
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

1. Код: ПП 1. 
2. Назва:Міжнародна міграція 

3.Тип: Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Клець М. В. 

кандидат економічних наук,  доцент каф. міжнародної економіки. 
9. Результати навчання: 
після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

здійснювати кваліфіковану професійну діяльність в агентствах, які мають ліцензію на 

надання послуг із працевлаштування за кордоном; 

 працювати в державних і громадських структурах, які регулюють міграційні процеси; 

застосовувати міжнародні та національні правові норми щодо регулювання міграційних 

процесів; 

оцінити масштаби нелегальної міграції 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародні 

економічні відносини», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка зарубіжних 

країн», «Міжнародне право», «Політична економія», «Міжнародний менеджмент», 

«Управління персоналом», «Ділова іноземна мова», «Психологія та педагогіка». 

 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Транснаціональні корпорації», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Статистика», 

«Демографія і соціальна політика», «Етика ділового спілкування». 

та дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму 

підготовки.  

12. Зміст курсу: Теоретичні основи міжнародного переміщення трудових ресурсів. 

Людські ресурси світової економіки. Роль Демографічної Комісії ООН  в регулюванні 

чисельності населення світу. Теоретико-методологічні аспекти міжнародної міграції 

робочої сили. Наукові підходи до дослідження міжнародної міграції робочої сили. 

Класифікаційні характеристики видів міжнародної міграції робочої сили. Соціально-

економічні наслідки експорту та імпорту робочої сили. Основні етапи міжнародної 

міграції робочої сили. Традиційні та нові центри притягування мігрантів.  Міжнародний 

ринок робочої сили. Проблеми взаємодії національного та міжнародного ринків робочої 

сили.  Нелегальна міжнародна міграція.   Структура організованих нелегальних 

міграційних груп. Міжнародна співпраця у боротьбі із нелегальною міграцією. 

Регулювання міжнародної міграції робочої сили. Проблеми формування універсального 

міжнародно-правового регулювання міграції. Міграційна політика держави.  Інституційна 

структура регулювання міграції на міжнародному і національному рівнях.   Україна в 

міжнародних міграційних процесах.  Хвилі еміграції українців. Українська діаспора та її 

внесок у відродження держави. Сучасний стан міграційних процесів в Україні.  Фактори, 

які впливають на ринок робочої сили в Україні. Проблема біженців.  Участь України в 

дво- та багатосторонньому співробітництві з питань формального та неформального 

регулювання міжнародних міграційних процесів.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Відякіна М.М., Стаканов Р.Д. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний 

вимір. /М.М. Відякіна, Р.Д. Стаканов. – К.: ТОВ «ДКС», 2011. – 198 с. 

2. Зовнішня трудова міграція населення України. / За ред. Е. М. Лібанової. – К.: ДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 120 с. 

3. Зубалій О.П. Історія української діаспори / О.П. Зубалій О.П., Б.К. Лановик. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2008. – 248 с. 

4. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-правові механізми 

захисту: підручник для вузів./ В.В. Мицик.  – К., 2010. – 557 с. 

5. Пуригіна О. Г. Міжнародна міграція.  / О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак. – К.: "Академія". – 

2007. – 312 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 9 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування, презентації, 

дискусії; 

16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

                                      П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

                               DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

1. Code: РР 1. 

2. Title: International migration. 

3. Type: Compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when the discipline is studied: 9. 

7. Number of established ECTS credits:  3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Klets M.V., 

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of international 

economic relations. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must be able:  

– to carry out qualified professional activity in agencies licensed to provide employment services 

abroad; 

– to work in the state and public structures that regulate migration processes; 

– to apply international and national legal norms on the regulation of migration processes; 

– to estimate the extent of illegal migration. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "International economic 

relations",  "Macroeconomics", "Microeconomics", "Economics of foreign countries",  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "International Law", "Political economy", "International management", "Personnel 

management", "Business foreign language", "Psychology and Pedagogy". 

11'. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
"Transnational corporations", "International advanced activities", "Statistics", "Demography and 

social policy", "Ethics of business communication". 

12. Course contents: Theoretical foundations of international movement of human resources. 

Human resources of the world economy. The role of the UNO Demographic Commission in 

regulating the world population. Theoretical and methodological aspects of international labour 

power migration. Scientific approaches to the study of international labour force migration. 

Classification characteristics of the types of international manpower migration. Socio-economic 

consequences of manpower exports and imports. The main stages of international labour power  

migration. Traditional and new centres for attracting migrants. International labour power 

market. Problems of interacting national and international labour power market. Illegal 

international migration. Structure of organized illegal migration groups.International cooperation 

in combating illegal migration. Regulating the international labour power migration. Problems of 

forming the universal international and legal regulation of migration. The migration policy of the 

state. The institutional structure of migration regulation at the international and national levels. 

Ukraine in international migration processes. Waves of emigration of Ukrainians. Ukrainian 

Diaspora and its contribution to the revival of the state. The current state of migration processes 

in Ukraine. Factors that influence the manpower market in Ukraine. The problem of refugees. 

Participation of Ukraine in bilateral and multilateral cooperation on the issues of formal and 

informal regulation of international migration processes. 
13. Recommended educational editions:  
1. Vidiakina M.M., Stakanov R.D. The labour migration from Ukraine to the EU: 

macroeconomic aspect. / M.M. Vidiakina, R.D. Stakanov. – K.: LLC "DKS", 2011. – 198 p. 

2.   International manpower migration of the population in Ukraine. / edit. by E.M. Libanova. – 

K.: DP "Information and analytical agency", 2009, – 120 p.  

3.  Zubalii O.P. The history of the Ukrainian Diaspora. / O.P. Zubalii, B.K. Lanovyk. – K.: 

Centre for Educational Literature, 2008. – 248 p.   

4.  Mytsyk V.V. Human Rights in International Law: international and legal mechanisms of 

protection: teaching manual for higher schools. / V.V. Mytsyk. – K.: 2010. – 557 p. 

5. Purygina O.G. International migration. / O.G. Purygina, S.E. Sardak. –  K.: "Academy". – 

2007. – 312 p.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 16 hours,  independent work –58 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, case methods, individual and group research tasks, using 

multimedia presentations. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control (40 points): exam in the form of testing at the end of the 9
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, oral /written questioning, presentations, discussions. 

16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

 
Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


