
Додаток1. МАКЕТ 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: всі спеціальності 

2. Назва: Зовнішня трудова міграція громадян України. Працевлаштування за 

кордоном; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дробко Едуард 

Васильович, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

державного управління, документознавства та інформаційної діяльності;  

9. Результати навчання:  
• досконало володіти чинним законодавством України, первинним та вторинним 

законодавством Європейського Союзу, чинним законодавством Співдружності 

Незалежних Держав та країн СНД, міжнародними документами ООН, МОП, 

Ради Європи, СНД, двосторонніми міждержавними договорами, які регулюють 

питання зовнішньої трудової міграції, а також інформацією щодо процедури 

перетину державного кордону України, відкриття віз для працевлаштування за 

кордоном, оподаткування громадян України, які працюють за кордоном; 

• вміти 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. 

10. Форми організації занять: лекції; ситуаційні завдання; ділові ігри; практичні 

завдання; наукова робота; дискусійні запитання; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія України, 

Правознавство. 

12. Зміст курсу: Теоретико-методологічні основи дослідження трудової міграції. 

Нормативно-правове забезпечення зовнішньої трудової міграції. Державне управління 

у сфері зовнішньої трудової міграції громадян України. Аналіз організаційно-

правового забезпечення зовнішньої  трудової  міграції  громадян  України. 

Формування механізмів державного управління трудовою міграцією та їх реалізація у 

країнах Європейського Союзу. Запобігання нелегальній трудовій міграції в країнах 

Європейського Союзу. Особливості  функціонування  механізмів  управління  

міграційними  процесами  у  країнах  СНД. Безвіз для України – не лише політичне 

рішення в контексті європейської інтеграції, а й важливий практичний крок для 

вільного пересування громадян України. Оподаткування громадян України, які 

працюють за кордоном. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 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”). 

3. Дробко Е. В. Захисна функція держави в контексті політики, яку вона 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”). 

4. 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”). 

5. Малиновська О. А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління 

зовнішніми міграціями [Текст] : [монографія] / О. А. Малиновська. — К. : НАДУ, 

2004. — 236 с. 

 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 10 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів.  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, мультимедійні презентації, 

вирішення проблемних ситуацій, ділові ігри; 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: all specialties; 

2. Title:  External Labor Migration of Citizens of Ukraine. Employment Abroad. 

3. Type: Selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Drobko Eduard 

Vasylovych, PhD in Public Administration, Associate Professor,  Associate Professor of 

Public Administration, Documentation and Information Activities Department; 

9. Resultsofstudies: 

• to have a thorough knowledge of the current legislation of Ukraine, the primary and 

secondary legislation of the European Union, the current legislation of the Commonwealth of 

Independent States and CIS countries, the international instruments of the United Nations, 

the ILO, the Council of Europe, the CIS, bilateral intergovernmental treaties regulating 

external labor migration, as well as information on the procedure. the crossing of the state 

border of Ukraine, the opening of visas for employment abroad, taxation of Ukrainian 

citizens who work abroad; 

• be able to develop recommendations for the implementation of domestic and foreign 

experience in the work of public authorities and local authorities, which to some extent 

regulate migration processes and guarantee the rights of migrant workers. 

10. Formsoforganizingclasses: lectures; situational tasks; business games; practical tasks; 

scientific work; discussion questions; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: History of Ukraine, 

Jurisprudence. 

12.Course contents: Theoretical and methodological foundations of labor migration 

research. Normative-legal support of external labor migration. Public administration in the 

field of external labor migration of Ukrainian citizens. Analysis of organizational and legal 

support of external labor migration of Ukrainian citizens. Formation of mechanisms of state 

management of labor migration and their realization in the countries of the European Union. 

Preventing Illegal Labor Migration in the European Union. Preventing Illegal Labor 

Migration in the European Union. Features of functioning of migration management 

mechanisms in the CIS countries. A visa free travel for Ukraine is not only a political 

decision in the context of European integration, but also an important practical step for the 

free movement of Ukrainian citizens. Taxation of citizens of Ukraine who work abroad. 

13. Recommended educational editions:  
1. Drobko E. V. Directions of State Regulation of Labor Migration of Ukrainian Citizens / E. 

V. Drobko // Efficiency of Public Administration [Text] : collection of scientific works. — 

Issue 10 / as a general edition A.O. Chemeris. — Lviv : LRITU NAPA, 2006. — No. 10. — 

P. 310—320. 

2. Drobko E. V. Legal Regulation of Migration Processes in the Member States of the 

Commonwealth of Independent States / E. V. Drobko // Scientific notes [Text]. — Issue 7. 

— Ostrog : Publishing House of the National University of Ostroh Academy, 2006. — P. 

242—260. — (The "Law" series). 

3. Drobko E. V. The Protective Function of the State in the Context of the Policy that it 

Carries out in the Field of Labor Migration of Ukrainian Citizens / E. V. Drobko // Bulletin 

of the National University of Water Management and Nature Resources Use [text]: collection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



of scientific works. — Issue 3 (47). — Part 1. — Rivne : NUWMNRU, 2009. — P. 146—

151. — (Series "Economics"). 

4. Drobko E. V. The Ukrainian Citizens who Still Work Abroad in the Time of the World 

Financial Crisis / E. V. Drobko // Bulletin of the National University of Water Management 

and Nature Resources Use [text]: collection of scientific works. — Issue 3 (47). — Part 1. — 

Rivne : NUWMNRU, 2009. — P. 152—158. — (Series "Economics"). 

5. Malinovska O. A. Migrants, Migration and the Ukrainian State: An Analysis of the 

Management of External Migrations [Text] : [monograph] / O. A. Malinovska. — K. : 

NAPA, 2004. — 236 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
lectures – 20 hours, practical classes – 10 hours, independent work – 60 hours. Total  – 90 

hours. 

Methods: interactive lectures, problem  lectures, individual tasks, implementation of business 

and role games, individual and group research tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
Final control: test at the end of 3rd semester. 

Current control (100 points): testing, questioning, multimedia presentations, problem 

solving, business games. 

16. Languageofteaching: Ukrainian. 
 

 

 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


