  

 Український центр вивчення історії Голокосту 

 Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України  

 Національний музей «Меморіал пам’яті жертв Голодомору» 

 Український науковий інститут Гарвардського університету 

 Канадський інститут українських студій 

 Фонд «Відродження» 

 

Оргкомітет конференції:  

 Валерій Смолій, директор Інституту історії України НАН України, 

голова оргкомітету конференції 

 Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень 

імені М. В. Птухи НАН України, співголова оргкомітету  

 Іван Патриляк, декан історичного факультету Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, співголова 

оргкомітету  

 Володимир В’ятрович, директор Українського інституту національної 

пам’яті, співголова оргкомітету  

 Іван Ковальчук, генеральний директор Національного музею історії 

України у Другій світовій війні, співголова оргкомітету  

 Євген Бистрицький, директор Міжнародного фонду «Відродження» 

 Геннадій Боряк, заступник директора Інституту історії України НАН 

України 

 Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України 

 Володимир Кравченко, директор Канадського інститут українських 

студій 

 Любов Легасова, заступник генерального директора з наукової роботи 

Національного музею історії України у Другій світовій війні 
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 Микола Литвин, директор Інституту українознавства ім. Крип’якевича 

НАН України  

 Сергій Плохій, директор Українського наукового інститут 

Гарвардського університету 

 Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії 

Голокосту 

 Олеся Стасюк, директор Національного музею «Меморіал жертв 

Голодомору» 

 Яна Примаченко, науковий співробітник Інституту історії України НАН 

України, секретар оргкомітету  

 

Міжнародна наукова конференція «Соціальні катастрофи першої половини 

ХХ столітті в Україні та світі: історичний контекст та демографічні наслідки» 

присвячена одному з найбільш актуальних напрямів – дослідженню 

демографічних втрат в Україні та світі у першій половині ХХ століття. Перша 

світова війна, розпад імперій, війни за незалежність та постання нових 

держав ознаменували початок глобальних соціальних катастроф 

«короткого» ХХ ст. Тоталітарні ідеології міжвоєнного періоду обернулися 

справжньою національною трагедією для багатьох народів Європи і світу. 

Голодомор, масові репресії в СРСР та Друга світова війна назавжди змінили 

етнічне обличчя не тільки України, але й всієї Центрально-Східної Європи. 

Інструменталізація історії Другої світової війни, маніпуляції щодо оцінки 

втрат під час Голодомору та репресій стали однією з головних складових 

інформаційної війни. У сучасній політичній риториці історичні аргументи 

використовуються для виправдування неоімперської політики, загарбання 

чужих територій, вбивств та руйнувань, що підриває основи міжнародної 

безпеки. Це вимагає від істориків і демографів консолідованого виступу на 

захист професійних стандартів, принципу науковості і дати фахову оцінку 

трагічних історичних подій та їх наслідків.  

 

Робота конференції відбуватиметься за напрямами: 

Світові/ континентальні кризи та їх соціально-демографічні 

наслідки: 

 Розпад континентальних імперій і національно-визвольні революції: 

соціально-демографічні аспекти нового світового порядку 

 Проблема оцінки втрат націй у Першій світовій війні 

 Перша світова війна і українське питання в сучасному політичному 

дискурсі Росії 

 Наслідки «Великого терору» для радянських Збройних сил 

 Демографічні наслідки радянських соціальних та режимно-

репресивних заходів на західноукраїнських землях у 1939 – 1940 рр. 

 Друга світова війна: демографічні втрати воюючих сторін  
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 Нацистський «новий порядок» на території України: геноцид, 

соціальний визиск, депортації та їх демографічні наслідки 

 Голокост 

 Військовополонені: правовий статус, стандарти утримання, оцінка 

втрат 

 Людські втрати під час українсько-польського конфлікту 

 Міграційні процеси під час соціальних катастроф як фактор 

демографічної тектоніки 

 Проблеми «переміщених осіб» (dp) та репатріантів 

 Війна як деструктивний демографічний чинник: історіософський зріз 

 Перша та Друга світова війна: спільне та особливе  

 Демографічні втрати в політиці пам’яті 

 

Держава як генератор соціальних катастроф:  

 Голоди, геноциди та етнічні чистки першої половини ХХ ст.  

 Голодотворна політика Кремля 

 Національний та демографічний вимір масових репресій 1930-х – 

1950-х рр. у СРСР 

 Зміна етнічного обличчя регіонів як наслідок державної політики 

 Голодомор у російсько-українських «війнах пам’яті» 

 

Інструментарій обрахування втрат трагічного ХХ ст.: традиції, 

тенденції, перспективи: 

 Методика обчислення демографічних катастроф: світовий дискурс 

 Інструменталістика демографічних досліджень Голодомору 

 Голодомор 1932 – 1933 рр.: проблема оцінки втрат  

 Джерельна база досліджень соціальних катастроф першої половини 

ХХ ст. 

 

До участі у конференції запрошуються історики, демографи та 

спеціалісти, які досліджують означені питання в рамках радянської історії, 

історії інших країн, а також у порівняльній перспективі. 

 

По завершенні конференції відбудеться круглий стіл 

«Демографічні втрати України у першій половині ХХ ст.: 

глобальний вимір – український погляд»  

 Для участі у конференції необхідно до 31 січня 2016 року 

направити в оргкомітет заявку (ПІБ, місце роботи і посада, контактні 

телефони, електронна пошта) та короткі тези доповіді (1000 –1500 знаків). 

Повідомлення про прийняття заявки – до 30 квітня. 
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 Матеріали конференції будуть видані окремим збірником до 

початку роботи конференції: 

- Тексти доповідей приймаються до 31 травня 2016 року. 

- Матеріали подаються робочими мовами конференції. Загальний 

обсяг – до 40 тис. знаків. 

- У разі подання матеріалів українською мовою до них додається 

резюме англійською мовою обсягом 5-7 тис. знаків. 

- Посилання на джерела оформлюється у режимі «виноска» 

(«footnotes»). 

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для 

публікації. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська.  

Місце проведення: Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка (вул. Володимирська 60, Київ 01601)  

Витрати на підготовку та проведення конференції забезпечують 

організатори. Питання оплати витрат учасників вирішується і буде 

повідомлено додатково. 

 

Секретар оргкомітету: Яна Примаченко  

Тел./факс: 063 058 50 65 

Е-mail: demography20@gmail.com  

mailto:demography20@gmail.com

