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Вступ 
 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Зовнішня трудова міграція громадян України. 
Працевлаштування за кордоном» присвячена вивченню системи механізмів 
державного управління трудовою міграцією, їх реалізації в країнах 
Європейського Союзу, а також особливостям функціонування механізмів 
управління міграційними процесами в країнах СНД. Досліджено систему 
державного управління зовнішніми міграціями в Україні, етапи її 
становлення та розвитку, висвітлено її найсуттєвіші вади та недоліки. 
Запропоновано інструменти її вдосконалення.  

Розкрито механізми державного управління процесами працевлаштування  
та соціального захисту громадян України за кордоном.   

Окреслено правові, політичні, організаційні аспекти запровадження 
безвізу для України. Висвітлено питання щодо перетину державного кордону 
громадянами України, відкриття віз для працевлаштування за кордоном, а 
також системи оподаткування громадян України, які працюють за кордоном. 

Ключові слова: трудова міграція, зовнішня трудова міграція громадян 
України, державне управління, механізми державного управління 
зовнішньою трудовою міграцією громадян України, працевлаштування за 
кордоном. 

 
 

Abstract 

Educational discipline «External labor migration of citizens of Ukraine. 
Employment abroad» is devoted to the study of the system of mechanisms of 
public administration of labor migration, their implementation in the countries of 
the European Union, as well as the peculiarities of the functioning of the 
mechanisms for managing migration processes in the CIS countries. The system of 
public administration of external migration in Ukraine, the stages of its formation 
and development, and its main defects and disadvantages are investigated. The 
tools of its improvement are offered. 

The mechanisms of public administration of employment processes and social 
protection of Ukrainian citizens abroad are revealed. 

The legal, political, organizational aspects of introducing a visa-free travel for 
Ukraine are outlined. Issues related to the crossing of the state border by citizens of 
Ukraine, the opening of visas for employment abroad, as well as the taxation 
system for Ukrainian citizens who work abroad are discussed. 

Key words: labor migration, external labor migration of Ukrainian citizens, 
public administration, mechanisms of public administration of external labor 
migration of Ukrainian citizens, employment abroad. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3,0  
Навчальна дисципліна 

вільного вибору студента 

Модулів – 1 
Всі спеціальності 

НУВГП 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2-й 
 Семестр 
Загальна кількість годин 
– 90 

3-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3  
самостійної роботи 
студента - 6 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

20 год. 
Практичні, семінарські 

10 год. 
Лабораторні 

- 
Самостійна робота 

60 год. 
Індивідуальні завдання: 

- 
Вид контролю 

залік 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 33% до 67%. 
 
 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: оволодіння знання в сфері зовнішньої трудової міграції громадян 

України та їхнього працевлаштування за кордоном. 
Завдання: 

знати: 
загальні характеристики системи органів державної влади України, країн 

Європейського Союзу, СНД, органів управління міжнародних інституцій 
(Міжнародної Організації Праці та ін.) у сфері трудової міграції; механізми 
державного управління трудовою міграцією та їх реалізацію у вищевказаних 
країнах; зміст міжнародних документів, які регулюють в тій чи іншій мірі 
міграційні процеси та гарантують права трудящих-мігрантів; санкції, які 
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застосовуються в різних країнах до роботодавців у випадку прийняття на 
роботу нелегальних мігрантів; процедуру перетину державного кордону за 
наявності звичайних чи біометричних закордонних паспортів у громадян 
України, відкриття віз для працевлаштування за кордоном, систему  
оподаткування громадян України, які працюють за кордоном;  

вміти: логічно мислити, використовуючи форми та методи наукового 
пізнання, організовувати та координувати дослідження з питань, які входять 
до їхньої компетенції; аналізувати чинне законодавство України, первинне та 
вторинне законодавство Європейського Союзу, чинне законодавство 
Співдружності Незалежних Держав та країн СНД, міжнародні документи 
Організації Об’єднаних Націй, Міжнародної Організації Праці, Ради Європи, 
Співдружності Незалежних Держав, двосторонні міждержавні договори, які 
регулюють питання зовнішньої трудової міграції; аналізувати, робити 
узагальнення, розробляти інформаційно-аналітичні матеріали, пов'язані з 
міграційними процесами, для прийняття управлінських рішень; розробляти  
рекомендації стосовно впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду в 
роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які в 
тій чи іншій мірі регулюють міграційні процеси та гарантують права 
трудящих-мігрантів; 

володіти: прийомами і методами прийняття управлінських рішень у 
сфері зовнішньої трудової міграції громадян України; міжнародними 
документами Організації Об’єднаних Націй, Міжнародної Організації Праці, 
Ради Європи, Європейського Союзу, Співдружності Незалежних Держав, 
двосторонніми міждержавними договорами, угодами; нормативно-правовими 
документами України, які регулюють питання зовнішньої трудової міграції; 
інформацією щодо процедури перетину державного кордону України, 
відкриття віз для працевлаштування за кордоном, оподаткування громадян 
України, які працюють за кордоном.   

 
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1.  

Теоретичні засади дослідження зовнішньої трудової міграції в науковій 

літературі 

 
Тема 1. Теоретико-методологічні основи дослідження трудової 

міграції 

Трудова міграція – складне соціальне явище. Класифікація зовнішньої 
трудової міграції населення. Трактування та визначення низки понять: 
«міграція», «трудова міграція (міграція робочої сили, міграція трудових 
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ресурсів)», «міжнародна трудова міграція (міжнародна міграція робочої сили, 
міждержавна трудова міграція)» та ін. Позитивні і негативні наслідки 
зовнішньої трудової міграції населення. 

 
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення зовнішньої трудової 

міграції  

Міжнародні документи Організації Об’єднаних Націй, Міжнародної 
Організації Праці, Ради Європи, Співдружності Незалежних Держав, 
двосторонні міждержавні договори, які регулюють питання зовнішньої 
трудової міграції. 

 
Змістовний модуль 2. 

Система державного  управління у сфері зовнішньої трудової міграції 

(Україна, країни ЄС та СНД).  

Працевлаштування за кордоном громадян України 

 
Тема 3. Державне управління у сфері зовнішньої трудової міграції 

громадян України 

Формування державної міграційної політики України. Трактування та 
визначення понять «державне управління», «державне управління у сфері 
міграції», «державна міграційна політика України», «механізми державного 
управління».  

 
Тема 4. Аналіз організаційно-правового забезпечення зовнішньої  

трудової  міграції  громадян  України 

Органи виконавчої влади, на яких покладено обов’язки державного 
регулювання міграції, нормативно-правове забезпечення цього процесу. 

 
Тема 5. Формування механізмів державного управління трудовою 

міграцією та їх реалізація у країнах Європейського Союзу 

Зміст міжнародних документів, які регулюють в тій чи іншій мірі 
міграційні процеси та гарантують права трудящих-мігрантів: Загальна 
декларація прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини та 
основних свобод, Міжнародна конвенції про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації та інші європейські конвенції, протоколи до них, пакти, 
міжнародні договори, угоди; первинне та вторинне законодавство 
Європейського Союзу  щодо правового статусу трудящих-мігрантів. 

 
Тема 6. Запобігання нелегальній трудовій міграції в країнах 

Європейського Союзу 

Посилення імміграційного контролю та імміграційної політики в країнах 
ЄС стосовно мігрантів із країн «третього світу». Положення законодавства 
деяких країн ЄС щодо захисту інтересів національної робочої сили. Санкції 
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проти роботодавців, які приймають на роботу іноземців без дозволу на 
працевлаштування. 

 
Тема 7. Особливості  функціонування  механізмів  управління  

міграційними  процесами  у  країнах  СНД 
Нормативно-правове забезпечення процесу міграції робочої сили. 

Консультативна Рада – основний інституційний орган, що реалізує 
міграційну політику Співдружності Незалежних Держав. Основні положення 
міжнародних документів, підготовлені цим вищевказаним органом. 
Імміграційна політика Російської Федерації як загроза національній безпеці 
України. 

 
Тема 8. Безвіз для України – не лише політичне рішення в контексті 

європейської інтеграції, а й важливий практичний крок для вільного 

пересування громадян України 
Процедура перетину державного кордону України. Відкриття віз для 

працевлаштування за кордоном.  
 
Тема 9. Оподаткування громадян України, які працюють за кордоном 

Положення Конституції України, Податкового кодексу України, інших 
нормативно-правових актів щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та 
військового збору, а також строки подачі декларації про доходи фізичних 
осіб у 2017 році. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади дослідження зовнішньої трудової міграції  

в науковій літературі 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи 
дослідження трудової міграції 

9 2 1 - - 6 

Тема 2. Нормативно-правове 
забезпечення зовнішньої трудової 
міграції 

9 2 1 - - 6 

Разом за змістовим модулем 1 18 4 2     12 
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Змістовий модуль 2. 

Система державного  управління у сфері зовнішньої трудової міграції в 

Україні, в країнах Європейського Союзу  

та Співдружності Незалежних Держав. Працевлаштування  

за кордоном громадян України 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 3. Державне управління у сфері 
зовнішньої трудової міграції громадян 
України 

9 2 1 - - 6 

Тема 4. Аналіз організаційно-правового 
забезпечення зовнішньої  трудової  
міграції  громадян  України 

9 2 1 - - 6 

Тема 5. Формування механізмів 
державного управління трудовою 
міграцією та їх реалізація у країнах 
Європейського Союзу 

18 4 2 - - 12 

Тема 6. Запобігання нелегальній 
трудовій міграції в країнах 
Європейського Союзу 

9 2 1 - - 6 

Тема 7. Особливості  функціонування  
механізмів  управління  міграційними  
процесами  у  країнах  СНД 

9 2 1 - - 6 

Тема 8. Безвіз для України – не лише 
політичне рішення в контексті 
європейської інтеграції, а й важливий 
практичний крок для вільного 
пересування громадян України 

9 2 1 - - 6 

Тема 9. Оподаткування громадян 
України, які працюють за кордоном 

9 2 1 - - 6 

Разом за змістовим модулем 2 72 16 8     48 

Усього годин 90 20 10 - - 60 

 

5. Теми практичних занять   
 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1 
Нормативно-правове забезпечення зовнішньої 
трудової міграції. Державне управління у сфері 
зовнішньої трудової міграції громадян України. 

2 - 
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1 2 3 4 

2 
Механізми державного управління трудовою 
міграцією та їх реалізація у країнах Європейського 
Союзу. 

2 - 

3 
Особливості  функціонування  механізмів  
управління  міграційними  процесами  у  країнах  
СНД. 

2 - 

4 Безвіз для України. 2 - 

5 
Оподаткування громадян України, які працюють 
за кордоном. 

2 - 

Всього 18 - 

 
6. Самостійна  робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
15 годин – підготовка до аудиторних занять; 
18 годин – підготовка до контрольних заходів;  
27 годин - опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми 

К-сть 
годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 

1 
Класифікація зовнішньої трудової міграції 
населення. Позитивні і негативні наслідки 
зовнішньої трудової міграції 

3 - 

2 

Міжнародні документи Організації Об’єднаних 
Націй, Міжнародної Організації Праці, Ради 
Європи, Співдружності Незалежних Держав, 
двосторонні міждержавні договори, які регулюють 
питання зовнішньої трудової міграції. 

3 - 

3 
Зовнішня трудова міграція як одна із загроз 
національній безпеці України. 

3 - 
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1 2 3 4 

4 
Реалізація державної міграційної політики 
України через систему правових, фінансових, 
адміністративних і організаційних заходів. 

3 - 

5 

Дозвільний порядок працевлаштування громадян 
України за кордоном. Україна – держава-член 
Міжнародної Організації Праці (МОП). 
Міжнародні Конвенції МОП, які Україна ще не 
ратифікувала. 

3 - 

6 
Зміст міжнародних документів ЄС, які регулюють 
в тій чи іншій мірі міграційні процеси та 
гарантують права трудящих-мігрантів. 

3 - 

7 

Первинне та вторинне законодавство 
Європейського Союзу  щодо правового статусу 
трудящих-мігрантів (Регламенти, Директиви та 
ін.). Санкції проти роботодавців, які приймають на 
роботу іноземців без дозволу на 
працевлаштування. 

3 - 

8 
Нормативно-правове забезпечення процесу 
міграції робочої сили в країнах СНД. 

3 - 

9 

Положення Конституції України, Податкового 
кодексу України, інших нормативно-правових 
актів щодо сплати податку на доходи фізичних 
осіб та військового збору, а також строки подачі 
декларації про доходи фізичних осіб, які 
працюють за кордоном. 

3 - 

Всього 27 - 

 
7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 
проблемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 
супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, 
наближені до реальних ситуацій:  

− використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 
студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 

− проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
− задаються провокаційні питання. 
Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодичних видань.  
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, 
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як: «проблемні» лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 
метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення 
тематичних зображень, метод "переваги та недоліки", метод "Робота в 
мережі", ділові ігри. 

 «Проблемні» лекції спрямовані на розвиток логічного мислення 
студентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 
моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов 
відображення в підручниках, використовується досвід закордонних 
навчальних закладів з роздаванням студентам під час лекції друкованого 
матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 
проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних 
побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, за звичай, 
як частина заняття-дослідження. На початку проведення міні-лекції за 
вказаними темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності 
представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-
логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані 
лекцій, але викладаються вони стисло.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-
семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 
кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 
особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.  Після висвітлення 
проблеми (при використанні «проблемних» лекцій) або стислого викладання 
матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується 
об’єднуватися у групи по 5 – 6 осіб і презентувати наприкінці заняття своє 
бачення та сприйняття матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 
виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 
переваг за умови використання в навчальному процесі є обмін досвідом, який 
здобули студенти під час роботи в певній малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників 
щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 
погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки и 
висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 
підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони 
задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх 
учасників подій.  

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати інформацію, 
сприяє розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню матеріалу.  
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8. Методи контролю 
Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку від 0 

до 100 балів. 
Основними методами оцінювання є аналіз усних відповідей, виконання 

практичних задач, тестування, перевірка письмових завдань. 
Оцінювання виконаних завдань, у тому числі творчого характеру, 

здійснюється за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані;  
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
10 10 10 10 20 10 10 10 10 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
1. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Національного 

університету водного господарства та природокористування / [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 

2. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Тернопільського 
Національного Економічного Університету / [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу :  http://dspace.tneu.edu.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Ужгородського 
національного університету / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.  

 
11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика 
[Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. 
Арабаджи / за. заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. — Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2009. — 394 с. 

2. Бакуменко В. Д. Словник системного аналізу в державному управлінні  
[Текст] / Ю. П. Сурмін, Л. Г. Штика, В. Д. Бакуменко, Л. М. Гогіна. — К. : 
Вид-во НАДУ, 2007. — 148 с. 

3. Дробко Е. В. Напрями державного регулювання трудової міграції 
громадян України / Е. В. Дробко // Ефективність державного управління 
[Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 10 / за заг. ред. А. О. Чемериса. — Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2006. — № 10. — С. 310—320. 

4. Дробко Е. В. Трудова міграція та українська діаспора за кордоном / Е. 
В. Дробко // Університетські наукові записки [Текст]. — Хмельницький : 
Хмельницький університет управління та права, 2006. — № 2 (18). — С. 
302—309.  

5. Дробко Е. В. Напрями державної політики України щодо запобігання 
незаконній міграції / Е. В. Дробко // Ефективність державного управління 
[Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 12 / за заг. ред. П. І. Шевчука. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2007 — С. 67—78. 

6. Дробко Е. В. Проблема переміщення трудових мігрантів / Е. В. Дробко 
// Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в 
інтернаціональних процесах [Текст] : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(12–13 жовтня 2006 р., м. Луцьк) / за ред. В. Й. Лажніка, С. В. Федонюка. — 
Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. — С. 191—
193. 

7. Дробко Е. В. Правове регулювання міграційних процесів у державах-
учасницях Співдружності Незалежних Держав / Е. В. Дробко // Наукові 
записки [Текст]. — Вип. 7. — Острог : Видавництво Національного 
університету “Острозька академія”, 2006. — С. 242—260. — (Cерія “Право”). 

8. Дробко Е. В. Захисна функція держави в контексті політики, яку вона 
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здійснює в галузі трудової міграції громадян України / Е. В. Дробко // Вісник 
Національного університету водного господарства та природокористування 
[Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 3 (47). — Ч. 1. — Рівне : НУВГП, 2009. —           
С. 146—151. — (Серія “Економіка”). 

9. Дробко Е. В. Українське заробітчанство в умовах світової фінансової 
кризи / Е. В. Дробко // Вісник Національного університету водного 
господарства та природокористування [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 3 (47). — 
Ч. 1. — Рівне : НУВГП, 2009. — С. 152—158. — (Серія “Економіка”). 

10. Дробко Е. В. Регулююча  функція  держави в  контексті  політики, яку  
вона  здійснює  у  сфері  зовнішньої  трудової  міграції  громадян  України /     
Е. В. Дробко // Реформування системи державного управління та державної 
служби: теорія і практика [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. 
участю : у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, 
доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 307—311. 

 
Допоміжна 

11. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 
16.07.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. — 
Ст. 429. 

12. Конституція України : Закон України № 254к-96-ВР від 28.06.1996 р. 
// Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 

13.  Про зовнішню трудову міграцію [Електронний ресурс] : Закон 
України № 761-VIII від 05.11.2015 р. — Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/761-19.   

14. Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на 
період до 2025 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету 
Міністрів України № 482-р від 12.07.2017 р. — Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80.   

15. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні [Текст] / В. Б. 
Авер'янов. — К. : Ін-Юре, 1997. — 48 с. 

16. Адміністративне право України [Текст] : підруч. / за ред. Ю. П. 
Битяка. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.  

17. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-
функциональные вопросы) [Текст] : учеб. пособ. / Г. В. Атаманчук //. —  М. : 
ОАО "НПО "Экономика", 2000. — 302 с. 

18. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного 
управління [Текст] /    В. Я. Малиновський. — 2-е вид., доп. і переробл. — К. 
: Центр сприяння інституційному розвитку держ. служби, 2005. — 254 с.  

19. Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навч. посіб. / В. 
Я. Малиновський. — К. : Атіка, 2009, — 608 с.   

20. Мельник А. Ф.  Державне управління [Текст] : підручн. / А. Ф. 
Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. — К. : 
Знання, 2009. — 582 с. 
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21. Жаліло Я. А. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД / 
Національний інститут стратегічних досліджень. Аналітичні записки щодо 
проблем і подій суспільного розвитку (січень 2009 р.)  [Електронний ресурс] / 
Я. А. Жаліло // Режим доступу : 
http://www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/11.htm. 

22. Зинченко Н. Н. Миграция населения: теория и практика 
международно-правового регулирования [Текст] : монография. — М. : 
Внешторгиздат, 2003. — 264 c. 

23. Ионцев В. А. Международная миграция: теория и история изучения /         
В. А. Ионцев  // Международная миграция населения: Россия и современный 
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