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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
ПРО ДИСЦИПЛІНУ «МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЄС» 

 
Політична міграціологія – новий напрям в політичних науках, який побудований на 

матеріалах досліджень взаємозв'язку сучасних міграційних і політичних процесів як на 
глобальному, регіональному, так і локальному рівнях.  
Навчальна дисципліна «Міграційна політика країн ЄС» викладається на факультеті 

міжнародних відносин, політології та соціології студентам спеціальностей «політологія», 
«соціологія» та «міжнародні економічні відносини». Особлива увага приділяється міграційної 
складової політичного процесу в Європі та країнах Європейського союзу. Значну увагу 
зосереджено на аналізі тенденцій взаємозумовленості міграційної та політичної динаміки в 
межах Європейського простору. 

 
Мета дисципліни полягає у визначенні місця і ролі міграційного фактору в політичному житті 
Європейського союзу. Передбачається визначення значення міграційної політики держав, як 
форми тактичного реагування на міграційні та демографічні виклики та створення умов для 
формування політичної консолідованої стратегії ЄС щодо формування якості міграційних 
потоків в межах Союзу.  
Курс розрахований на один навчальний семестр, він включає 40 годин лекцій, 20 

семінарських занять, 30 годин індивідуальної й 30 годин самостійної  роботи студентів. 
 
Завданнями курсу є:  
§ ознайомлення в роллю міграційних процесів в історії людства; 
§ визначення ролі міграцій в процесах соціально-політичного розвитку; 
§ ознайомлення з роллю і значенням впливу міграційних процесів на соціально-економічний 
розвиток територій Європи; 

§ ознайомлення з міграційною політикою як елементом стратегії національно-державного 
будівництва; 

§ ознайомлення з процесами взаємовпливу національних інтересів і державних міграційних 
стратегій; з динамікою сучасних міграційних процесів в регіонах та з формами міграційної 
політики в країнах ЄС; 

§ розуміння впливу методів регулювання міграційних потоків на формування «якісних» 
характеристик населення як геостратегічного потенціалу держави. 

 
Вивчення дисципліни спрямоване на формування наступних компетентностей:  
КСО-03; КЗН-01; КЗП-04; КСП-02 
 
Слухачі курсу мають знати:  
q методологію дослідження міграційної політики та міграційної ситуації в країні та світі; 
q ключові теорії міграційного аналізу в межах соціологічних, політологічних та економічних 
наукових підходів; 

q особливості сучасних міграційних процесів в регіонах та фактори впливу на динаміку та 
якості міграційних потоків; 

q вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток територій; 
q типи міграційної політики як елементи стратегії національно-державного будівництва; 
q особливості взаємовпливу національних інтересів і державних міграційних стратегій;  
q вплив методів регулювання міграційних потоків на формування «якісних» характеристик 
населення як геостратегічного потенціалу держави. 

 
Слухачі курсу мають вміти: 



q застосовувати чинне законодавство для прогнозування конфліктних ситуацій, що 
виникають при порушенні прав мігрантів; 

q інтегрувати наукову складову в процес практичної діяльності; 
q володіти професійними навичками, що включають в себе: 

§ навички реконструкції міграційних процесів на певних територіях; 
§ навички виявлення умов перетворення міграції населення у фактор соціально-
політичного розвитку, встановлення його характеристик, форм впливу на 
національну стабільність і безпеку; 

§ навички вибору найбільш оптимального методу регулювання міграційних потоків з 
метою формування «якісних» характеристик населення як геостратегічного 
потенціалу держави; 

§ навички аналізу якісних характеристик міграційних процесів у регіоні; 
§ навички аналізу процесу розвитку інституційної та нормативно-правової бази 
міграційної політики; 

§ навички дослідження використання країною міжнародного досвіду в процесі 
формування стратегічних завдань міграційної політики, здатності адаптації 
національної міграційної політики до міжнародних стандартів. 

§ навички роботи з соціологічними та статистичними даними офіційних урядових 
структур та неурядових гуманітарних організацій; 

§ навички роботи з нормативно-правовою базою здійснення міграційної політики; 
§ навички використання електронних навчальних посібників і інтерактивних 
навчальних програм. 

 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МОДУЛЬ I 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС 
 

ТЕМА 1  
Розвиток теорії дослідження міграційної політики. Міграціологія як наукова дисципліна. 

Вивчення історії виокремлення міграційної проблематики як предмета наукових 
досліджень. Аналіз теорій, підходів і шкіл, предметом аналізу яких були «переселення», 
«колонізація», «переміщення», «депортація», «міграція». 

Встановлення етапів у розвитку вивчення міграційних процесів. Аналіз взаємозв'язку 
демографічної, соціально-економічної, етно-культурної, релігійної, політичної, правової, 
психологічної, та міграційної проблематики.  

Міграціологія як інноваційна дисципліна, як наука, що вивчає міграційний рух 
населення, обумовлений соціально-економічними відносинами. Завдання міграціології. 

 
 

ТЕМА 2 
Теоретико-методологічні підходи до вивчення і регулювання міграційних процесів 

Еміграція та імміграція як об’єкт міграціології. Дані та методи суміжних соціальних 
наук і дисциплін - демографії, соціології, права, міграційної статистики, психології, статистики 
населення, економіки, географії населення – при вивченні міграційних процесів. 

Методологічний каркас міграційної політики - 17 наукових підходів, які включають 
більше 45 напрямків (теорій, концепцій), більша частина яких припадає на соціологічні підходи 
(5), демографічні (5), економічні (15). Поширеними є також історичний, геополітичний, 
культурологічний, цивілізаційний, системний підходи.  

Міграційна проблематика як предмет досліджень:  
ü Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді Національної Безпеки та 
оборони України (С. Пирожков. О. Хомра, Е. Малиновська);  

ü Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (А. Позняк, Е. Лібанова);  
ü Інституту стратегічних досліджень України (А. Шлєпаков, Б. Парахонський);  
ü Інституту політичних і етносоціальних досліджень НАН України ім. І.Ф. Кураса 

(С. Кульчицький, Ю. Шаповал, Ф. Рудич, О. Майборода);  
ü Інституту етнології і антропології РАН (В. Тишкова); 
ü Інституту народногосподарського прогнозування РАН і Незалежної Ради з міграції країн 
СНД і Балтики (Ж. Зайончковская);  

ü Центру етнополітичних та регіональних досліджень (В. Мукомель і Е.Паін);  
ü Інституту соціально-економічних досліджень (Л. Рибаківська);  
ü Центру народонаселення (В. Іонцева, В. Моїсеєнко, Л. Чудіновскіх);  
ü Седерокопінгського процесу (Проект Європейської Комісії ЄС). 

Аналіз змістовного значення і сучасного розуміння категорій: «міграція», «міграційне 
простір», «міграційний процес», «міграційна політика», «міграційна стратегія».Робота з 
категоріями «позитивне» - «негативне сальдо» міграцій; «Якість міграції», «брутто» - «нетто» 
міграції, «зовнішня» - «внутрішня», «міжнародна - мережева», «інтелектуальна», «трудова» і 
т.ін. 

 
 



У першому змістовному модулі передбачено: 
Практичні заняття 
(семінари) 

№1. Теоретико-методологічні основи дослідження міграційних процесів. 
Основні наукові категорії дисципліни. 

Поточне 
тестування 

Знання основних теорій, методологічних напрямів, категорій аналізу 
міграційної проблематики. 

Використовувані 
освітні технології 

Інтерактивні лекції; семінар; технологія розвитку критичного мислення; 
технологія навчальної дискусії – диспут; застосування інформаційно-
комунікаційні технології. 

 
 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
 

ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА МІГРАЦІЙНИХ ТА МІГРАЦІЙНА СКЛАДОВА 
ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 
ТЕМА 3 
Види міграцій: соціально-економічний аспект. Вплив міграційних процесів на соціально-
економічний розвиток територій. Міжнародні міграції населення: причини, обсяги, 
сучасні тенденції. 

Класифікація видів міграції, аналіз особливостей сучасних міграційних потоків, 
пов'язаних із ними економічних, правових, соціальних проблем, виявлення основних чинників 
і причин міграції. Аналіз методів обліку та регулювання міграцій на глобальному, 
національному та регіональному рівні. 

Міжнародні міграції населення як феномен XIX- ХХI  ст. 
Трансформація феномена міграції з об'єкта політичної уваги на чинник політичного 

процесу. Формування регіональних міграційних просторів. Демографічна асиметрія і 
соціально-економічна диспропорція у світовому масштабі як причини зростання міжнародних 
міграцій. Мережева міжнародна міграція. Причини зростання міждержавної конкуренції за 
«якісні» трудові ресурси. 

 
ТЕМА 4 
Моделювання взаємозв'язків міграційних процесів та розвитку території. 
Оптимізації розміщення населення і трудових ресурсів за допомогою соціально-
економічних міграцій. 

Тлумачення поняття «регіон» і «регіональна політика». Класифікація регіонів.  
Рівні та суб'єкти регіональної політики. «Статусні» території: зарубіжний досвід. 

Функціонування регіонів-«локомотивів», «вільних економічних зон», «зон пріоритетного 
розвитку», «єврорегіонів», «прикордонних зон», «автономій», «лімітрофів», «буферних 
територій», ін. Формування регіональної політики держави як комплексу заходів з 
адміністративно-територіальною, соціально-економічному, етно-культурному, лінгвістичному 
«включенню/інтеграції» території в державне утворення. 

Поняття «регіон» у чинній нормативно-правової документації ЄС та України. Показники 
соціально-економічного становища регіону (порівняльний аналіз). Методи прогнозування 
розвитку території. Регіональна політика як політика вирівнювання показників рівня життя, 
доходів населення в різних регіонах. 

Фактори регіонального розвитку – демографічний потенціал, трудоресурсний потенціал, 
освітній (інтелектуальний) потенціал, інфраструктурний, ресурсний, економічний потенціал, 
обсяги транскордонного співробітництва, наявність державних структур, що впливають на 



процеси, а також фактор сусідства – зовнішній сектор (для регіону це - не тільки зарубіжна 
економіка, а й економіка сусіднього регіону).Регіональні відтворювальні цикли: відтворення 
трудових ресурсів; кредитно-грошових ресурсів; інвестиційного процесу; природних ресурсів; 
виробничих та соціально-побутових послуг; послуг ринкової інфраструктури, інформаційних 
послуг. Відтворювальні цикли становлять єдину систему соціально-економічного розвитку 
регіону. Міграційна політика зумовлює демографічну ситуацію, якість і обсяги трудоресурсов. 
Якісна міграційна політика призводить до оптимізації розміщення населення і трудових 
ресурсів, знижує рівень соціально-економічної конфліктності в державі, покращує ситуацію в 
регіоні. 
 
У другому змістовному модулі передбачено: 
 
Практичні заняття 
(семінари) 

№ 2. Види міграцій: соціально-економічний аспект. Вплив 
міграційних процесів на соціально-економічний розвиток територій. 
Міжнародні міграції населення: причини, обсяги, сучасні тенденції. 
№ 3. Моделювання взаємозв'язків міграційних процесів та розвитку 
території. Оптимізації розміщення населення і трудових ресурсів за 
допомогою соціально-економічних міграцій. 

Самостійна робота 
+ Поточне тестування  
+ Модульна контр. № 1 

Провести дослідження з встановлення якості міграційного процесу в 
регіоні (країні) на вибір за базами статистичних даних. Скласти звіт 
про результати статистичного пошуку. 

Використовувані освітні 
технології 

Лекція; семінари, інформаційно-комунікаційні технології; 
застосування мультимедійного обладнання. 

 
 

МОДУЛЬ II 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3: 

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ 
 

ТЕМА 5 
Управління міграційними процесами як політична проблема: стратегії і тактики 
політичних утворень 

Становлення міграційної політики в історичній ретроспективі. Аналіз перетворення 
міграції в об'єкт державної політики. Вивчення етапів упорядкування міграційного простору: 
від природних форм руху населення через заходи симптоматичного регулювання до 
стратегічного планування. 

Міграційна політика як система заходів щодо впорядкування міграційного простору, 
регулювання міграційного руху з позицій національних пріоритетів, кількісного та якісного 
складу міграційних потоків, їх соціально-демографічної та економічної структур.Класифікація 
типів міграційної політики (бар'єрна, фільтруюча, контактна). Аналіз можливостей 
використання міграційного чинника в обґрунтуванні територіальних і геополітичних претензій 
держав-сусідів 

Місце та роль інституту громадянства в міграційному праві країн ЄС та України. 
Конституційно-правові та законодавчі підстави обмеження права в’їзду на територію країни, 
виїзду за її межі, свободи пересування по території : законодавство країн ЄС та України. Умови 
та порядок в’їзду, виїзду та свободи пересування по території країн ЄС  та України людини та 
громадянина. Візова політика країн Європи та України. «Шенгенська Віза».  Умови і порядок 
імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Правовий статус іммігрантів в Україні. 
Практика боротьби розвинених держав з нелегальною міграцією. Особливості повернення 
емігрантів в країну їх походження з відновленням в правах громадянства. Нормативно-правові 



стандарти регулювання права на подвійне громадянство. Практика видачі етнічних карт і карт 
співвітчизників як форма стимулювання репатріації. Досвід європейських та неєвропейських 
країн щодо репатріації: Угорщині (карта угорця), Польщі (карта поляка), Словаччині (карта 
словака), Латвії (програма репатріації), Вірменії (програма діяльності Спілки громадських 
організацій по репатріації та обґрунтуванню «Еркір»), Ізраїлю (алія-репатріація), Казахстану 
(Нурли кіш - Казахстанська програма репатріації оралманів), Росії (Програма повернення 
співвітчизників до Росії), та ін. 

Порівняльний аналіз міграційних стратегій країн Європи, США та Китаю. Управління 
міграційною політикою в західноєвропейських розвинутих країнах, що не є членами ЄС 
(Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Монако, Андора, Сан-Маріно, ін). 
 
 
ТЕМА 6 
Сучасна міграційна політика найбільш економічно-розвинутих країн ЄС.  

Міграція як державна тактика з підтримки національних економічних інтересів за 
кордоном, або як тактична форма збереження рівня економічного розвитку шляхом 
забезпечення обсягу та якості демографічних ресурсів. 

Різновиди міграційної політики найбільш економічно-розвинених країн ЄС (Люксембург, 
Австрія, Ірландія, Нідерланди, Швеція, Данія, Німеччина, Бельгія, Фінляндія, Франція, 
Великобританія). Особливості становлення міграційного законодавства західноєвропейських 
держав. Імміграційні заходи та фільтри. Політика щодо еміграції. Проблеми внутрішніх 
міграцій.  

 
ТЕМА 7 
Сучасна міграційна політика країн ЄС з середнім та низьким рівнем економічного розвитку 

Міграція як державна тактика з підтримки національних економічних інтересів за 
кордоном, або як тактична форма збереження рівня економічного розвитку шляхом 
забезпечення обсягу та якості демографічних ресурсів. 
Міграційна політика середньо-розвинених держав ЄС (Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, Словенія, 
Чехія, Словаччина, Португалія, Греція, Литва, Естонія, Польща) 

Особливості міграційної політики найменш економічно-розвинених країн ЄС (Угорщина, 
Латвія, Литва, Хорватія, Румунія, Болгарія). Особливості становлення міграційного 
законодавства в цих державах. Імміграційні заходи та фільтри. Політика щодо еміграції. 
Проблеми внутрішніх міграцій. 

Діаспоральні стратегії країн. 
 
 
ТЕМА 8 
Сучасна міграційна політика країн, що асоційовані з ЄС . 

Міграція як державна тактика з підтримки національних економічних інтересів за 
кордоном, або як тактична форма збереження рівня економічного розвитку шляхом 
забезпечення обсягу та якості демографічних ресурсів. 

Міграційна політика країн, асоційованих з ЄС– Албанії, Туреччини, Чорногорії, Сербії, 
України, та ін. 

Особливості становлення міграційного законодавства західноєвропейських держав. 
Імміграційні заходи та фільтри. Політика щодо еміграції. Проблеми внутрішніх міграцій. 

Діаспоральні стратегії країн. 
 
 
 



ТЕМА 9 
 Інституційні основи міграційної політики (взаємодія урядових і неурядових структур) 

Формування інституційних основ і стандартів у сфері міграційного регулювання. 
Аналіз процесу формування міграційного простору України, етапів і форм його 

упорядкування у зв'язку зі становленням інституційної основи державного управління. 
Вивчення взаємодії урядових державних структур та неурядових організацій, що 

займаються проблемами регулювання міграційних потоків. Порівняльний аналіз статистичних 
даних різних відомств. Проблеми якості регулювання міграцій 

 
	
ТЕМА 10 
Міжнародні стандарти міграційної політики. Стратегічне планування міграційної 
політики в умовах міждержавного та міжнародного співробітництва. 

Глобальний Форум з проблем міграційного розвитку як результат діяльності ООН у сфері 
міграційного регулювання. Основні міжнародні стандарти у сфері міграційної політики (про 
захист прав біженців, трудових мігрантів, репатріантів і т.і.). 

Юридична природа та зміст права на притулок. Правовий статус біженців в Україні та в 
країнах ЄС: особливості надання, втрати та позбавлення статусу біженця. Інститут видачі 
(екстрадиції) фізичних осіб у міграційному праві України та країн ЄС. 

Інститут повернення (репатріації осіб і депортованих народів у міграційному праві 
України). 

Процес і етапи створення єдиної імміграційної політики ЄС. Міждержавне міжнародне 
співробітництво країн у регулюванні міграційних процесів. Седерокопінгський процес.  

Проблеми реалізації політики реадмісії. 
 

У третьому змістовному модулі передбачено: 
Практичні заняття 
(семінари) 

№ 4. Управління міграційними процесами як політична проблема: 
стратегії і тактики політичних утворень 
№ 5. Сучасна міграційна політика найбільш економічно розвинутих 
країн ЄС  
№ 6. Сучасна міграційна політика країн ЄС з середнім та низьким 
рівнем економічного розвитку 
№ 7. Сучасна міграційна політика країн, що асоційовані з ЄС  
№ 8. Інституційні основи міграційної політики (взаємодія урядових і 
неурядових структур) 
№ 9. Міжнародні стандарти міграційної політики. Стратегічне 
планування міграційної політики в умовах міждержавного та 
міжнародного співробітництва. 

Самостійна робота + 
Поточне тестування 

Здійснити дослідження розвитку міграційної політики в державі (на 
вибір) на основі аналізу нормативно-правової бази. Представити звіт 
у формі реферату і комп’ютерної презентації. 

Використовувані освітні 
технології 

Лекція; семінари, інформаційно-комунікаційні технології; 
застосування мультимедійного обладнання 

 



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В КРАЇНАХ ЄС ТА 
ЗАСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
ТЕМА 11  
Соціальна адаптація та інтеграція іммігрантів: досвід приймаючих країн. Стратегії 
акультурації і моделі трансформації ідентичності у мігрантів. Проблеми дискримінації, 
сегрегації на расовому та етнічному ґрунті. 

Внутрішні (індивідуальні характеристики - особистісні та демографічні - вік, стать, освіта 
і т. ін.), і зовнішні (толерантність з боку оточення в новому середовищі, яка напряму залежить від 
етнічних стереотипів і забобонів) чинники адаптації. 

Внутрішні адаптаційні стратегії – конформістська і нонконформістська. Стадії адаптації 
мігрантів: 1. цілеспрямований конформізм (мігранти знають, як діяти в новому середовищі, але 
внутрішньо не визнають систему цінностей нового середовища і дотримуються старої системи); 
2. взаємна терпимість (особистість і середовище виявляють взаємну терпимість до цінностей і 
форм поведінки кожної зі сторін); 3. акомодація (характеризується взаємної терпимістю сторін і 
взаємними поступками); 4. асиміляція (пристосування, при якому індивід відмовляється від своїх 
колишніх цінностей і приймає систему цінностей нового середовища) 
Етностереотипи і поведінка в етно-контактному середовищі. Міжетнічні комунікації: досвід 
полікультурних спільнот. Політика мультикультуралізму в країнах ЄС. Культурна асиміляція 
(«акультурація») як часткова або повна втрата індивідами або групою своєї культури на користь 
домінуючої культури навколишнього суспільства. Психологія мігрантів, біженців і вимушених 
переселенців. Характер асиміляції - стихійна, що має добровільний характер або обумовлена 
діяльністю держави шляхом прямого насильства або побічно. 

Дискримінація і сегрегація мігрантів. 
 
ТЕМА 12 
Забезпечення соціального захисту мігрантів.. 

Національні та міжнародні гарантії соціального захисту трудових мігрантів. Відмінності 
економічної та трудової міграції. Світовий ринок праці і три основних моделі трудових відносин 
(континентальна-європейська, англо-саксонська, китайська).  

Перспективи регіональних імміграційних ядер з погляду проведеної ними політики 
трудової та соціокультурної адаптації мігрантів, політики легалізації трудових ресурсів. 
 
У четвертому змістовному модулі передбачено: 
Практичні заняття 
(семінари) 

№ 11. Соціальна адаптація та інтеграція іммігрантів: досвід 
приймаючих країн. Стратегії акультурації і моделі трансформації 
ідентичності у мігрантів. Проблеми дискримінації, сегрегації на 
расовому та етнічному ґрунті. 
№ 12. Забезпечення соціального захисту трудящих мігрантів. 
 

Самостійна робота + 
Поточне тестування + 
Модуль. Контроль № 2 

Проаналізувати політику інтеграції мігрантів  в державі (на вибір), 
користуючись соціологічними даними неурядових організацій, 
офіційними даними і документами «приймаючої держави».  
 
Представити звіт. 

Використовувані освітні 
технології 

Лекція; семінари, інформаційно-комунікаційні технології; 
застосування мультимедійного обладнання 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Міграційна політика в країнах ЄС» 

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин (денне відділення) 
Тема Назва Усього 

годин 
Лекці
ї 
(годи
н) 

Семіна
рські  

Індивіду
альна 
робота 

Самості
йна 
робота 

МОДУЛЬ I 
Змістовний модуль 1: Теоретико-методологічні основи дослідження міграційної політики країн ЄС 
Т.1 Розвиток теорії дослідження міграційної політики. 

Міграціологія як наукова дисципліна. 
7 2 1 

 
2 2 

Т.2 Теоретико-методологічні підходи до вивчення і 
регулювання міграційних процесів 

9 4 1 2 2 

Разом за змістовним модулем 1 16 6 2 4 4 

Змістовний модуль 2: Політична складова міграційних та міграційна складова політичних процесів в 
контексті соціально-економічного розвитку регіонів. 
 
 
 

Т.3 Види міграцій: соціально-економічний аспект. 
Вплив міграційних процесів на соціально-
економічний розвиток територій. Міжнародні 
міграції населення: причини, обсяги, сучасні 
тенденції. 

7 2 1 2 2  
 

 

Т.4 Моделювання взаємозв'язків міграційних процесів 
та розвитку території. Оптимізації розміщення 
населення і трудових ресурсів за допомогою 
соціально-економічних міграцій. 

7 2 1 2 2 

Разом за змістовним модулем 2 14 4 2 4 4 
МОДУЛЬ II 

Змістовний модуль 3: Міграційна політика в історії та сучасності 
Т.5 Управління міграційними процесами як політична 

проблема: стратегії і тактики політичних утворень 
12 2 2 4 4 

Т.6 Сучасна міграційна політика найбільш економічно 
розвинутих країн ЄС. 

16 6 2 4 4 

Т.7 Сучасна міграційна політика країн ЄС з середнім 
та низьким рівнем економічного розвитку 

14 4 2 4 4 

Т.8 Сучасна міграційна політика країн, що асоційовані 
з ЄС 

14 4 2 4 4 

Т.9 Інституційні основи міграційної політики 
(взаємодія урядових і неурядових структур) 

9 4 1 2 2 

Т.10 Міжнародні стандарти міграційної політики. 
Стратегічне планування міграційної політики в 
умовах міждержавного та міжнародного 
співробітництва. Реадмісія 

9 4 1 2 2 

Разом за змістовним модулем 3 74 24 10 20 20 
Змістовний модуль 4: Соціокультурні наслідки міграційних процесів в країнах ЄС та засоби їх 
вирішення. 
Т.11 Соціальна адаптація та інтеграція іммігрантів: 

досвід приймаючих країн. Стратегії акультурації і 
моделі трансформації ідентичності у мігрантів. 
Проблеми дискримінації, сегрегації на расовому та 
етнічному ґрунті. 

10 4 4 1 1 

Т.12 Забезпечення соціального захисту іммігрантів. 6 2 2 1 1 
Разом за змістовним модулем 4 16 6 6 2 2 
Усього годин      

Усього  120 40 20 
 

30 30 
60 

 
 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Міграційна політика країн ЄС» 

 

  

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин (заочне відділення) 
Тема Назва Усього 

годин 
Лекці
ї 
(годи
н) 

Семіна
рські 
та 
практи
ч-ні 
заняття 

Індивіду
альна 
робота 

Самості
йна 
робота 

МОДУЛЬ I 
Змістовний модуль 1: Теоретико-методологічні основи дослідження міграційної політики країн ЄС 

Т.1 Розвиток теорії дослідження міграційної політики. 
Міграціологія як наукова дисципліна. 

 0,5   1 

Т.2 Теоретико-методологічні підходи до вивчення і 
регулювання міграційних процесів 

 0,5  1  

Разом за змістовним модулем 1  1  1 1 

Змістовний модуль 2: Політична складова міграційних та міграційна складова політичних процесів в 
контексті соціально-економічного розвитку регіонів. 
 
 
 

Т.3 Види міграцій: соціально-економічний аспект. Вплив 
міграційних процесів на соціально-економічний 
розвиток територій. Міжнародні міграції населення: 
причини, обсяги, сучасні тенденції. 

 1  1   
 

 

Т.4 Моделювання взаємозв'язків міграційних процесів та 
розвитку території. Оптимізації розміщення населення і 
трудових ресурсів за допомогою соціально-
економічних міграцій. 

 1   1 

Разом за змістовним модулем 2  2  1 1 
МОДУЛЬ II 

Змістовний модуль 3: Міграційна політика в історії та сучасності 
Т.5 Управління міграційними процесами як політична 

проблема: стратегії і тактики політичних утворень 
 1  0,5 0,5 

Т.6 Сучасна міграційна політика найбільш економічно 
розвинутих країн ЄС. 

 1  0,5  

Т.7 Сучасна міграційна політика країн ЄС з середнім та 
низьким рівнем економічного розвитку 

 1  0,5  

Т.8 Сучасна міграційна політика країн, що асоційовані з ЄС  1  0,5  
Т.9 Інституційні основи міграційної політики (взаємодія 

урядових і неурядових структур) 
 1   0,5 

Т.10 Міжнародні стандарти міграційної політики. 
Стратегічне планування міграційної політики в умовах 
міждержавного та міжнародного співробітництва. 
Реадмісія 

 1   0,5 

Разом за змістовним модулем 3  6  2 1,5 
Змістовний модуль 4: Соціокультурні наслідки міграційних процесів в країнах ЄС та засоби їх вирішення. 
Т.11 Соціальна адаптація та інтеграція іммігрантів: досвід 

приймаючих країн. Стратегії акультурації і моделі 
трансформації ідентичності у мігрантів. Проблеми 
дискримінації, сегрегації на расовому та етнічному ґрунті. 

 0,5  0,5 0,5 

Т.12 Забезпечення соціального захисту іммігрантів.  0,5  0,5 0,5 
Разом за змістовним модулем 4  1  1 1 
Усього годин      

Усього   10 - 
 

5 5 
10 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  
ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 

 
Семінар 1  

Теоретико-методологічні основи дослідження міграційних процесів 
Основні наукові категорії дисципліни 

Питання до розгляду: 
1. Мета, об’єкт, предмет та завдання міграціології. Міждисциплінарні зв’язки міграціології 
та політології.  

2. Основні етапи розвитку дослідження міграційних процесів і становлення політичної 
міграціології.  

3. Методологічний каркас політичної міграціології. 
4. Аналіз змістовного значення і сучасного розуміння категорій: «переселення», 

«колонізація», «переміщення», «депортація», «міграція», «міграційне простір», 
«міграційний процес», «міграційна політика», «міграційна стратегія». Робота з 
категоріями «позитивне» - «негативне сальдо» міграцій; «Якість міграції», «брутто» - 
«нетто» міграції, «зовнішня» - «внутрішня», «міжнародна - мережева», «інтелектуальна», 
«трудова» та ін. 

5.  
Реферати 
 
індивідуаль
на робота) 

1. «11 міграційних законів» Е. Равенштейна (1885 р.) 
2.  Міграційні теорії меркантилістів та  економістів-фізікалістів 
3. Міграція як об’єкт дослідження натуралістичних та антропогеографічних 
підходів ранніх соціології та геополітики. 

4. Міграція як «колонізація», «переселення», «переміщення» «в умовах зростання 
тиску народів» в роботах дослідників ХIХ – початку ХХ ст.  

5. Міграційні дослідження політика в ХХ ст.. (на вибір в СРСР, в США, в Європі). 
6. Міграційні дослідження сучасної України. 
7. Дослідження міграційної політики як елемента стратегії національної безпеки. 

Поточне 
тестування  

За матеріалами першої і другої лекцій  і за результатами підготовки до 1 семінару 

 
Література:  
1. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. Географическая теория 
прогресса и социального развития. 2-е изд. СПб.:Б.и., 1898. 365 с.  

2. Савицкий П. Миграция культуры.  О задачах кочевниковедения. Континент Евразия. М.: 
1997.   

3. Гумилев Л.Н. Изменение климата и миграции кочевников. Надземные границы. Ритмы 
Евразии: эпохи и цивилизации. СПб.: «Кристалл», 2003. – 608 с. 

4. Вощинин В.П. О термине «колонизация». О земле. 1922. Вып 3. С. 16-32. 
5. Кауфман А. Переселение и колонизация. СПб.: Б.И., 1905 560 с. 
6. Кесслер Х. Коллективизация и бегство из деревень — социально- экономические 
показатели, 1929-1939 гг. Экономическая история. Обозрение. Под ред. Л.И.Бородкина. 
Вып. 9. М.: Издательство МГУ,  2003. С. 77-79. 

7. Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М.: Наука, 1975. 231с. 
8. Моисеенко В.М. Миграция населения как объект комплексного исследования. 
Народонаселение: современное состояние и перспективы развития научного знания. М.: 
Диалог МГУ, 1997. С.23-30. 

9. Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. М.: Изд-во МГУ, 1989. 422 с. 
10. Ефимов Ю.Г. Политическая миграциология: миграционные процессы в контексте 
политологических проблем. М., 2005, 204 с  



11. Ахиезер А.С. Территориальная миграция - реализация потребности в полноте бытия. 
Обществ. науки и современность. 2007. № 3. С. 141-149.  

12. Деревянко А.П. Миграции, конвергенция, аккультурация в раннем палеолите Евразии. 
Этнокультурное взаимодействие в Евразии в 2 кн. Ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин, 
В.А. Тишков – отделение ист.-филол. наук РАН. М.: Наука, 2006. С. 45- 66. 

13. Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.: Диалог 
МГУ, 1999.  

14. Косарев М.Ф. Миграция как модель исторического процесса. Памятники археологии и 
древнего искусства Евразии. Отв. ред. Н.А. Гай. М.: ИА РАН, 2004. С. 123-136. . 

15. Мокляк М., Надолішний П. Міграційні процеси і міграційна політика: теорія і практика. 
Нова політика. 1998. №5. С. 12-23 

 
 
 

Семінар 2 
 Вплив міграційних процесів на соціально-економічний розвиток територій 

Міжнародні міграції населення: причини, обсяги, сучасні тенденції 
 

Питання до розгляду: 
1. Класифікація видів міграції та соціально-економічний аспект міграцій. 
2. Політичні види міграцій. 
3. Міжнародні міграції населення як феномен XIX- ХХI  ст. Мережева міжнародна міграція 
ХХI ст. Демографічна асиметрія і соціально-економічна диспропорція у світовому 
масштабі як причини зростання міжнародних міграцій 

4. Трансформація феномена міграції з об'єкта політичної уваги на чинник політичного 
процесу. 

5. Формування регіональних міграційних просторів. Міждержавна конкуренція за «якісні» 
трудові ресурси. 
 
Реферати 
(індивідульна робота) 

1. Соціально-економічні міграції в історії Євразії. 
2. Політичні міграції в історії України 
3. Мережева міжнародна міграція ХХI ст. 
 

 
Література:  

1. Ровенчак О. Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять. 
Політичний менеджмент. 2006. № 2. С. 127-139.  

2. Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. Линии горизонта. М.: Издательство 
«Международные  отношения», 1993. 273 с. 

3. Кондратьев Я.Ю., Римаренко Ю.І., Олефір В.І. Основи міграцієзнавства.  К.: Ін-т держави 
і права НАН України, 2000. 243 с. 

4. Косарев М.Ф. Миграция как модель исторического процесса. Памятники археологии и 
древнего искусства Евразии. Отв. ред. Н.А. Гей. М., 2004. С. 123-136. 

5. Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? М.:  Ин-т. Латинской 
Америки РАН, М, 1992.  

6. Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция: Учебное пособие. М.: Экономический 
факультет МГУ, ТЕИС, 2005. 235с. 

7. Бродель Ф. Матерiальна цивiлiзацiя, економiка i капiталiзм, ХV-XVIII ст.: В 3-х т Т.1: 
Структури повсякденностi: можливе i неможливе: Пер. з франц.  К.: Основи, 1995.- 544 с.; 
Т. 2: Iгри обмiну: Пер. з франц. К.: Основи, 1997. 585 с. 



8.  Адамович С. Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті 
західноукраїнських земель (1914 -1918 рр.). Прикарпатський університет імені 
В. Стефаника. Ів.-Франківськ: Місто НВ, 2003. 147 с. 

9. Арешян Г.Е. Роль неоседлых скотоводов в развитии цивилизаций Евразии. 
Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. – Алма-Ата: Наука, 1989. 142 с. 

10. Бабенко О.Г. Міграційна політика Української держави на сучасному етапі 
(політологічний аспект): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02. НАН України; 
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К., 1997. 26с.  

11. Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада: чем вымирание населения и усиление иммиграции 
угрожают нашей стране и цивилизации. М.: Изд-во АСТ, 2003є 310 с. 

12. Вишневский А.Г. Альтернативы миграционной стратегии. Россия в глобальной политике. 
2004. Т. 2. № 6. 

13. Воронина Н.А. Трудовая миграция и управление миграционными потоками в странах 
Западной Европы. Миграция населения. 2003. Вып.2. С.164-188 

14. Горшколепова И.В. Политические факторы миграционных процессов: взаимодействие 
органов государственной власти и мигрантских организаций. Дис. … канд. полит. Наук. 
Ростовский юридический институт МВД России Ростов-на-Дону, 2002. 21 с. 

15. Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: Збірник документів (1941–
1998). Київ: Абрис, 1999. 176 с. 

16. Деревянко А.П. Миграции, конвергенция, аккультурация в раннем палеолите Евразии. 
Этнокультурное взаимодействие в Евразии в 2 кн. Ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодин, 
В.А. Тишков – отделение ист.-филол. наук РАН. М.: Наука, 2006. С. 45- 66. 

17. Залізняк Л. Міграції в давній історії України. Проблеми міграції. 1999. №3. С.66-78. 
18. Кабузан В.М. Украинцы в мире. Динамика численности и расселения 20-е годы ХVIII в. - 

1989 г. Формирование этнических и политических границ украинского этноса. РАН; 
Институт российской истории. М. : Наука, 2006. 657с. 

19. Карманюк О. Українська політична еміграція: Спроба історичного нарису. Каліш: 
Чорномор, 1924. 41с. 

20. Качараба С. Трудова еміграція із Західної України у Францію (1919-1939 рр). Галичина: 
науковий та культурно-просвітній краєзнавчий  літопис. 2002. №8. С. 95 -108.  

21. Иммиграционная политика западных стран: Альтернативы для России. Под ред. 
Г.Витковской; Междунар. орг. по миграции. Моск. исслед. программа по миграции. – М.: 
Гендальф, 2002. 437 с. 

22. Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция: Учебное пособие. М.: Экономический 
факультет МГУ, ТЕИС, 2005. 235с. 

23. Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграций. М.: Статистика, 1973. 159 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Семінар 3 
Моделювання взаємозв'язків міграційних процесів та розвитку території. 

Оптимізації розміщення населення і трудових ресурсів 
за допомогою соціально-економічних міграцій 

 
Питання до розгляду: 



1. Тлумачення поняття «регіон» і «регіональна політика». Класифікація регіонів. Поняття 
«регіон» у чинній нормативно-правової документації ЄС та України.  

2. Показники соціально-економічного становища регіону (порівняльний аналіз). Методи 
прогнозування розвитку території.  

3. Міграційна політика як складова регіональної політики розвитку 
 

Реферати  
(індив. робота) 

1. Міграційна політика як оптимізація розміщення населення. 
2. Міграційна політика як політика трудоресурсного заміщення. 
3. Програмно-цільове управління міграційними процесами. 
4. Якість міграції та розвиток території. 

Самостійна 
робота 
(обов’язково) 

Провести дослідження з встановлення якості міграційного процесу в регіоні 
(країні) на вибір за базами статистичних даних.  
 
Скласти звіт про результати статистичного пошуку. 

 
Література:  
1. Анер Д. Европейская региональная политика: источник вдохновения для стран, которые не 

входят в ЕС: применение принципов, обмен опытом. Режим доступу: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/international/external_ru.pdf 

2. Бьюкенен П. Смерть Запада: чем вымирание населения и усиление иммиграции угрожают 
нашей стране и цивилизации. М.: Изд-во АСТ, 2003. 310 с. 

3. Валлерстайн И. Иммигранты. Перевод Я.В. Межуевой. Комментарий. 2002. №90 (1 июня)  
4. Воронина Н.А. Трудовая миграция и управление миграционными потоками в странах 

Западной Европы. Миграция населения. 2003. Вып.2. С.164-188. 
5. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. Очерки теории. 

Новосибирск: Наука. Сибир. отделение, 1991. 446 с.  
6. Инструмент Европейского соседства и партнерства. Восточная региональная индикативная 

программа на 2007-2010 гг. (англ.версия). Процесс приграничного сотрудничества. 
Седеркопингский процесс. - Режим доступа: http://soderkoping.org.ua/page16693.html 

7. Інформація про стан міграційної ситуації в Україні /Офіційний сайт Державного комітету у 
справах національностей та релігій. Режим доступу: 
http://www.scnm.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id; 

8. Кіш Є. За програмою сусідства. Транскордонне співробітництво України після східного 
розширення Європейського Союзу. Політика і час. № 12. 2004. С. 27 – 34. 

9. Круглашов А. Від «Європи націй» до «Європи регіонів». Політика і час. 2003. № 10. С. 69 - 
78.  

10. Матлин И.С. Моделирование размещения населения. М.: Наука, 1975. -233 с. 
11. Моисеенко В.М. Снижение масштабов внутренней миграции населения России: опыт 

оценки динамики по данным текущего учета. Вопросы статистики. 2004. №7. С. 47-56. 
12. Новіков В.М. Соціальна інфраструктура як фактор збереження демографічного потенціалу 

України. Демографія та соціальна економіка. 2004. №1-2. С. 27-36  
13. Пан Ги Мун Миграция - двигатель современной экономики. Речь по случаю открытия 

Первого Глобального форума по миграции и развитию. Брюссель 9–11 июля 2007. 
Информационній поликультурный веб-портал «Этносфера». Режим доступу: 
http://www.etnosfera.ru/ecentr.php?onewnd=ecenter&list=projects&prjid=900&id=7 

14. Попов А.Н., Суворова Н.Н., Попова Е.А. Программно-целевое управление миграционными 
процессами: сущность и рациональность: Научный доклад. М., 1998. 37 с. 

15. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории) (монография). - М.: ИСПИ РАН, 
2003. 238 с. 



16. Рязанцев С.В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: 
современные тенденции. - Ставрополь: Ставроп. книжн. изд-во, 2001. 542 с.  

 
 

Семінар 4 
Управління міграційними процесами  

як політична проблема: стратегії і тактики політичних утворень 
 
Питання до розгляду: 

1. Міграції як об’єкт державної політики.  
2. Етапи розвитку міграційної політики: від природних форм руху населення через заходи 
симптоматичного регулювання до стратегічного планування. Суть міграційної політики. 
Класифікація типів міграційної політики. 

3. Місце та роль інституту громадянства в міграційному праві країн ЄС та України. 
4. Конституційно-правові та законодавчі підстави обмеження права в’їзду на теориторію 
країни, виїзду за її межі, свободи пересування по території : законодавство країн ЄС та 
України. 

5. Умови та порядок в’їзду, виїзду та свободи пересування по території країн ЄС  та України 
людини та громадянина. Візова політика країн Європи та України. «Шенгенська Віза».  

6. Умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Правовий статус 
іммігрантів в Україні. 

 
Реферати  
(індив. робота) 

1. Інститут імміграції в міграційному праві (України чи країн ЄС на вибір)  
2. Міграційна політика як оптимізація розміщення населення. 
3. Міграційна політика як політика трудоресурсного заміщення. 
4. Боротьба з нелегальною міграцією.  
5. Програмно-цільове управління міграційними процесами. 
6. Якість міграції та розвиток території. 
7.  

Поточне 
тестування 

 За другим змістовним модулем  
(за матеріалами третього та четвертого семінарів) 

 
Література: 

1. Астапенко В.А. Эволюция Европейского Союза. (Амстердамский договор 1999 года). 
Автореф. Дис канд. юрид. Наук. М., 2000. 26 с. 

2. Бакала А. А. Европейская и исламская правовая культура: проблема взаимодействия. 
Правовые проблемы цивилизационного выбора Украины. 2015. С. 249.  

3. Ботье Ж Вид на жительство и воссоединение семей в западноевропейских странах. 
Материалы семинара по вопросам гражданства, безгражданства и статуса беженцев в 
государствах СНГ и Балтии. Хельсинки, 1994. С. 104-112. 

4. Гаврилова И. Миграционная политика в России. Россия и мусульманский мир. М.: ЗАО 
«Бизнес-школа» Интел-Синтез». 1995. № 8. С. 31-35. 

5. Гестлінгер М. Обязательства государства по отношению к иностранцам в соответствии 
с международным правом. Семинар по вопросам гражданства, безгражданства и статуса 
беженцев в государствах СНГ и Балтии. Хельсинки, 1994. С. 63-77. 

6. Гудвин-Гилл. Г.С. Статус беженца в международном праве. Пер. с англ. под ред. 
магистра права М.Левиной; Регион. представительство Упр. верхов. комиссара по делам 
беженцев в РФ. - М.: ЮНИТИ; Colpi, 1997.  648 с.  



7. Денисенко М.Б. Хараева О.А. Чудиновских О.С. Иммиграционная политика в 
Российской Федерации и странах Западной Европы. Инст-т экономики переходного 
периода. М.: Наука, 2003. 314 с.  

8. Ефимов Ю.Г. Политическая миграциология: миграционные процессы в контексте 
политологических проблем. М.: «Рус.-Балт. информ. центр Блиц», 2005. 204 с.  

9. Иммиграционная политика западных стран. Под ред. Г.Витковской; Междунар. орг. по 
миграции. Моск. исслед. программа по миграции. – М.: Гендальф, 2002. 437 с. 

10. Кузнецов В. «Великая мутация» и Западная Европа. Мировая экономика и 
международные отношения. 1987. № 1. С. 97-101. 

11. Малиновська О. Біженці у світі та в Україні: Моделі вирішення проблеми. К.: Генеза, 
2003. 288 с. 

12. Малиновська О. Статистика міграції в контексті формування міграційної політики 
держави. Стратегічна панорама. 2008. №1. С. 145-154.  

13. Мащенко О. Основнi принципи вiзовоi полiтики Украiни. Кордони Европи - кордони 
Украiни через спiльнi iнтереси до спiльноi безпеки: Мат. Круг. столу. К.: Центр миру, 
конверсii та зовнiшньоi полiтики Украiни, 2001. С 32-33. 

14. Офіційний сайт Департаменту міграційної служби та перспективного 
планування. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/migration_ext/control 

15. Пищуліна О.М. Імміграція в Україну: чинник національної безпеки чи стабілізації ринку 
праці. Стратегічна панорама. 2008. №2 С. 254 -263. 

16. Піскун О. Прибиткова І., Волович В. Міграційна служба в Українї. Політична думка. - 
1996. №3-4. С. 45-72. 

17. План дій «Україна - Європейський Союз». Європейська політика сусідства. Офіційний 
сайт Кабінету Міністрів України. Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=17977414&c
at_id=1797 6903&ctime=1147848866542 

18. Пуригіна О.Г., Сардак С.Е. Міжнародна міграція: Навчальний посібник. К.: ВЦ 
Академія. 2007. 312 с.  

19. Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право. Підручник. Університетський курс –К.– 
КНТ, 2007. – 640 с.(Серія: Міграційні процеси у сучасному світі). 

20. Сапего Г. Иммигранты в Западной Европе // Мировая экономика и международные 
отношения – 2006. № 9.  С. 50-58. 

21. Хохлов И. И. Наднациональность в политике Европейского союза. - 2007. - 154 с. 
22. Цапенко И.П. От иммиграционного контроля к управлению миграционными 
процессами. Мировая экономика и междунар. Отношения. 2001. № 10. С. 23-33. 

23. Чехович С.Б. Міграційне право України. К.: Школа, 2003. 368 с.  
 

 
 
 

Семінар 5 
Сучасна міграційна політика найбільш економічно-розвинутих країн ЄС 

 
Питання до розгляду: 

1. Міграція як державна тактика розвинутих країн ЄС з підтримки національних 
економічних інтересів за кордоном. 

2. Міграція як тактична форма збереження рівня економічного розвитку розвинутих країн 
ЄС шляхом забезпечення обсягу та якості демографічних ресурсів. 



3. Різновиди міграційної політики найбільш економічно-розвинених країн ЄС (Люксембург, 
Австрія, Ірландія, Нідерланди, Швеція, Данія, Німеччина, Бельгія, Фінляндія, Франція, 
Великобританія). 

4. Особливості становлення міграційного законодавства західноєвропейських держав. 
Імміграційні заходи та фільтри. Політика щодо еміграції.  

5. Проблеми внутрішніх міграцій.  
 
Самостійна робота  
 
 
(з наданнмя звіту – 
реферат + К/П) 

• Міграційна політика країни на вибір серед вказаних – Люксембург, 
Австрія, Ірландія, Нідерланди, Швеція, Данія, Німеччина, Бельгія, 
Фінляндія, Франція, Великобританія). 
 
Підготовка реферату та комп’ютерної презентації 

 
Література:  

1. Иммиграционная политика западных стран. Под ред. Г.Витковской; Междунар. орг. по 
миграции. Моск. исслед. программа по миграции. М.: Гендальф, 2002. 437 с. 

2. Сапего Г. Иммигранты в Западной Европе. Мировая экономика и международные 
отношения. 2006. № 9.  С. 50-58. 

3. Шерер Р. Практика и опыт Западной Европы в решении вопросов двойного гражданства. 
Материалы семинара по вопросам гражданства и безгражданства и статуса иностранцев 
в государствах СНГ и Балтии – Хельсинки, 1994. 

4. Тернер А. Миграционный опыт Европейского сообщества. Миграция и миграционная 
политика. М., 1993. 

5. Гудвин-Гилл. Г.С. Статус беженца в международном праве. Пер. с англ. под ред. 
магистра права М.Левиной. Регион. представительство Упр. верхов. комиссара по делам 
беженцев в РФ.  М.: ЮНИТИ; Colpi, 1997. 648 с.  

6. Гестлінгер М. Обязательства государства по отношению к иностранцам в соответствии 
с международным правом. Материалы семинара по вопросам гражданства, 
безгражданства и статуса беженцев в государствах СНГ и Балтии. Хельсинки, 1994. 
С. 63-77. 

7. Деятельность Совета Европы в области миграции - Режим доступу: 
http://www.coe.int/T/E/Social_Cohesion/Migration/Documentation/Publications_and_reports
/Reports_and_proceedings/1998_CDMG (98)2E_rev.asp 

8. «Европейское соглашение о передаче ответственности за беженцев» от 16 октября 1980 г 
// Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. 
Международная организация по миграции. Москва, 1994. 368 с. 

9. Единая европейская политика в области миграции и предоставления убежища. 
Всемирный доклад Хьюман Райтс Вотч. 2007. Режим доступу: 
http://www.hrw.ru/russian/reports/2007/world/euro.html#2 

10. Инструмент Европейского соседства и партнерства. Восточная региональная 
индикативная программа на 2007-2010 гг. (англ. версия). Процесс приграничного 
сотрудничества. Седеркопингский процесс. Режим доступа: 
http://soderkoping.org.ua/page16693.html 

11. Кузнецов В. «Великая мутация» и Западная Европаю Мировая экономика и 
международные отношения. 1987. № 1. С. 97-101. 

12. Малиновська О. Біженці у світі та в Україні: Моделі вирішення проблеми. К.: Генеза, 
2003. – 288 с. 

13. Гронендайк К. Режим для мигрантов, длительное время проживающих в Европе. 
Материалы семинара по вопросам гражданства, безгражданства и статуса беженцев в 
государствах СНГ и Балтии. – Хельсинки, 1994 



14. Отчет еврокомиссии по миграции и интеграции 12.09.2007. Процесс приграничного 
сотрудничества. Седеркопингский процесс. Режим доступу: http://soderkoping.org.ua 

15. Офіційний сайт  Міжнародної Організації з Міграції. Представництво МОМ в Західному 
регіоні СНД. Режим доступу: http://www.iom.org.ua/index.php?page=catalog&id=10 

16. Офіційний сайт Департаменту міграційної служби та перспективного 
планування Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/migration_ext/control 

17. Кодекс Сообщества о правилах, регламентирующих передвижение лиц через границы 
(Шенгенский кодекс о границах). Процесс приграничного сотрудничества. 
Седеркопингский процесс. Режим доступу: http://soderkoping.org.ua/page19807.html.  

18. Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между 
Правительствами государств Экономического Союза Бенилюкс, Федеративной 
Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене контроля на 
общих границах. Сб. международ. правових док., регулирующих вопр. миграции / 
Междунар. орг. по миграции. М., 1994. С. 325-354.  

19. Конвенция ООН 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 г. о статусе беженцев. 
Действующее международное право. В 3–х томах. Сост.: Ю.М.Колосов и 
Э.С.Кривчикова. Том 1.–М.: Изд–во Московского независимого института 
международного права, 1996. С. 283–302. 

20. Конвенция, определяющая государство, ответственное за рассмотрение заявлений о 
предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов Европейских 
Сообществ (Дублинская конвенция). Сб. международ. правовых док., регулирующих 
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Семінар 6 

 Сучасна міграційна політика країн ЄС  
з середнім та низьким рівнем економічного розвитку 

 



Питання до розгляду:  
1. Міграція як державна тактика з підтримки національних економічних інтересів за 
кордоном країн ЄС з середнім та низьким рівнем економічного розвитку 

2. Міграція як тактична форма збереження рівня економічного розвитку країн ЄС з середнім 
та низьким рівнем економічного розвитку шляхом забезпечення обсягу та якості 
демографічних ресурсів. 

3. Міграційна політика середньо-розвинених держав ЄС (Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, 
Словенія, Чехія, Словаччина, Португалія, Греція, Литва, Естонія, Польща) 

4. Особливості міграційної політики найменш економічно-розвинених країн ЄС (Угорщина, 
Латвія, Литва, Хорватія, Румунія, Болгарія). Особливості становлення міграційного 
законодавства в цих державах. Імміграційні заходи та фільтри. Політика щодо еміграції. 
Проблеми внутрішніх міграцій. 

5. Діаспоральні стратегії країн. 
 
Дві самостійні 
роботи  
(реферат / 
презентація). 

1. Міграційна політика однієї країни на вибір серед вказаних середньо-
розвинених держав ЄС (Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, Словенія, Чехія, 
Словаччина, Португалія, Греція, Литва, Естонія, Польща) 
 
2. Міграційна політика однієї країни на вибір серед вказаних найменш 
економічно-розвинених країн ЄС (Угорщина, Латвія, Литва, Хорватія, 
Румунія, Болгарія).  
  
(Одна робота з публічним звітом, друга – письмовий звіт) 
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Семінар № 7 

Сучасна міграційна політика країн, що асоційовані з ЄС 
 
Питання до розгляду: 
1. Міграція як державна тактика з підтримки національних економічних інтересів за 
кордоном країн, асоційованих з ЄС– Албанії, Туреччини, Чорногорії, Сербії, України, та ін. 

2. Міграція як тактична форма збереження рівня економічного розвитку шляхом забезпечення 
обсягу та якості демографічних ресурсів країн, асоційованих з ЄС– Албанії, Туреччини, 
Чорногорії, Сербії, України, та ін. 

3. Міграційна політика країн, асоційованих з ЄС – Албанії, Туреччини, Чорногорії, Сербії, 
України, та ін. 

4. Особливості становлення міграційного законодавства країн, асоційованих з ЄС – Албанії, 
Туреччини, Чорногорії, Сербії, України, та ін. 

5. Імміграційні заходи та фільтри. Політика щодо еміграції. Проблеми внутрішніх міграцій 
6. Діаспоральні стратегії країн. 

 
Самостійна 
робота з 
підготовкою 
реферату  
 

Міграційна політика країни, асоційованої з ЄС (на вибір серед вказаних) – 
Албанії, Туреччини, Чорногорії, Сербії, Боснії і Герцеговини, Македонії, 
України, Молдови, Грузії, Канади, Ізраїлю.  
 
Підготовка реферату та комп’ютерної презентації. 
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национальным меньшинствам в Венгрии, Украине и России. М., 2002. С. 200-209.  

 
 

Семінар 8 
Інституційні основи міграційної політики  

(взаємодія урядових і неурядових структур) 
 
Питання до розгляду: 



1. Інституційні основи і стандарти у сфері міграційного регулювання. 
2. Інституційна основа впровадження  міграційної політики в Україні. 
3. Взаємодія урядових державних структур та неурядових організацій, що займаються 
проблемами регулювання міграційних потоків.  

4. Порівняльний аналіз статистичних даних різних відомств. Проблеми якості регулювання 
міграцій. 
 
Самостійна 
робота 
(обов’язкова ) 
 

Розглянути інституційну основу впровадження міграційної політики в країні 
ЄС (на вибір). 
 
Представити звіт у формі письмової доповіді 
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Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної  організованої злочинності» 
прийнятого резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.» від 
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2001. № 20. С. 95; 

40. Постанова КМУ Про затвердження «Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Республіки Молдова про безвізові поїздки громадян» від 7.12.2001. Офіційний вісник 
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досвід дрежавного управління міграцією: проблеми та шляхи їх вирішення. К., 1997 

45. Шаповал В., Крижанівський С. Інститут притулку в  національному праві. Проблеми 
міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал. 1998. №1. 

 
 

Семінар 9 
Міжнародні стандарти міграційної політики 

 Стратегічне планування міграційної політики в умовах міждержавного та 
міжнародного співробітництва 

 
Питання до розгляду: 

1. Основні міжнародні стандарти у сфері міграційної політики (про захист прав біженців, 
трудових мігрантів, репатріантів і т. ін.) 

2. Процес і етапи створення єдиної імміграційної політики ЄС. 
3. Міждержавне міжнародне співробітництво країн у регулюванні міграційних процесів.  
4. Седерокопінгський процес.  
5. Проблеми реалізації політики реадмісії. 

 



Реферати  
(факультативно) 

1. Інститут видачі (екстрадиції) фізичних осіб у міграційному праві 
України 

2. Інститут повернення (репатріації осіб і депортованих народів у 
міграційному праві України) 

3. Правовий статус біженців в Україні: особливості надання, втрати та 
позбавлення статусу біженця. 

4. Юридична природа та зміст права на притулок 
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13. Право Европейского Союза: документы и комментарии. Отв. ред. Кашкин С.Ю. М.: 
Терра, 1999. 640 с. 

14. Пуригіна О.Г., Сардак С.Е. Міжнародна міграція: Навчальний посібник. К.: ВЦ 
Академія. 2007. 312 с. 

15. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 004/40 «О беженцах». Принята 18.09.1949 г. 
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Сборник международных договоров. Т. II. Ч. 4. М., 1998.  



17. Резолюция Совета ЕС от 20 июня 1995 г. о минимальных гарантиях процедур 
предоставления убежища. Сб. междунар.-правовых док. и нац. законодат. актов по вопр. 
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КНТ, 2007. 640 с. 

 
 
 

Семінар 10 
Соціальна адаптація та інтеграція іммігрантів: досвід приймаючих країн 
Стратегії акультурації і моделі трансформації ідентичності у мігрантів 
Проблеми дискримінації, сегрегації на расовому та етнічному ґрунті 

 
Питання до розгляду: 

1. Внутрішні і зовнішні чинники адаптації та інтеграції мігрантів. 
2. Політика мультикультуралізму в країнах ЄС. 
3. Культурна асиміляція («акультурація») як політика інтеграції мігрантів.  
4. Дискримінація і сегрегація мігрантів. 

 
Самостійна робота Проаналізувати політику інтеграції мігрантів  в державі (на 

вибір), користуючись соціологічними даними неурядових 
організацій, офіційними даними і документами «приймаючої 
держави».  
Представити звіт. 

 
 
 
Література:  

1. Андрысек О., Рантала Т. Интеграция беженцев в Республике Беларусь, Республике 
Молдова и Украине. «Стратегия действий». Отчет Седерокопингского процесса для 
Европейской Комиссии, МОМ, УВКБ ООН. 2008. 186 с.  

2. Антонова В.К. Великобритания обречена на мультикультурализм или 
мультикультурализм в Великобритании обречен? Журнал исследований социальной 
политики. 2003. №2. С. 12 – 23. 

3. Стрельцова Я. Франция и проблема интеграции мигрантов. Мировая экономика и 
международные отношения. 2005. № 5. С. 67-75 
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5. Клайзнер А.М. Сегментація української меншини в країнах Центрально-Східної Європи 
(Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія). Стратегічні пріоритети. Науково-
аналітично щокваратльний збірник. 2007. №4 (5). С. 103-109. 

6. Интеграция беженцев в Республике Беларусь, Республике Молдова, Украине. 
«Стратегия действий». Итоговый отчет Европейской Комиссии, МОМ, УВКБ ООН. 
Седеркопингский процесс. Режим доступа: 
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9. Павленко В.Н. Аккультурационные стратегии и модели трансформации идентичности у 
мигрантов. Психология беженцев и вынужденных переселенцев: опыт иследований и 
практической работы. Под ред. Г.У. Солдатовой. М.: Смысл, 2001. 279 с 

10. Хохлов И. И. Наднациональность в политике Европейского союза. М.: Международные 
отношения, 2007. 154 с. 

11. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис идентичности.  / 
Под ред. Солдатовой Г.У. М.: Смысл, 2002 479 с.  

12. Арутюнов С.А., Козлов С.Я. Диаспоры: скрытая угроза или дополнительный ресурс. 
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13. Титов В. Межкультурная коммуникация как фактор адаптации иммигрантов к 
городской среде. Общественніе науки и современность. 2003. № 6. С. 128-139 

14. Титов В. О формировании прессой образа этнического иммигранта. Социс. 2003. № 11. 
С. 41-50 

15. Мукомель В. Грани толерантности (мигрантофобии, этнофобии). Социс. 2005. №2. С. 
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16. Малахов B.C. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М.: Фонд «Либеральная 
Миссия», 2015. 272 с. 

17. Тоба М. Психологічні особливості міжкультурної адаптації особистості до нового 
етнічного середовища. Соціальна психологія. 2003. № 1. С. 134-139. 

18. Рязанцев С.В. Этническое предпринимательство как форма адаптации мигрантов. 
Общественные науки и современность – 2000. - № 5. С. 73-86. 

19. Каргина И.Г. Религия как фактор адаптации иммигрантов: особенности американського 
случая. Полис. 2014. № 2. С. 164-174.  

20. Володько В.В. Моделі соціально-культурної адаптації іммігрантів. Вісник Львівського 
університету . Серія Соціології. 2008. Вип.2. С. 182-210. 

21. Адаптаційний невроз як ознака нашого часу. Соціальна політика України Та сучасні 
стратегії адаптації населення. Збірка наукових праць. К.: Студцентр, 1998. С. 37-47. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Семінар 11 
Забезпечення соціального захисту мігрантів 

 
Питання до розгляду: 

1. Відмінності економічної та трудової міграції. Світовий ринок праці і основних моделі 
трудових відносин.  

2. Міжнародні гарантії соціального захисту трудових мігрантів. 
3. Гарантії соціального і трудового захисту прав мігрантів в країнах ЄС. 
4. Інститут трудової міграції в міграційному праві України 

 



Реферати 
(факультативно) 

1. Захист прав гастарбайтерів. 
2. Легалізації нелегальних мігрантів:практика європейських країн.  
3. Програми трудової міграції в Німеччині – Наприклад, 
«Програма «Соціальний рік в Німеччині» або «Добровільний 
соціальний рік, або Freiwilliges Soziales Jahr, Bundes Freiwillige 
Dienst или, сокращено, FSJ/BFD» 
4. Трудові мігранти Одещини. 
5. Трудова міграція українців : крата міграцій та порівняльний 
аналіз соціального захисту. 
6. Нові іммігранти Одеси : соціально-економічна характеристика. 

 
Література:  
2. Леонтенко О. Проблеми становлення й розвитку трудової еміграції з України. Україна: 
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4. Малиновська О. Біженці у світі та в Україні: Моделі вирішення проблеми. К.: Генеза, 2003. 
288 с. 
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Украiни через спiльнi iнтереси до спiльноi безпеки: Мат. Круг. столу. К.: Центр миру, 
конверсii та зовнiшньоi полiтики Украiни, 2001. С 32-33. 
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Отв. ред. Ж. Зайончковская, В. Мошняга, В. Теоса. ЮНЕСКО. Центр изучения проблем 
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1998. №4. С.14-17. 
14. Шамшур Ю. Управління міграцією в Україні  та міграційний контроль. Міжнародний 
досвід дрежавного управління мігарцією: проблеми та шляхи їх вирішення. К., 1997 

15. Шаповал В., Крижанівський С. Інститут притулку в  національному праві. Проблеми 
міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал. 1998. №1. 

 
Література  для реферату з проблем імміграції в Одесу: 
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таймер, 12.02.2013 Режим доступу: 
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zmei_722.html 

3. Анонс: індуси Одещини відзначать свято вогнів «Дівалі» 20.10.2014. Інформація 
Управління культури ОДА. Режим доступу: http://culture.odessa.gov.ua/novosti/anons-ndusi-
odewini-vdznachat-svyato-vognv-dval/ 

4. Арабский христианский культурный центр в Одессе открыт для всех. Информационный 
портал «Любимый Город», 03.30.2013. Режим доступу: 
http://lubimiygorod.net/content/arabskiy-hristianskiy-kulturnyy-centr-otkryt-dlya-vseh 

5. Бородулина А. Палестинская диаспора осваивает пути сотрудничества с Одессой. Одесса-
медиа, 2013-05-2. Режим доступу: http://odessamedia.net/persona/palestinskaya-diaspora-
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http://migraciya.com.ua/News/events/ua-exhibition-of-traditional-clothing-and-household-
afghanistan/ 
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23. Корейский культурный Центр в Украине. Режим доступу: 
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24. Коч С.В.  Механизмы социальной презентации диаспор : этнические лобби и группы 
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http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/12269.php 

27. Малиновська О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом 
міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування. К. : НІСД, 2012. 56 с. 

28. Малиновська О. Нові етнічні меншини в Україні як результат міграції. Агора. 2006. № 4  
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САМОСТІЙНА РОБОТА  
    

1. Самостійна 
робота 
 (перевіряється під 
час роботи на 
семінарських 
заняттях) 

Підготовка за питаннями до семінарських 
занять. 
 
Підготовка до поточного та модульного 
тестування  
 

Програма курсу 
передбачає проведення 2 
модульних тестувань) 

2. Самостійна 
робота 
 (з наданням 
окремого 
письмового звіту 
або захистом 
реферату, або 
представленням 
проезентації – з 
публічним 
виступом) 

1.Провести дослідження з встановлення 
якості міграційного процесу в регіоні 
(країні) на вибір за базами статистичних 
даних.  (сем. № 3) 
 
2. Міграційна політика однієї країни на 
вибір серед вказаних (Люксембург, 
Австрія, Ірландія, Нідерланди, Швеція, 
Данія, Німеччина, Бельгія, Фінляндія, 
Франція, Великобританія) (Сем № 5) 
 
3. Міграційна політика однієї країни на 
вибір серед вказаних середньо-розвинених 
держав ЄС (Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, 
Словенія, Чехія, Словаччина, Португалія, 
Греція, Литва, Естонія, Польща) (Сем. № 6) 
 
4. Міграційна політика однієї країни на 
вибір серед вказаних найменш економічно-
розвинених країн ЄС (Угорщина, Латвія, 
Литва, Хорватія, Румунія, Болгарія). (Сем 
№ 6) 
 
5. Міграційна політика країн, асоційованих 
з ЄС– Албанії, Турції, Чорногорії, Сербії, 
України, та ін. (Сем. № 7) 
 
6. Розглянути інституційну основа 
впровадження міграційної політики в країні 
ЄС (на вибір). (Сем. № 8) 
 
7. Проаналізувати політику інтеграції 
мігрантів  в державі (на вибір), 
користуючись соціологічними даними 
неурядових організацій, офіційними 
даними і документами «приймаючої 
держави». Представити звіт. (Сем. № 10) 

1. Скласти звіт про 
результати статистичного 
пошуку  
 
2. Представити звіт у 
формі реферату і 
комп’ютерної 
презентації. 
 
 
3. Представити звіт у 
формі реферату і 
комп’ютерної 
презентації. 
 
 
4. Представити звіт у 
формі реферату і 
комп’ютерної 
презентації. 
 
 
 
5. Представити звіт у 
формі реферату і 
комп’ютерної 
презентації. 
 
6. Представити звіт у 
формі письмової доповіді 
 
 
7. Представити звіт у 
формі письмової доповіді 
 

  
 

 
 
 



ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Підготовка реферату за темою семінарського заняття. 
2. Здійснення доповідей за тематикою семінарських занять за спеціальними завданнями 
викладача. 

3. Підготовка комп’ютерних презентацій з питань семінару за спеціальним завданнями до 
семінарських занять. 

4. Участь у науково-практичних конференціх студентів з доповідями з дисципліни. 
5. Участь у роботі науково-практичної студентської конференції, що проводиться на базі 
кафедри історії та світової політики. 

 
 
 

ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

q Поточний контроль здійснюється під час роботи на семінарських заняттях. 
q Формами поточного контролю є співбесіди, контрольні роботи, підготовка рефератів, 
доповіді, індивідуальних робіт. 

q Підсумковий контроль здійснюється по результатам накопичення балів або екзамену і у 
формі заліку (заочне відділення). 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
1. Мета, об’єкт, предмет та завдання політичної міграціології. 
2. Основні етапи розвитку дослідження міграційних процесів і становлення політичної 
міграціології.  

3. Методологічний каркас політичної міграціології. 
4. Основні категорії політичної міграціології. 
5. «Міграційні закони» Е. Равенштейна (1885 р.) 
6. Міграційні теорії меркантилістів та економістів-фізікалістів 
7. Міграція як об’єкт дослідження ранніх соціології та геополітики. 
8. Дослідження міграцій та міграційної політики в ХХ ст.. 
9. Класифікація видів міграції та соціально-економічний аспект міграцій. 
10. Політичні види міграцій. 
11. Міжнародні міграції населення як феномен XIX- ХХI  ст. Причини зростання 
міжнародних міграцій 

12. Сучасні регіональні міграційні простори та коридори міжнародних міграцій. 
13. Міграційна динаміка країн ЄС (зовнішня і внутрішня міграції, сальдо міграції). 
14. Міграційна динаміка України (зовнішня і внутрішня міграції, сальдо міграції). 
15. Міграційна політика як оптимізація розміщення населення і елемент регіональної 
політики.  

16. Якість міграції та розвиток території. Міграційна політика як політика трудоресурсного 
заміщення. 

17. Програмно-цільове управління міграційними процесами. 
18. Міграції як об’єкт державної політики. Формування та основні етапи розвитку 
міграційної політики.  



19. Міграційна політика як елемент забезпечення національної безпеки. 
20. Суть міграційної політики. Класифікація типів міграційної політики. 
21. Боротьба з нелегальною міграцією в країнах ЄС. 
22. Боротьба з нелегальною міграцією в Україні. 
23. Місце та роль інституту громадянства в міграційному праві країн ЄС та України. 
24. Конституційно-правові та законодавчі підстави обмеження права в’їзду на територію 
країни, виїзду за її межі, свободи пересування по території : законодавство країн ЄС. 

25. Конституційно-правові та законодавчі підстави обмеження права в’їзду на територію 
країни, виїзду за її межі, свободи пересування по території : законодавство України. 

26. Умови та порядок в’їзду, виїзду та свободи пересування по території країн ЄС людини 
та громадянина. Візова політика країн Європи. «Шенгенська Віза».  

27. Умови та порядок в’їзду, виїзду та свободи пересування по території України людини та 
громадянина. Візова політика України. 

28. Інститут імміграції в міграційному праві України  
29. Умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Правовий 
статус іммігрантів в Україні. 

30. Умови і порядок імміграції в країни ЄС іноземців та осіб без громадянства. Правовий 
статус іммігрантів в країнах ЄС. 

31. Міграція як державна тактика розвинутих країн ЄС з підтримки національних 
економічних інтересів за кордоном. 

32. Міграція як тактична форма збереження рівня економічного розвитку розвинутих країн 
ЄС шляхом забезпечення обсягу та якості демографічних ресурсів. 

33. Особливості становлення міграційного законодавства країн ЄС. 
34. Міграційне законодавство України. 
35. Імміграційні фільтри.  
36. Еміграційна політика країн Європи. 
37. Міграційна політика однієї країни на вибір серед вказаних (Люксембург, Австрія, 
Ірландія, Нідерланди, Швеція, Данія, Німеччина, Бельгія, Фінляндія, Франція, 
Великобританія). 

38. Міграційна політика однієї країни на вибір серед вказаних середньо-розвинених держав 
ЄС (Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, Словенія, Чехія, Словаччина, Португалія, Греція, 
Литва, Естонія, Польща) 

39. Міграційна політика однієї країни на вибір серед вказаних найменш економічно-
розвинених країн ЄС (Угорщина, Латвія, Литва, Хорватія, Румунія, Болгарія).  

40. Діаспоральні стратегії країн. 
41. Міграційна політика країн, асоційованих з ЄС– Албанії, Турції, Чорногорії, Сербії, 
України, та ін. 

42. Особливості становлення міграційного законодавства країн, асоційованих з ЄС– 
Албанії, Турції, Чорногорії, Сербії, України, та ін. 

43. Основні міжнародні стандарти у сфері міграційної політики. 
44. Процес і етапи створення єдиної імміграційної політики ЄС. 
45. Міждержавне міжнародне співробітництво країн у регулюванні міграційних процесів.  
46. Седерокопінгський процес.  
47. Проблеми реалізації політики реадмісії. 
48. Інститут видачі (екстрадиції) фізичних осіб у міграційному праві України 



49. Інститут повернення (репатріації осіб і депортованих народів у міграційному праві 
України) 

50. Юридична природа та зміст права на притулок 
51. Правовий статус біженців в Україні: особливості надання, втрати та позбавлення статусу 
біженця. 

52. Інституційні основи і стандарти у сфері міграційного регулювання. 
53. Інституційна основа впровадження міграційної політики в ЄС 
54. Інституційна основа впровадження міграційної політики в країні ЄС (на вибір). 
55. Інституційна основа впровадження міграційної політики в Україні 
56. Взаємодії урядових державних структур та неурядових організацій, що займаються 
проблемами регулювання міграційних потоків.  

57. Адаптація та інтеграція мігрантів: порівняльний аналіз політики ЄС та України. 
58. Політика культурної асиміляції («акультурації») як форма інтеграції мігрантів.  
59. Політика мультикультуралізму в країнах ЄС. 
60. Дискримінація і сегрегація мігрантів. 
61. Національні та міжнародні гарантії соціального захисту трудових мігрантів. 
62. Процедури легалізації нелегальних мігрантів: практика європейських країн.  
63. Програми трудової міграції в країнах ЄС (за вибором студента) (наприклад: в Німеччині 

– «Програма «Соціальний рік в Німеччині» або «Добровільний соціальний рік, або 
Freiwilliges Soziales Jahr, Bundes Freiwillige Dienst или, сокращено, FSJ/BFD» 

64. Трудова українська еміграція: крата міграцій та порівняльний аналіз соціального 
захисту. 

65. Нові іммігранти Одеси : соціально-економічна характеристика 
 



ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
Варіант 1.  

1. Основні етапи розвитку дослідження міграційних процесів і становлення політичної 
міграціології.  

2. Міжнародні міграції населення як феномен XIX- ХХI ст. Причини зростання 
міжнародних міграцій 

 
Варіант 2. 

1. Конституційно-правові та законодавчі підстави обмеження права в’їзду на теориторію 
країни, виїзду за її межі, свободи пересування по території : законодавство країн ЄС. 

2. Конституційно-правові та законодавчі підстави обмеження права в’їзду на теориторію 
країни, виїзду за її межі, свободи пересування по території : законодавство України. 

 
Варіант 3.  

1. Умови та порядок в’їзду, виїзду та свободи пересування по території країн ЄС людини 
та громадянина. Візова політика країн Європи. «Шенгенська Віза».  

2. Умови та порядок в’їзду, виїзду та свободи пересування по території України людини 
та громадянина. Візова політика України. 

 
Варіант 4. 

1. Умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Правовий 
статус іммігрантів в Україні. 

2. Умови і порядок імміграції в країни ЄС іноземців та осіб без громадянства. Правовий 
статус іммігрантів в країнах ЄС. 

 
Варіант 5.  

1. Міграція як державна тактика розвинутих країн ЄС з підтримки національних 
економічних інтересів за кордоном. 

2. Міграція як тактична форма збереження рівня економічного розвитку розвинутих 
країн ЄС шляхом забезпечення обсягу та якості демографічних ресурсів. 

 
Варіант 6.  

1. Міграційна політика однієї країни серед вказаних (Люксембург, Австрія, Ірландія, 
Нідерланди, Швеція, Данія, Німеччина, Бельгія, Фінляндія, Франція, Великобританія). 

2. Особливості становлення міграційного законодавства країн ЄС. 
 
Варіант 7.  

1. Міграційна політика однієї країни серед середньо-розвинених держав ЄС (Італія, 
Іспанія, Кіпр, Чехія, Словаччина, Португалія, Греція, Литва, Естонія, Польща) 

2. Міграційне законодавство України 
 
Варіант 8.  

1. Міграційна політика однієї країни на вибір серед вказаних найменш економічно-
розвинених країн ЄС (Угорщина, Латвія, Литва, Хорватія, Румунія, Болгарія).  

2. Діаспоральні стратегії та програми цих країн. 
 
Варіант 9. 

1.Міграційна політика країн, асоційованих з ЄС (навести приклади не менше 3х країн). 
2.Становлення міграційного законодавства країн, асоційованих з ЄС (приклади 3х країн). 

 



Варіант 10. 
1. Політика реадмісії в ЄС. Зобов’язання України. 
2. Імміграційні фільтри.  

 
Варіант 11. 

1. Інститут видачі (екстрадиції) фізичних осіб у міграційному праві України 
2. Інститут повернення (репатріації осіб і депортованих народів в України) 

 
Варіант 12. 

1. Юридична природа та зміст права на притулок 
2. Правовий статус біженців в Україні: надання, втрата та позбавлення статусу. 

 
Варіант 13. 

1. Процес і етапи створення єдиної імміграційної політики ЄС. 
2. Міждержавне міжнародне співробітництво країн у регулюванні міграційних процесів.  

 
Варіант 14. 

1. Інституційна основа впровадження міграційної політики в ЄС 
2. Взаємодії урядових державних структур та неурядових організацій, що займаються 
проблемами регулювання міграційних потоків. Седерокопінгський процес.  

 
Варіант 15. 

1. Інституційна основа впровадження міграційної політики в країні ЄС (на вибір). 
2. Інституційна основа впровадження міграційної політики в Україні 

 
Варіант 16.  

1. Методологічний каркас політичної міграціології. 
2. Адаптація та інтеграція мігрантів: порівняльний аналіз політики ЄС та України. 

 
Варіант 17. 

1. Політика культурної асиміляції («акультурації») як форма інтеграції мігрантів.  
2. Політика мультикультуралізму в країнах ЄС. 

 
Варіант 18. 

1. Дискримінація і сегрегація мігрантів. 
2. Національні та міжнародні гарантії соціального захисту трудових мігрантів. 

 
Варіант 19  

1. Процедури легалізації нелегальних мігрантів: практика європейських країн.  
2. Програми трудової міграції в країнах ЄС (за вибором) (наприклад: в Німеччині – 

«Програма «Соціальний рік в Німеччині» або «Добровільний соціальний рік, або 
Freiwilliges Soziales Jahr, Bundes Freiwillige Dienst») 

 
Варіант 20  

1. Трудова еміграція: карта міграцій та порівняльний аналіз соціального захисту. 
2. Національні та міжнародні гарантії соціального захисту трудових мігрантів. 

 
Варіант 21.  

1. Мета, об’єкт, предмет та завдання політичної міграціології. 
2. Нові іммігранти Одеси : соціально-економічна характеристика 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ 
 

Змістовні модулі, теми 
лекцій, семінари 

Форми роботи, наявність публічних 
звітів 

Кількість балів 

МОДУЛЬ I 
Змістовний модуль 1  
Т.1 
Т.2 

Семінар № 1  3 

Поточне тестування  3 
Змістовний модуль 2 
Т.3 Семінар № 2  3 
Т.4 Семінар № 3 

 
Презентація 
Самостійної роботи № 1  (+ 5 балів) 

                  3 + 5= 8 

Поточне тестування 3 
Модульна контрольна робота № 1 5 
Загальна кількіст балів за 1 Модуль 25 

МОДУЛЬ 2 
Змістовний модуль 3  
Т.5 Семінар № 4  3 
Т.6 Семінар № 5 Презентація 

Самостійної роботи № 2(+ 5 балів) 
                  3 + 5= 8 

Т.7 Семінар № 6 Презентація 
Самостійних робіт № 3 і № 4 
(+10 балів) 

                 3 + 10= 13 

Т.8 Семінар № 7 Презентація 
Сам. Роботи № 5(+ 5 балів) 

                  3 + 5= 8 

Т.9 Семінар № 8 Презентація 
Сам. Роботи № 6(+ 5 балів) 

                  3 + 5= 8 

Т.10 Семінар № 9  3 
Поточне тестування 3 
Змістовний модуль 4 
Т.11 Семінар № 10 Презентація 

Сам. Роботи № 7(+ 5 балів) 
                  3 + 5= 8 

Т.12 Семінар № 11  3 
Поточне тестування 3 
Модульна контрольна робота № 2 5 
Загальна кількість балів за Модуль 2 65 
Особливі  відмітки * 
Участь у студентських конференціях за тематикою курсу 

10 

Ітогова кількість балів 100 
 
Шкала оцінювання: 
90-100 балів – відмінно (А); 
82-89 балів – добре(В); 
74-81 балів – добре (С); 
64-73 балів – задовільно (D); 
60-63 балів - задовільно (Е); 
35 –59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання  (FX); 
0-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 
  



 
 
 
 
 
 

УЗУН ЮЛІЯ ВАДИМІВНА 
КОЧ СВІТЛАНА ВАДИМІВНА 
Міграційна політика країн ЄС: 

 методичні вказівки та завдання до навчального курсу 
 

для студентів спеціальності «політологія» 
факультету міжнародних відносин, політології та соціології 
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