
Назва дисципліни Міжнародні організації та міжнародне співробітництво в сфері 

міграції 

Інформація про факультети (навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких пропонується вивчати цю дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу здобувачам вищої освіти 

за першим (бакалаврським) рівнем відповідно до програми підготовки 

за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», ОП «Міжнародні відносини», 2 курс. 

Контактні дані розробників робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до 

викладання 

Баталов Олексій Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 264); 

тел.: (057) 705-10-59, тел. (моб.): 068-630-27-87, електронна пошта: 

alex.bat.kharkov@gmail.com 

Попередні умови для вивчення дисципліни Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

політології, основ світової політики та теорії міжнародних відносин. 

Опис Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із 

сучасними міжнародними міграційними тенденціями та з міжнародним 

співробітництвом в сфері міграції.. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен: 

- знати: сутність міжнародних міграційних процесів в сучасному світі; 

особливості діяльності міжнародні організацій, що займаються 

міграцією; напрямки міжнародного співробітництва в сфері міграції; 

роль України в міжнародних міграційних процесах; 

- вміти: аналізувати тенденції сучасних міграційних процесів; 

оцінювати ефективність міграційної політики держави (зокрема, 

України). 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. Протягом вивчення 
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навчальної дисципліни у межах аудиторної та самостійної роботи 

студенти повинні засвоїти матеріал за наступними темами: 

Тема 1. Міжнародна міграція: поняття, класифікація, системи збору 

даних. 

Тема 2. Історія міжнародних міграційних процесів. 

Тема 3. Основні тенденції міжнародної міграції в сучасному світі. 

Тема 4. Державна міграційна політика. 

Тема 5. Міжнародні організації та міжнародне співробітництво в сфері 

міграції. 

Тема 6. Міжнародна міграція та Україна. 

Методи контролю результатів навчання. Засвоєння тем (поточний 

контроль) здійснюється на практичних заняттях відповідно до цілей. 

Застосовуються такі методи контролю підготовки студентів: доповіді 

студентів на практичних заняттях; усні відповіді студентів на 

практичних заняттях. Оцінка успішності студента є рейтинговою і 

виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок 

засвоєння окремих тем. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі письмової залікової роботи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 


