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ВСТУП 

Програма вивчення  дисципліни вільного вибору студента 

«Міграційний чинник у сучасній системі міжнародних відносин» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямів 

підготовки 6.030201 Міжнародні відносини та 6.030204 Міжнародна 

інформація.                                                                                    

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є місце міграційного 

чинника у  функціонуванні сучасної системи міжнародних відносин, його 

вплив на розвиток взаємовідносин між окремими її суб’єктами.     

 Міждисциплінарні зв’язки: дана навчальна дисципліна пов’язана з 

наступними дисциплінами «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Зовнішня політика України», «Міжнародні відносини і зовнішня політика 

країн Америки», «Міжнародні організації», «Міжнародні відносини і 

зовнішня політика країн Європи», «Міжнародні відносини і зовнішня 

політика країн Азії». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Міграційний чинник у системі міжнародних відносин в  умовах 

глобалізаційних процесів: характерні риси. 

2. Міграційний чинник у сучасній системі міжнародних відносин: 

національний та наднаціональний рівні. 

3. Міграційний чинник у сучасній системі міжнародних відносин:  

функціональний вимір. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.  Мета вивчення дисципліни – засвоєння студентами необхідного обсягу 

знань стосовно ролі та місця міграційного чинника у сучасній системі 

міжнародних відносин, особливостей його впливу на реалізацію політики 

суб’єктів сучасної системи міжнародних відносин як на національному, так і 

наднаціональному рівнях. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міграційний чинник у 

сучасній системі міжнародних відносин» є: 

 засвоїти теоретичні відомості з дисципліни «Міграційний чинник у 

сучасній системі міжнародних відносин»; 

   сформувати навички аналізу впливу міграційного чинника на 

функціонування сучасної системи міжнародних відносин в умовах 

глобалізації; 

  розглянути механізми та форми міграційної політики провідних держав 

світу на національному та наднаціональному рівнях; 

 проаналізувати вплив міграційного чинника на місце держав класичної 

імміграції у сучасній системі міжнародних відносин; 

  охарактеризувати структуру міграційних переміщень та визначити їх 

вплив на функціонування сучасної системи міжнародних відносин; 



 розглянути особливості розвитку міграційних процесів у різних частинах 

світу, встановити їх вплив на функціонування сучасної системи 

міжнародних відносин; 

 охарактеризувати вплив міграційного чинника на внутрішню та 

зовнішню політику України як суб’єкта сучасної системи міжнародних 

відносин. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 

    знати : чинники розвитку міграційних процесів на сучасному етапі;  зміст 

впливу міграційного чинника на особливості ухвалення та реалізацію рішень 

у сучасній системі міжнародних відносин;  форми та механізми реалізації 

міграційної політики держав світу як суб’єктів сучасної системи 

міжнародних відносин. 

 

 вміти:  аналізувати перебіг міграційних процесів сучасності та їх 

вплив на сучасну систему міжнародних відносин, аналізувати форми та 

механізми реалізації міграційної політики; виявляти та прогнозувати виклики 

та загрози сучасній системі міжнародних відносин у контексті активізації 

міграційних процесів у ХХІ столітті. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити 

ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовний модуль 1.  Міграційний чинник у системі міжнародних 

відносин в  умовах глобалізаційних процесів: характерні риси. 

 

Тема 1. Міграційний чинник у сучасній системі міжнародних відносин: 

концептуальне осмислення 

  Концептуальні підходи до визначення понять «сучасна система 

міжнародних відносин», «міграційний чинник», «міграція» та «міграційні 

процеси». Поняття факторів, причин та функцій міграції. Дефініція 

«міграційний процес»: підходи до визначення та структура.  

Класифікації міграційних процесів (види, типи, форми). Класичні теорії 

та моделі міграційних процесів. Гравітаційні моделі. Закони розвитку 

міграційних потоків, сформовані провідними вченими. Підходи до 

класифікації міграційних моделей. Моделі міграційних потоків. Підходи до 

моделювання міграційних потоків (правило Ціпра, законі Лі).  Моделі 

просторової дифузії. Моделі міграційної структури.  

Методологічний інструментарій аналізу та прогнозування міграційних 

процесів у сучасному світі. 

Існуючі підходи до вивчення міграції (економічні та соціологічні). 

Економічні теорії міграції. Міграція і розвиток. Теорія міграційних систем 



Валлерстейна. Некласичні моделі у вивченні міграції. Нова економічна теорія 

міграції. Соціологічні теорії міграції. Поняття територіальної і міграційної 

поведінки. Теорія міграційних мереж. Міграція і урбанізація. Взаємозв’язок 

між просторовою та соціальною мобільністю. Інституційні зміни і міграція. 

 

Тема 2. Сучасна система міжнародних відносин: особливості 

розвитку міграційних процесів. 

Тенденції розвитку міграційних процесів в умовах функціонування 

сучасної системи міжнародних відносин. Структура міграційних потоків: 

економічні мігранти, біженці, нелегальні мігранти, родини, що об’єдналися 

внаслідок міграції. Постійні та тимчасові мігранти у міграційних процесах 

сучасності. Провідні напрями міграційних процесів в умовах сучасної 

системи міжнародних відносин (міграційна спрямованість «південь-північ»). 

Провідні центри міжнародної міграції (ЄС, АТР), причини їх виникнення в 

контексті перебігу глобалізаційних процесів. Залучення України до перебігу 

міграційних процесів в умовах сучасної системи міжнародних відносин. 

Особливості розвитку трудової, інтелектуальної міграції в умовах 

глобалізації.  Вплив глобалізації на зростання соціально-економічної 

диференціації держав та на зростання інтелектуальної імміграції, «відтік 

мізків». 

Особливості розвитку міграційних процесів на державному рівні в 

умовах функціонування сучасної системи міжнародних відносин – 

особливості та класифікації у сучасній науці. Фактори внутрішньодержавної 

просторової мобільності. Етнічна складова внутрішніх міграцій. Соціально-

економічні, політичні наслідки внутрішньодержавних міграційних процесів в 

контексті функціонування сучасної системи міжнародних відносин. 

 

Тема 3. Категорія «мігрант» у сучасній системі міжнародних відносин. 

Підходи до визначення категорії  «мігрант» у світовій та вітчизняній 

науковій думці. Підходи до класифікації мігрантів у сучасній міжнародній 

системі : за часовою ознакою (ті, хто приїздить до нової країни чи регіону на 

постійне місце проживання; ті, хто перебувають на певній території протягом 

тривалого часу; ті, хто приїздять на нетривалий час; кочівники), внутрішні та 

зовнішні мігранти, мігранти транзитні й зворотні, трудові, політичні, 

нелегальні мігранти тощо. Проблеми визначення правового статусу мігрантів 

у сучасних міжнародних відносинах на та державному рівні. Співвідношення 

понять «мігрант» та «біженець».    

Проблеми інтеграції мігрантів в умовах розвитку глобалізації. Фактори 

та умови інтеграції мігрантів у нові суспільства. Теорія мультикультуралізма 

та її місце у відносинах між іммігрантами та приймаючим населенням. 

Проблеми та ризики, які виникають перед суспільствами, які інтегрують 

мігрантів в умовах глобалізаційних процесів. Мігрантофобія та етнофобія у 

приймаючих спільнотах. Політика інтеграції мігрантів: пріоритети, мета, 

завдання в сучасних міжнародних відносинах. 

 



Змістовний модуль 2. Міграційний чинник у сучасній системі 

міжнародних відносин: національний та наднаціональний рівні. 

 

Тема 1. Міграційна політика країн світу як суб’єктів сучасної 

системи міжнародних відносин. 

Особливості міграційної політики країн світу: завдання, пріоритети, 

провідні напрямки. Основні напрямки міграційної політики країн Європи, 

пострадянського простору, Азії, Північної та Південної Америки, країн 

Африки.  Особливості державної міграційної політики провідних країн світу. 

Специфіка реалізації міграційної політики США. Система державних 

органів США, які займаються вирішенням міграційних питань. Особливості 

регулювання міграційної політики Австралії та Нової Зеландії. Специфіка 

міграційної політики Індії. Мультикультуралізм як основа міграційної 

політики: досвід Канади. Міграційна політика арабських держав світу: 

концептуальні засади та особливості реалізації. Міграційна політика КНР та 

Японії. Особливості міграційної політики в країнах Південно-Східної Азії.  

Підходи до інтеграції іммігрантів в законодавстві та політиці країн 

світу.  Роль недержавних організацій у процесі адаптації іммігрантів до 

нових країн: досвід провідних держав.  Політика держав світу до зарубіжних 

діаспор як складова їх міграційної політики.  

 

Тема 2. Міграційна політика України як суб’єкта сучасної системи 

міжнародних відносин 

Міграційна політика України після розпаду Радянського Союзу: процес 

становлення та формування провідних імперативів. Нормативно-правове 

забезпечення міграційної політики України на сучасному етапі. Система 

органів міграційного контролю в Україні. Проблеми організаційного та 

фінансового забезпечення міграційної політики України. Інституційне 

забезпечення міграційної політики України. Провідні напрями діяльності та 

головні завдання Державної міграційної служби. 

Особливості інтеграції іммігрантів в українське суспільство.  Умови 

в’їзду та виїзду з України іноземців та осіб без громадянства. Особливості 

працевлаштування іноземців в Україні. Основні категорії мігрантів, що 

приїздять в Україну. 

Еміграція українців до різних країн світу: причини та фактори. 

Проблеми захисту прав мігрантів з України у зовнішній політиці Україні. 

Наслідки міграції українського населення для розвитку української держави. 

Перспективи розвитку міграційної політики України у контексті реалізації її 

євроінтеграційних  устремлінь.    

Тема 3. Міграційна політика ЄС на сучасному етапі. 

Особливості сучасної міграційної ситуації в Об’єднаній Європі. 

Модель регулювання міграції ЄС: поєднання моделей МОП та  GATS. 

Провідні етапи розвитку міграційної політики ЄС (1951–1980 рр. – 

зародження міграційної політики і формування основ; 1980–1991 рр. – 

пожвавлення міжурядової співпраці в міграційній сфері і створення 



Шенгенського простору; 1992–1998 рр. – утворення ЄС стало реальною 

передумовою курсу на вироблення спільної міграційної політики країн-

членів Євросоюзу; з 1999 р. починається якісно нова стадія формування 

імміграційної політики ЄС.). Принципи реалізації міграційної політики ЄС. 

Механізми та інструменти реалізації міграційної політики ЄС (національні 

плани, спільні законодавчі рішення, залучення європейських інституцій, 

використання ресурсів та потенціалу неурядових організацій та установ). 

Проблеми інтеграції мігрантів у міграційній політиці ЄС. Особливості 

функціонування Європейського центру моніторингу з питань расизму та 

ксенофобії. Особливості протидії ЄС нелегальній міграції. Регулювання 

освітньої та трудової міграції у законодавстві ЄС.   

Внутрішня міграція на території ЄС: динаміка та фактори. 

Законодавство ЄС щодо регулювання імміграції представників третіх країн. 

Захист кордонів як важливий складник міграційної політики ЄС. Проблема 

біженців у міграційній політиці ЄС. Гуманітарне спрямування міграційної 

політики ЄС.  

Особливості реалізації міграційної політики ЄС в умовах міграційної 

кризи останніх років.  Проблема консолідації підходів держав-членів ЄС 

щодо прийняття та надання допомоги мігрантами. Плани ЄС щодо вирішення 

емігрантської кризи. Співробітництво ЄС з іншими країнами та 

міжнародними організаціями щодо подолання емігрантської кризи.   

 

Змістовний модуль 3. Міграційний чинник у сучасній системі 

міжнародних відносин:  функціональний вимір. 

 

Тема 1. Фактор трудової міграції у сучасній системі міжнародних 

відносин. 

Підходи до визначення та особливості сучасної міжнародної трудової 

міграції. Проблеми трудової міграції у працях вітчизняних та закордонних 

науковців. Причини та фактори трудової міграції на сучасному етапі. Види та 

форми міжнародної трудової міграції. Провідні напрями спрямування 

міжнародних трудових потоків у сучасному світі. Економічні та політичні 

наслідки використання трудових мігрантів у різних державах світу. 

Соціально-економічні проблеми адаптації трудових мігрантів у державах-

реципієнтах. Особливості управління міжнародною трудовою міграцією як 

складника глобальних міграційних потоків. Роль міжнародних організацій у 

регулюванні трудової міграції. Провідні осередки трудової міграції у 

сучасному світі. 

Інтелектуальна міграція як форма трудової міграції. Причини та 

фактори інтелектуальної міграції. Застосування теорії «тяжіння-

виштовхування» щодо пояснення явища інтелектуальної міграції. 

Перспективи розвитку потоків інтелектуальної міграції в контексті розвитку 

інноваційних технологій.  

Долучення України до світових процесів трудової міграції. Причини 

активізації трудової міграції серед громадян України. Наслідки трудової 



міграції для України. Проблеми удосконалення національного законодавства 

України  у сфері трудової міграції.  

 

Тема 2. Проблема нелегальної міграції  та шляхи її подолання на 

сучасному етапі.   

Підходи до визначення поняття «нелегальна міграція» у міжнародному 

та національному законодавстві. Суб’єкти та об’єкти нелегальної міграції у 

сучасному світі. Масштаби розвитку нелегальних міграційних потоків на 

сучасному етапі. Причини та фактори, що сприяють виникненню та розвитку 

нелегальної міграції. Соціально-економічні, демографічні, політичні аспекти 

розвитку нелегальної міграції. Нелегальна міграція у різних частинах світу: 

компаративний аспект. Наслідки нелегальної міграції. Міфи та стереотипи 

щодо нелегальної міграції. Консолідація зусиль провідних держав світу та 

міжнародних організацій щодо протидії нелегальній міграції. Роль 

регіональних організацій у вирішенні проблем нелегальної міграції.  

Співробітництво України з державами світу та провідними міжнародними 

інституціями щодо протидії нелегальній міграції. 
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