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 Вступ  Шановні магістри         Навчальна дисципліна «Міжнародна міграція» є однією із фундаментальних в підготовці економістів-міжнародників.  У рамках даного курсу вивчаються теоретичні підходи до аналізу міграційних потоків, тенденції  міграційних процесів в Україні та інших країнах світу, причини міграційних переміщень, проблеми інтеграції та адаптації мігрантів, наслідки міграції для соціально-економічного розвитку та методи їх оцінки, основи міграційної політики та досвід її застосування в різних країнах світу. У центрі уваги курсу – міжнародна трудова міграція, її етапи, спонукальні мотиви, національні та міжнародні інструменти регулювання. Особлива увага приділяється нелегальній міграції, яка становить загрозу національній безпеці і вимагає комплексного підходу до її подолання.         Роль і значення дисципліни полягають в тому, що сучасна світова міграційна ситуація  в умовах подальшої соціальної поляризації, посилення цивілізаційних, культурних, етнічних і релігійних суперечностей, зростання і загроз сепаратизму та тероризму, вимагає від дипломатів, політиків і вчених посилення уваги до цих проблем, спрямування коштів і ресурсів, інших заходів на пом'якшення причин, що викликають вимушені міграції  мільйонів  людей. У цьому контексті на рівні світової спільноти в політиці країн-донорів і країн-реципієнтів повинні бути вироблені ефективні заходи по регулюванню і управлінню міграційними процесами.                Метою викладання навчальної дисципліни "Міжнародна міграція" є всебічний аналіз міжнародної міграції для мінімізації негативних наслідків в умовах поглиблення інтеграції національного і міжнародного ринків праці.  Основними завданнями вивчення дисципліни "Міжнародна міграція" є аналіз міжнародної міграції робочої сили як соціально-економічного феномену сучасних міжнародних відносин; оцінка нинішньої міграційну ситуації на території України; розкриття суті й особливостей міжнародної міграції в умовах транснаціоналізації економіки; демонстрація позитивних та негативних наслідків міграції;  визначення впливу міграційних процесів на національну та міжнародну економічну безпеку; вивчення інституційної структури регулювання  процесів міжнародної міграції. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми Ви повинні знати:  - зміст міжнародної міграції робочої сили; - роль міжнародного переміщення робочої сили в ефективному використанні світового ресурсного потенціалу; - головні міжнародні організації, що регулюють міжнародну міграцію; - основні види незаконної міграції і методи боротьби з нею; 
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- міграційну обстановку в Україні. Після вивчення дисципліни Ви набудете наступних вмінь та навичок:  - оцінити  стан міграційних процесів, виявити проблеми і знайти шляхи їх вирішення ; - самостійно вести кваліфіковану професійну діяльність в агентствах, які мають ліцензію на надання послуг із працевлаштування за кордоном; - вільно оперувати відповідним категоріальним апаратом; - здійснювати діяльність в державних і громадських структурах, які регулюють міграційні процеси; - застосовувати міжнародні та національні правові норми щодо регулювання міграційних процесів          Проведення семінарів передбачає: проведення на початку кожного заняття мікроконтролю з метою фронтальної перевірки знань студентів матеріалу лекцій і навчальної літератури з даної теми.       Семінарські заняття проводяться з використанням інтерактивних практик: в форматі «круглого столу», дискусій, конференції та ін. Саме ці форми   практичних занять передбачають набуття студентами  компетентностей.  Підготовленість студентів до семінарів дає можливість варіативного підходу до форми його проведення, підвищує активність магістрів і забезпечує перехід від освітньої до компетентнісної парадигми. Форми інтерактивних практик дозволяють студенту самостійно мислити, аргументувати свою точку зору, виховують толерантність. Підготовка  презентацій стимулює інтерактивні форми колективної аудиторного роботи.         Самостійна робота  спрямована на глибоке  засвоєння студентами матеріалів лекцій, ґрунтовну підготовку до семінарів, вивчення тих питань, які залишаються за межами змісту аудиторних занять. Цей вид роботи магістрів пов'язана з вивченням літератури як основної, так і додаткової,  Інтернет-ресурсів, наукової періодики тощо. Для розвитку і вдосконалення комунікативних здібностей здобувачів вищої освіти можлива організація спеціальних навчальних занять у вигляді «диспутів» або «конференцій », при підготовці до яких студенти заздалегідь розподіляють по групах, які відстоюють ту  або іншу точку зору з проблеми,  яка обговорюється.  Контроль за самостійною роботою  проводиться в процесі проведення семінарських занять ,оцінюються виступи магістрантів, індивідуальне та групове виконання практичних завдань і проектів, участь в дискусіях, підготовка повідомлень та есе. Підсумкова дослідницька робота, а також її презентація на конференції, так само як і участь в обговоренні інших завдань, є  одним з найважливіших елементів контролю за засвоєнням матеріалу навчальної дисципліни..   Бажаю успіхів 
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    Плани практичних занять і методичні вказівки  до самостійної роботи  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи міжнародного переміщення трудових ресурсів Тема 1. Людські ресурси світової економіки   Заняття перше ПЛАН  1. Населення світу та його класифікація. 2. Основні аспекти демографічного розвитку світу. 3. Демографічна політика. Планування сім’ї: стимулювання чи зниження народжуваності. 4. Глобальні проблеми розвитку населення.        Ключові поняття:  урбанізація, якість життя, демографія, відтворення населення, розселення населення. Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. «Закон народонаселення»  Томаса Мальтуса. 2. Тенденція «старіння» населення та її наслідки. 3. Доповіді Римського клубу про перспективи розвитку цивілізації.  Питання для самоконтролю  1.) Яка середня густота населення Землі? 2.) Назвіть основні показники урбанізації. 3.) Які Ви знаєте найбільші мегаполіси світу? 4.) Опишіть зміст поняття «якість життя» 5.) Які виділяють типи відтворення населення? 6.) Що таке «демографічний вибух»? 7.) Які заходи передбачає економічна політика?  Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури; - аналітичний огляд наукових публікацій; - опрацювання індивідуальних завдань за темою. -   
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Види роботи на семінарському занятті - усне опитування; - дискусія з елементами аналізу на тему: « Порівняльна характеристика якості життя населення США і ЄС».  Рекомендована література базова: 1, 4, 7; допоміжна: 3, 8, 12.  Тестові завдання  1. Глобальна демографічна проблема – це результат: а) високої народжуваності; б) низької смертності; в) відставання економічного розвитку від темпів росту населення; г) успіхів сучасної медицини.  2. Основна частина населення планети проживає в :  а) розвинених країнах;  б) країнах з перехідною економікою;  в) країнах, що розвиваються;  г) населення рівномірно розподілене по всіх країнах.  3. Великі території, що утворились внаслідок злиття багатьох окремих зон міського заселення, називаються:  а) міська агломерація;                    б) мегалополіс;  в) урбанізація;                                 г) псевдоурбанізація.  4. Для сучасного типу відтворення населення характерно: а) низька смертність ; б) невисока тривалість життя; в) висока народжуваність; г) високі темпи приросту населення.  5. Демографічна ситуація в найменш розвинених країнах характеризується: а) високим рівнем зайнятості;           в) низькою смертністю; б) старінням населення;                     г) високою народжуваністю.       

          

 



7  

   Заняття друге  ПЛАН  1. Види загроз національній безпеці. 2. Міжнародна міграція і демографічна безпека. 3. Міжнародна міграція і етнокультурна безпека. 4. Міграційні процеси і економічна безпека.      Ключові поняття:  національна безпека, міжнародна безпека, економічна безпека, загрози національній безпеці, етнокультурна безпека.         Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання :  1. Міжнародна міграція та регіональна безпека ((на прикладі ЄС). 2. Міжнаціональні конфлікти, війни та міжнародна міграція. 3. Роль ОБСЄ в регулюванні міграційних процесів.           Питання для самоконтролю 1. Як співвідносяться  поняття національна безпека та міжнародна безпека? 2. Який зміст поняття «економічна безпека»? 3. Які принципи геополітичного підходу до проблем безпеки? 4. Оцініть масштаби міграції в умовах глобалізації. 5. Як впливає міграція на етнічну структуру населення країн та регіонів? 6. Охарактеризуйте напрямки боротьби з тероризмом. 7. Чи існує зв'язок між міграцією та кіберзлочинністю? Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури, конспекту лекцій тощо; - аналітичний огляд наукових публікацій; - опрацювання сайтів міжнародних організацій.  Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; - реферативні виступи;      -    круглий стіл на тему: «Шляхи забезпечення національної безпеки України в контексті міграційних процесів».  Рекомендована література     базова: 4, 6;    допоміжна: 4, 7, 11, 13. 
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  Тестові завдання 1. Сучасна демографічна ситуація в багатьох розвинених країнах  проявляється в наступному: а) зменшення кількості народжуваних; б) депопуляції; в) старінні населення;                            г) зростанні смертності.  2. Швидке зростання кількості населення називається: а) народжуваність;                                   б) природний приріст; в) демографічний вибух;                         г) демографічна криза.  3. Населення вважається демографічно старим за критерієм ООН,  якщо частка осіб у віці старше 60 років складає від всього населення країни:  а) 6%;                             в) 10%;  б) 20%;                           г)  12%.  4.Тенденція старіння населення характерна для: а)   країн, що розвиваються; б)  країн із слабо розвиненим сільським господарством; в) нових індустріальних країн; г) промислово розвинених країн.  5.Конкретна і безпосередня форма небезпеки чи сукупність негативних факторів або умов - це: а)  небезпека; б) безпека; в) загроза; г) ризик.                
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 Тема 2: Теоретико-методологічні аспекти міжнародної міграції робочої сили.  Заняття перше  ПЛАН  1. Суть та етапи міжнародної міграції робочої  сили. 2. Типологічні характеристики мігрантів згідно міжнародних класифікацій. 3. Наслідки міграції для країн-експортерів та імпортерів робочої сили. 4. Напрямки міграційних потоків у сучасних умовах.  Ключові поняття: міжнародна міграція, етапи міжнародної міграції, види міграції, «чиста» міграція, валова міграція.                                Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання :   1. Внесок Є. Равенштейна в розвиток теорії міжнародної міграції робочої сили. 2. Досвід західноєвропейських країн в залученні іноземної робочої сили. 3. Взаємозв’язок міграції робочої сили з міжнародним рухом послуг та капіталу.   Питання для самоконтролю  1. Охарактеризуйте   концепції міжнародної міграції ? 2. Назвіть основні етапи міжнародної міграції. 3. Як вимірюються обсяги міграційних потоків?  4. Як класифікується міжнародна міграція? 5. Які наслідки міжнародної міграції для країни-експортера робочої сили? 6. Опишіть причини міжнародної міграції. 7. Які переваги і недоліки міжнародної міграції для країни-імпортера робочої сили?   Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури; - опрацювання документів міжнародних організацій; - підготовка до розв’язування задач за темою.   
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 Види роботи на семінарському занятті - поточний контроль / усне експрес-опитування; - розв’язування задач за темою дисципліни; - презентація реферативних виступів.  Рекомендована література    базова: 1, 6, 7;    допоміжна: 1, 8, 9, 10.  Тестові завдання  1. До переваг імпорту робочої сили не належить: а) економія витрат на освіту та професійну підготовку; б) зменшення соціальної напруженості;  в) стимулювання зростання виробництва; г) всі відповіді правильні.  2. Країни, які  залучають  іноземну робочу силу, можуть отримати наступні вигоди: а) підвищення конкурентоспроможності продукції; б) зниження тиску на внутрішній ринок праці з боку його пропозиції; в) зменшення попиту на працю; г) правильна відповідь відсутня.  3. Міграційне сальдо – це: а) сума еміграції та імміграції; б) різниця еміграції та імміграції; в) повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання; г) правильна відповідь відсутня.  4. Рееміграція – це:  а) виїзд іммігрантів з країни імміграції; б) переселення громадян в іншу країну на постійне або тривале тимчасове проживання; в) в’їзд громадян однієї країни в іншу країну на постійне або тривале тимчасове проживання; г) переміщення громадян через кордон у пошуках роботи.  5. Із нижченаведених характеристик приймаючої країни-імпортера вирішальний вплив на зростання трудової міграції здійснить: а) географічне середовище країни; б) лібералізація правил в’їзду в країну; в) підвищення рівня зарплати в приймаючій країні; 
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г) лібералізація виїзду із країни за кордон.   Заняття друге  ПЛАН  1. Причини утворення і суть діаспори. 2. Найбільші світові діаспори. 3. Види конфліктів між місцевим населенням і мігрантами в приймаючих країнах. 4. Вплив  діаспори на економіку країни  перебування.  Ключові поняття: діаспора, адаптація,  етнічний лобізм, ізоляція, маргіналізація.          Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання :   1. Етнічна міграція в історії  освоєння Північної Америки. 2. Райони компактного проживання етнічних мігрантів: відмінності по країнах. 3. Міграційні процеси в роки  Другої світової війни та їх вплив  на формування діаспор.  Питання для самоконтролю  1. Які існують визначення терміну «діаспора»?  2. Опишіть способи інтеграції мігрантів у нових місцях проживання.    3. Що таке етнічний лобізм?  4. Як впливає міграція на етнічну структуру країн та регіонів?  5. Які причини міжнаціональних конфліктів?    6.  Назвіть найбільщі діаспори світу.  7.  Які форми зв’язків є між діаспорою і  Батьківщиною.  Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури, конспекту лекцій тощо; - опрацювання Інтернет-ресурсів за темою; - підготовка презентацій.  Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; - реферативні виступи; 
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- мозкова атака на тему: «Вплив української діаспори на інтеграцію України в систему світогосподарських зв’язків». Рекомендована література базова: 1, 4, 5; допоміжна: 6, 7, 8, 12.  Тестові завдання  1. Масовий виїзд будівельників із Туреччини до Німеччини призвів до: а) зниження заробітної плати в будівельному секторі Туреччини; б) підвищення заробітної плати в будівельному секторі Німеччини; в) зниження заробітної плати в будівельному секторі Німеччини; г) заробітні плати в Туреччині та Німеччині не змінилися.  2. Роль приватних переказів від експорту робочої сили є значною для : а) промислово розвинених країн; б) для країн, що розвиваються; в) для країн ОЕСР; г) правильна відповідь відсутня.   3. До традиційних центрів імміграції належить: а) Японія, Тайвань, Республіка Корея; б) Кувейт, Південно-Африканська Республіка, Бахрейн в) Німеччина, Австралія, США; г) Чилі, Перу, Аргентина.   4. Питома вага іноземних робітників найвища у складі робочої сили в: а) країнах Західної та Північної Європи; б) США, Канаді та Австралії; в) нафтодобувних країнах Близького Сходу; г) країнах Латинської Америки.  5. Частина етносу, яка постійно знаходиться за межами країни проживання основного складу етносу, - це: а) секта; б) діаспора; в) каста; г) суспільний стан.                     
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       Змістовий модуль 2. Міжнародні міграційні потоки та їх регулювання            Тема 3:  Міжнародний ринок робочої сили.                                                          ПЛАН 1. Поняття і шляхи формування міжнародного ринку робочої сили. 2. Взаємодія національного та міжнародного ринків праці. 3. Зайнятість в світовій економіці. 4. Безробіття у світі та його соціально-економічні наслідки.           Ключові поняття: національний ринок робочої сили, міжнародний ринок праці, зайнятість, безробіття, економічно активне населення.  Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. «Відплив мізків» в сучасних  міграційних процесах. 2. Використання міжнародного людського потенціалу на підприємствах ТНК. 3. Особливості фунціонування ринку робочої сили ЄС.  Питання для самоконтролю 1. Охарактеризуйте трудові ресурси світової економіки.  2. Назвіть основні сегменти міжнародного ринку праці.    3. У чому проявляється специфіка зайнятості в розвинених країнах.  4. Які форми використання трудових ресурсів у країнах, що розвиваються?  5. У чому особливості  сучасних відносин «роботодавець – найманий працівник»?    6. Як співвідносяться між собою національний та міжнародний ринки прац?  7. Окресліть перспективи міжнародного ринку праці. Форми самостійної роботи студентів - вивчення обов’язкової та додаткової літератури; - аналіз наукових публікацій; - підготовка до розв’язування задач за темою Види роботи на семінарському занятті - поточний контроль / усне експрес-опитування; - розв’язування задач за темою дисципліни - презентація реферативних виступів 
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Рекомендована література базова: 1, 6, 7; допоміжна: 1, 3, 8, 9. Тестові завдання   1. Міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів здійснюється в формі:  а) нелегальної міграції;  б) рееміграції;  в) виїзд за кордон на контрактній основі;  г) відтік надлишкової робочої сили із країни-експортера.  2. У відповідності до рекомендацій МОП особа вважається безробітною при інших рівних умовах, якщо її вік перевищує: а) 14 років;                        в) 16 років; б) 15 років;                        г)  17 років.  3. За здійснення мігрантами трудової діяльності без спеціального на те дозволу передбачена відповідальність у вигляді: а) штрафу; б) депортації; в) в'язниці; г) правильна відповідь не вказана.  4. Трудящі-мігранти низької кваліфікації зазвичай за час роботи в розвинених країнах: а) не набувають  ніяких нових якостей, пов’язаних із трудовою діяльністю б) підвищують свою кваліфікацію; в) втрачають ті навички, якими володіли раніше, і можуть виконувати лише найпростішу роботу; г)) правильна відповідь відсутня.  5. Принципова відмінність українського безробіття від безробіття в багатих країнах полягає: а) в переповненні ринку праці; б) в зв'язку зі спадом виробництва; в)) в залежності від світових криз; г) в слабкій соціальній захищеності.       
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                  Тема 4: Нелегальна міжнародна міграція.                                                                      ПЛАН 1. Причини та ознаки нелегальної міграції. 2. Форми експлуатації нелегальних мігрантів. 3. Соціально-економічні наслідки нелегальної міграції для нелегальних мігрантів. 4. Міжнародна співпраця у боротьбі із нелегальною міграцією.  Ключові поняття: нелегальна міграція, торгівля людьми, незаконна міграція, канали нелегальної міграції, трафік нелегальних мігрантів..                    Презентація та індивідуальні науково-дослідні завдання:                     1. Торгівля людьми та дітьми в країнах Південно-Східної Азії: масштаби проблеми. 2. Глобальні інститути як основний елемент системи протидії нелегальній міграції. 3. Особливості боротьби з нелегальною міграцією в ЄС.  Питання для самоконтролю 1. Які чинники найсильніше впливають на формування нелегальної міграції? 2. Опишіть зарубіжний досвід протидії нелегальній міграції. 3. Вкажіть проблеми статистичного обліку нелегальної міграції. 4. У чому полягає суперечність поняття «нелегальна трудова міграція»? 5. Назвіть найтолерантніші країни щодо нелегальної міграції. 6.  Що означає  «трафік нелегальних мігрантів»? 7.  У чому відмінність між «нелегальною міграцією» та «незаконною міграцією»?  Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури; - аналітичний огляд наукових публікацій, статистичних матеріалів; - опрацювання індивідуальних завдань за темою.  Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; 
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- дискусія з елементами аналізу: « Нелегальна міграція і міжнародна економічна безпека» - презентація реферативних виступів. Рекомендована література базова: 1,  5, 7; допоміжна: 3, 6, 9, 10.  Тестові завдання  1. Процес міграції та формування тіньового ринку праці: а) пов'язані безпосередньо; б) цей взаємозв'язок носить непрямий характер; в) взаємозв'язок відсутній; г) тіньовий ринок визначає масштаб міграції.  2. Головними отримувачами вигод від глобалізації є: а) висококваліфіковані фахівці; б) торгівці людьми; в) політики; г) актори.  3. Вкажіть групи країн, в яких спостерігається найбільша частка нелегальних мігрантів: а) постсоціалістичні країни з перехідною економікою; б) країни з розвиненою ринковою економікою; в) країни, що розвиваються; г) питома вага нелегальних мігрантів приблизно однакова у всіх групах країн.  4. Із перерахованих елементів до кримінальної  економіки належать: а) сфера нелегальної зайнятості; б) сфера нелегального бізнесу; в) сфера традиційної кримінальної злочинності; г) правильна відповідь буде в п. а) і б).  5. З точки зору формально-правового підходу до визначення нелегальної міграції,  в якості основного критерія використовується: а) ухилення від офіційної реєстрації; б) ухилення від державної реєстрації; в) протиправний характер; г) все перераховане в п. а), б) і в).    
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                                   Тема 5: Регулювання міжнародної міграції робочої сили.                                                            ПЛАН  1. Поняття та сфери міжнародно-правового регулювання міграції. 2. Роль міжнародних організацій в регулюванні міграційних процесів. 3. Національні джерела правового регулювання міграції. 4. Значення неформальних форумів держав у регулюванні міграційних процесів.  Ключові поняття: Міжнародна організація праці, Міжнародна організація  з міграції, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Глобальна комісія з міжнародної міграції, міграційна  політика держави.  Презентація та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. Особливості регулювання міграційних процесів на регіональних ринках ( на прикладі Шенгенської зони). 2. Міжнародна організація з міграції (МОМ): функції та результати діяльності. 3. Місце Міжнародної організації праці (МОП) в регулюванні міграційних процесів.  Питання для самоконтролю        1.  Яку роль відіграє МОП в регулюванні проблем зайнятості та безробіття  на сучасному етапі? 2. Опишіть основні регіональні інструменти, створені для регулювання трудових відносин  в інтеграційних угрупованнях: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, СНД, КОМЕСА та ін.? 3. Які функції виконує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців? 4.  Яка  роль неформальних форумів держав у регулюванні міграційних процесів? 5.  Які способи встановлення безвізового режиму між державами? 6.  У чому суть міграційної політики держави? 7.  Яка роль МОМ  у вирішенні проблем мігрантів та інших переміщених осіб?  Форми самостійної роботи студентів  
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- вивчення обов’язкової та додаткової літератури; - аналіз наукових публікацій; - опрацювання документів міжнародних організацій Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; - мозкова атака : « Біженці: масштаби, географія, динаміка, проблеми регулювання» - презентація реферативних виступів.  Рекомендована література базова: 1, 3, 7; допоміжна: 6, 9, 10, 12. .                                    Тестові завдання 1. Регулювання міграції робочої сили відбувається на: а) національному рівні; б) міжнародному рівні; в) на рівні двосторонніх домовленостей; г) всі відповіді вірні.  2. Система заходів, яка включає в себе законодавство про юридичний, політичний, професійний статус  іммігрантів, національні служби імміграції, а також міждержавні угоди з питань міграції, це система - : а) профспілкового регулювання; б) державного регулювання;  в) громадського регулювання; г) правильна відповідь не вказана.  3. МОП передбачає цілі: а) отримання прибутку; б) конкуренцію між підприємцями; в) заохочення соціально-економічних програм; г) повну зайнятість населення.  4. Міжнародна організація міграції (МОМ) була створена в: а) 1919 році; б) 1951 році; в) 1991 році; г) 2000 році.  5. Прямим інструментом еміграційної політики держави  є: а) надання пільг за валютними вкладами; б) митна політика, що передбачає пільги для реемігрантів; 
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в) заборона на виїзд певних категорій працівників; г)  валютна та банківська політика, орієнтована на заохочення валютних переказів з-за кордону. Тема 6: Україна в міжнародних міграційних процесах.                                                                                ПЛАН   1. Кількісні та якісні показники населення України. 2. Хвилі еміграції українців. 3. Сучасний стан міграційних процесів в Україні та його регулювання. 4. Участь України у міжнародному регулюванні міграційних процесів.   Ключові слова: хвилі еміграції, українська діаспора, безвізовий режим, демографічна політика України, міграційна політика України.  Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. Проблема нелегальної міграції для України. 2. Демографічна ситуація в Україні на тлі світових тенденцій. 3. Українська діаспора та її внесок у відродження держави.  Питання для самоконтролю  1. Назвіть основні хвилі української еміграції. 2. Окреслити демографічну ситуацію в Україні. 3. Які наслідки безвізового режиму з ЄС для українського ринку робочої сили? 4.  Охарактеризувати міграційну політику України на сучасному етапі. 5.  Які форми і методи протидії нелегальній міграції в Україні? 6.  Які фактори впливають на ринок робочої сили в Україні? 7.  Оцініть результати співпраці України із міжнародними організаціями, які регулюють міграційні процеси.  Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури, архівних фондів; - аналіз наукових публікацій; - опрацювання документів міжнародних організацій   Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; 
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- мозкова атака : « Вплив світового ринку праці на попит і пропозицію робочої сили в Україні» - презентація реферативних виступів. Рекомендована література базова: 1, 3, 5, 7; допоміжна: 1, 2, 3, 5, 13.  Тестові завдання  1. Виїзд із пострадянських країн наукових працівників і фахівців до США викликаний : а) відсутністю демократичних свобод в цих країнах; б) небажанням проживати в цих країнах; в) пом’якшенням політики США щодо колишніх соціалістичних країн;   г) політикою "прав людини" і відкритістю економіки.  2. Основною причиною відтоку робочої сили із України є: а) політичний чинник; б) низький рівень реальної зарплати в країні; в) релігійний чинник; г) воз’єднання сімей.  3. Закон України «Про імміграцію» прийнято: а) у 1991 році; б) у 2001 році; в) у 2004 році; г) у 2013 році.  4. Вказати представництва міжнародних організацій з регулювання міграції, які розміщені в Україні: а) МОМ; б) МОП; в) Управління Верховного комісара ООН у справах біженців; г) всі відповіді правильні.  5. У міжнародній міграції Україна є: а) країною-донором; б) країною-реципієнтом; в) ні донором, ні реципієнтом г) всі відповіді вірні.                     
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   САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  ТИПОВІ ЗАДАЧІ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ    Тема 1. Використовуючи  Інтернет-ресурси, роздобути інформацію про мегаполіси світу. Отримані дані зобразити у вигляді схем і малюнків, групуючи  міста – мегаполіси за регіонами  світу.  Тема 1. Маємо дані по країнах:            Японія             Китай            Ангола індекс очікуваної тривалості життя      0,95                   0,78                 0,26 індекс рівня освіти                                 0,94                   0,84                 0,54 індекс рівня життя                                 0,94                    0,65                 0,53  Розрахувати індекс розвитку людського потенціалу. Тема 1. Занотувати визначення: національна безпека, концепція національної безпеки, політика національної безпеки, стратегія національної безпеки. Показати зв’язок цих категорій з міжнародним переміщенням населення.  Тема 1.  Дані міжнародних статистичних щорічних видань свідчать, що чисельність населення світу росла прискореними темпами. Особливо її бурхливе зростання припало на 20 століття. Так, чисельність населення склала (заокруглені величини, млн. чол.): у 1950 р. – 2520, у 1960 р. – 3020, у 1970 р. – 3700.   Виходячи із наведених даних, визначититемпи зростання (Тзр.) і темпи приросту (Тпр.) населення світу у 1960 р. і у 1970 р.   Тема 2. Згідно стастичних даних у одній із африканських країн  чисельність дітей у віці 7 років на 1 вересня 2016 р. склала 27000 чол.( коефіцієнт виживання від віку 7р. до віку 8 р.- 0,9950; до віку 9 років - 0,9955; до віку 10 років - 0,9960). Визначити ймовірну чисельність дітей на 1 вересня 2016 року, 2017 р., 2018 р (без урахування міграційного руху).  Тема 2. У вигляді таблиці зобразити класифікацію видів міжнародної міграції робочої сили. Прокоментувати ці класифікаційні характеристики.  Тема 2. Країна Пальмового листка наприкінці року характеризується таким даними: населення – 311,5 тис. чол., емігранти – 2 тис. чол., іммігранти – 3 тис. чол. Виходячи із наведених даних, визначити: обсяг валової міграції (ВМ), коефіцієнт міграційного обороту (Км.об.) та відносне сальдо міграції (ВСм.).  Тема 2. У країну Альфа в'їхало  1231,2 тис. чол.,  а виїхало - 459,7 тис. чол.  За цими даними розрахуйте міграційне сальдо і розмір валової міграції.  Тема 2.  Для країни Зет на кінець року переміщення людей призвело до такого результату: населення – 311,5 тис. чол., емігранти – 2 тис. чол., іммігранти – 3 тис. чол. Виходячи із наведених даних,  визначити: обсяг чистої міграції (ЧМ), коефіцієнт міграційного сальдо (Км.сальдо) та коефіцієнт прибуття (Кприб.). 
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 Тема 3.  Функція попиту на працю в країні  Х має вигляд QDХ = 140 - 5W, а функція пропозиції праці QSУ = -100 +10W,  де W реальна заробітна плата (дол.за год.); Q – кількість робітників (млн.. чол..). У країні У відповідні функції мають вигляд: QDУ = 400 - 10W і QSУ = -100 + 10W.  Визначити рівноважну ціну праці в країнах Х  і У та потенційний напрямок міграції.   Тема 3. Ринок праці в  країнах А і В характеризується наступними даними: функція попиту на працю в А має вигляд QDA = 100 - 5W, а функція пропозиції праці QSA = 60 +3W,  де W реальна заробітна плата (дол..за год.); Q – кількість робітників (млн.. чол..). У країні В відповідні функції мають вигляд: QDB = 120 - 3W і QSB = 40 + 5W. У країні еміграції А зарплата зросла на 1 дол. Визначити функцію попиту на працю (DL) і функцію пропозиції праці (SL) у країнах А і В та новий рівень зарплати W1 в приймаючій країні (В).  Тема  4. Зобразити у вигляді структурно-логічної схеми діяльність регіональних організацій у боротьбі з нелегальною міграцією (на прикладі країн ЄС та АТР).   Тема 4. Оцінити масштаби нелегальної міграції за останні п’ять років. Дані зобразити у вигляді графічної ілюстрації.   Тема  5.  Дослідити  історію виникнення паспортних систем. Дати порівняльну характеристику.  Тема 5. Представити у хронологічному порядку міжнародні договори  про гендерну рівність. Як вони вплинули на ситуацію з гендерною рівністю у сучасному світі?  Тема  6. Простежити зміни в міграційній політиці України за останні десять років. Вказати причини, які зумовили ці зміни.  Тема  6.  Зробити порівняльний  аналіз кількісних і якісних показників населення України                  у 2000 р. і  2013 році відповідно.                                                                                           
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   ТЕМАТИКА     індивідуальних науково-дослідних завдань   Тематика рефератів  1. «Закон народонаселення»  Томаса Мальтуса. 2. Тенденція «старіння» населення та її наслідки. 3. Доповіді Римського клубу про перспективи розвитку цивілізації. 4. Міжнародна міграція та регіональна безпека ((на прикладі ЄС). 5. Міжнаціональні конфлікти, війни та міжнародна міграція.   6. Роль ОБСЄ в регулюванні міграційних процесів. 7. Внесок Є. Равенштейна в розвиток теорії міжнародної міграції робочої сили. 8. Досвід західноєвропейських країн в залученні іноземної робочої сили. 9. Взаємозв’язок міграції робочої сили з міжнародним рухом послуг та капіталу. 10.  Етнічна міграція в історії  освоєння Північної Америки. 11. Райони компактного проживання етнічних мігрантів: відмінності по країнах. 12. Міграційні процеси в роки  Другої світової війни та їх вплив  на формування діаспор. 13. Відплив мізків» в сучасних  міграційних процесах. 14. Використання міжнародного людського потенціалу на підприємствах ТНК. 15. Особливості фунціонування ринку робочої сили ЄС.       16. Торгівля людьми та дітьми в країнах Південно-Східної Азії: масштаби проблеми. 17. Глобальні інститути як основний елемент системи протидії нелегальній міграції. 18. Особливості боротьби з нелегальною міграцією в ЄС. 19. Особливості регулювання міграційних процесів на регіональних ринках ( на прикладі Шенгенської зони). 20. Міжнародна організація з міграції (МОМ): функції та результати діяльності. 21. Місце Міжнародної організації праці (МОП) в регулюванні міграційних процесів. 22. Проблема нелегальної міграції для України. 23. Демографічна ситуація в Україні на тлі світових тенденцій. 24. Українська діаспора та її внесок у відродження держави. 25.  Роль біометричних технологій в міграційних процесах. 26.  Досвід зарубіжних країн у залученні іноземних студентів. 27.  Державна міграційна служба України: історія створення, структура і завдання. 28.  Провідні наукові школи у дослідженні міграційних процесів. 29.  Історія та перспективи Шенгенської угоди. 30.  Міжнародне законодавство у сфері захисту прав біженців.       
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 Тематика презентацій та есе 1. Міжнародна міграція та поширення християнства. 2. Етнічна міграція в епоху Великих географічних відкритів. 3. Міграційні процеси в умовах «холодної війни». 4. «Амністія» нелегальних мігрантів. 6. Еміграція з України та її вплив на соціально-економічну ситуацію. 7. Проблеми імміграції в Україну. 8. Міграційні процеси нового і новітнього часу. 9. Міграційна політика як частина соціальної політики країни. 10. Демографічний чинник міграції. 11. Проблема ефективності міграційної політики..                                       
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