
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ТА РИНКИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
  
Мета курсу  ‒ формування студентами сукупності знань  про 

міжнародної міграції та її правового регулювання для мінімізації негативних 
наслідків в  умовах поглиблення інтеграції національного і міжнародного 
ринків праці. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародна міграція та ринки 
трудових ресурсів» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях 
з дисципліни «Теорія міжнародних відносин», вона інтегрується з 
дисципліною «Міжнародне публічне право (основи теорії)». 

Дисципліна формує засади для подальшого освоєння студентом таких 
навчальних дисциплін:  «Міжнародне публічне право (основні галузі та 
інститути)», «Міжнародне приватне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють міждержавні відносини в 
міграційній сфері, пов'язані з рухом робочої сили на різних ринках трудових 
ресурсів.   

Програмні результати навчання:  
• знати: зміст міжнародної міграції робочої сили; міжнародно-правове 

регулювання міжнародної міграції робочої сили та діяльність основних 
ринків трудових ресурсів; 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; 

• вміти: орієнтуватись у проблемах та тенденціях розвитку міжнародно-
правового забезпечення міграційних процесів; виявляти проблеми і 
знаходити шляхи  їх вирішення у сфері діяльності міжнародних ринків 
трудових ресурсів; 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.  

• володіти: основами міжнародно-правового регулювання трудових 
міграційних відносин, джерелами, основними поняттями, інститутами, а 
також сучасними проблемами та тенденціями розвитку міжнародного 
права у сфері діяльності ринків трудових ресурсів.  



Змістове наповнення навчальної дисципліни:   
Міжнародно-правова регламентація світової міграції робочої сили. 

Регулювання діяльності основних ринків трудових ресурсів. Теоретичні 
підходи до аналізу міграційних потоків.  Тенденції міграційних процесів в 
Україні та інших країнах світу. Причини  міграційних переміщень. Проблеми 
інтеграції та адаптації мігрантів, їх правовий статус. Наслідки  міграції для 
соціально-економічного розвитку та методи їх оцінки. Правові основи  
міграційної політики та досвід її застосування в різних країнах світу.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна 
та індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік.  
  


