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Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на формування уміння проводити аналіз міграційних 
процесів, виявляти особливості і фактори взаємовпливу міграційних та інших соціальних процесів. 
Курс орієнтує студентів на основні поняття, проблеми та теорії, що існують в предметному полі 
соціології міграції, направлений на ознайомлення з сутністю, масштабами, динамікою, причинами 
міграцій в сучасному глобалізованому суспільстві, емпіричними методами досліджень в даній 
галузі знання.  

Основні завдання:  
• виявити роль міграції як фактору соціальних перетворень в умовах глобалізації; 
• виявити взаємозв’язок між міграціями, соціально-політичними, економічними, 

культурними змінами в суспільстві;   
• розглянути основні соціологічні теорії міграції; 
• здійснити огляд основних міграційних тенденцій у світі, а також зовнішніх міграцій 

українського населення (чинники, мотиви, основні напрямки та наслідки); 
• розглянути можливості регулювання міграційних процесів;  
• розглянути особливості політики інтеграції мігрантів в суспільство, що їх приймає; 
• здійснити аналіз ВПО як соціальної групи з особливими потребами, особливості державної 

політики щодо їх адаптації та інтеграції в Україні; 
• розглянути фактори та бар'єри соціальної адаптації вимушених мігрантів. 
 



 
Комунікація з викладачем можлива і заохочуватиметься на навчальних заняттях, а також в 

межах двох годин консультацій з викладачем, які проводяться за графіком, доступним на сайті 
кафедри соціології.   

  
Відповідно до вимог ОПП метою дисципліни є формування у студентів здатностей: 

-  розробляти програми досліджень та проводити власні соціологічні дослідження (ФК-3) 
- дотримуватися принципів професійної етики і розуміти можливі наслідки своєї професійної 
діяльності для учасників дослідницьких та соціальних проектів, медіаційної процедури, а також 
ширшої громадськості (ФК-8) 
-  представити соціологічні дослідження та соціальні проекти іноземною мовою (ФК-9) 
-  застосовувати інструменти з оцінки конфліктогенного ризику та раннього попередження 
конфліктів у різних сферах життя та на різних рівнях взаємодії соціальних суб’єктів (ФК-10) 
 

Завданням дисципліни є формування таких результатів навчання: 

1) знань про: 
- теоретичні концепції вивчення міграційних процесів; 
- основні причини міграційних процесів; 
- динаміка міграційних процесів у сучасному суспільстві; 
- методи соціологічного аналізу міграцій та мігрантів; 
- особливості регулювання міграційних процесів; 
- політико-управлінські підходи щодо інтеграції мігрантів та ВПО в соціальних спільнотах. 

2) уміння: 
- використовувати релевантні соціологічні поняття, концепції та результати емпіричних 

досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів (РН 1) 
- застосовувати соціологічні теорії конфліктів, миротворчості та медіації, особливостей їх 

трансформації та використання у практичній діяльності (РН 3) 
- використовувати інформаційні технології для організації та забезпечення власної 

професійної діяльності в галузі соціології та врегулювання конфліктів (РН 5) 
 

В результаті засвоєння дисципліни студенти зможуть:  
- працювати зі статистичними даними; 
- порівнювати основні соціологічні теорії міграції; 
- виявляти тенденції міграційних процесів; 
- виробляти власні управлінські підходи щодо роботи з мігрантами та ВПО; 
- використовувати отримані в рамках даної дисципліни знання і навички у професійній 

діяльності. 
 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Курс в першу чергу пов’язаний з дисциплінами методологічного спрямування.  
 

Зміст навчальної дисципліни  

Денна форма 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції Семінарські 

Лабораторні 

(комп’ютерний 

практикум) 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти вивчення міграційних процесів та внутрішньо 



переміщених осіб 

Тема 1. Міграційні процеси як об’єкт 
соціології  

10 2 2  6 

Тема 2. Становлення теорії міграції: 
неокласична теорія, структурно-
історичний підхід, теорія «тяжіння-
виштовхування». 

10 2 2  6 

Тема 3. Соціологічні теорії асиміляції. 
Теорії міграції в умовах глобалізації 

10 2 2  6 

Тема 4. Сучасні міграційні тенденції у 
світі 

10 2 2  6 

Тема 5. Формування міграційного 
потенціалу України 

10 2 2  6 

Всього за розділом 1. 50 10 10  30 

Розділ 2. Міграційні процеси: чинники, наслідки, шляхи регулювання 

Тема 6. Міграційні тенденції в 
Україні. Зовнішні та внутрішні 
міграційні тенденції українського 
населення 

10 2 2  6 

Тема 7. Трудова міграція: соціальні 
наслідки та шляхи регулювання 

      
     10 2 2  6 

Тема 8. ВПО як соціальна група в 
соціальній структурі українського 
населення. Адаптація та інтеграція 
ВПО 

      
     10 

2 2  6 

Тема 9. Фактори і бар'єри соціальної 
адаптації вимушених мігрантів 

     10 
2 2  6 

Разом за розділом 2 40 8 8  24 

Всього годин  90 18 18  54 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

Для успішного вивчення дисципліни достатньо опрацьовувати навчальний матеріал, який 
викладається на лекціях, а також ознайомитись з літературою. 
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монографія / О.A. Малиновська. К.: НІСД, 2018. 472 с. 
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Додаткова 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

5.1 Денна форма 

Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(завдання на СРС) 

1 Тема 1. Міграційні процеси як об’єкт соціології  
Основні питання: Еволюція міграційних процесів в історичному контексті. Глобалізм та 
антиглобалізм як крайні ідеологічні позиції в питанні регулювання міграцій. Соціологія міграції 
в структурі соціологічного знання. Типологізація міграційних процесів. 
СРС: Міграційна ідентичність та ідентичність потенційного мігранта.  
Література: Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут демографії та 
соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2018; Ровенчак, 2018. 

2 Тема 2. Становлення теорії міграції: неокласична теорія, структурно-історичний підхід, теорія 
«тяжіння-виштовхування» 
Основні питання: Становлення сучасної теорії міграції. «Закони міграції» Е. Равенштайна. 
Неокласична теорія міграції. Структурно-історичний підхід. Теорія світових систем.  
СРС: Модель міграції як баланс сил тяжіння і виштовхування Е. Лі. 
Література: Майданік, 2020; Ravenstein, 1885; Lee, 1966; Macready C., Tucker C.; Mazzarol, Soutar, 
2001; Sjaastad, 1962; Solimano, 2010.  

3 Тема 3. Соціологічні теорії асиміляції. Теорії міграції в умовах глобалізації 
Основні питання: Теорія асиміляції мігрантів Чиказької соціологічної школи. Переглянута теорія 
асиміляції.  Теорія сегментної асиміляції. Теорія мультикультуралізму. Теорія міграційних 
мереж. Теорія транснаціоналізму. Концепція міграційних систем. Концепція міграційної 
взаємозалежності.   
СРС: Інтелектуальна міграція як інструмент в конкурентній боротьбі сучасних країн світу. 
Література: Saasen, 1998; Harris, Todaro, 1970; Borjas, 1989; Solimano, 2010; Nina Glick Schiller, 
1995; Ляпіна, 2017; Ручка, 2017. 

4 Тема 4. Сучасні міграційні тенденції у світі 
Основні питання: Збільшення обсягів і розширення географії міграції. Збільшення 
різноманітності соціокультурних характеристик мігрантів. Розширення вимушеної міграції. 
Фемінізація міграційних переміщень. Еміграція та вирішення проблем зайнятості.  
СРС: Ключові міграційні стратегії.   
Література: Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь, 2018; Малиновська, 2021. 

5 Тема 5. Формування міграційного потенціалу України 
Основні питання: Причини та передумови розвитку міграційних процесів. Соціальні та 
соціально-психологічні характеристики потенційних українських трудових мігрантів. 
СРС: Вища освіта в Україні як чинник формування міграційних установок української молоді. 
Література: Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь, 2018; Гірник, 2017; 
Медіна, 2017; Малиновська, 2021. 

6 Тема 6. Міграційні тенденції в Україні. Зовнішні та внутрішні міграційні тенденції українського 
населення 
Основні питання: Масштаби та напрямки трудових міграцій українців. Причини міграцій. 
Наслідки міграцій. Компоненти зовнішньої міграції. Можливості впливу держави на зупинення 
відтоку мігрантів за кордон. 
СРС: Внутрішні міграційні переміщення. 
Література: Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь, 2018; Лібанова, 2018; 
Pozniak, 2017, 2021; Малиновська, 2021. 



7 Тема 7. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи регулювання 
Основні питання: Вплив трудової міграції на тенденції соціально-економічного розвитку. Вплив 
на демографічну ситуацію та ринок праці. Значення грошових трансфертів мігрантів і внесків у 
людський капітал. Вплив трудової міграції на сім’ю та виховання дітей. Завдання щодо 
врегулювання проблем трудової міграції. Управління трудовою міграцією у світі, що 
глобалізується: пошук нових шляхів. 
СРС: Наслідки трудової міграції для соціального забезпечення. Нелегальна міграція та 
злочинність. Мігранти у великих містах.  
Література: Майданік, 2020; Малиновська, 2021; Gusetoiu Alexandru, 2015. Українське 
суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь, 2018; Петрушина, 2018. 

8 Тема 8. ВПО як соціальна група в соціальній структурі українського населення. Адаптація та 
інтеграція ВПО 
Основні питання: Визначення ВПО в нормативно-правових документах. Причини вимушеної 
міграції з Донбасу та Криму.  Поняття та критерії адаптації й інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб. 
СРС: Умови скасування статусу переселенця. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб і 
способи його зміцнення. Напрями оптимізації політики адаптації й інтеграції ВПО. 
Література: Тітар, 2016; Балакірєва, 2016; Українське суспільство: міграційний вимір: нац. 
доповідь, 2018; Іващенко, 2019. Звіт національної системи моніторингу ситуації з ВПО червень 
2019 року; Стегній, 2018.; Simsek, 2020. 

9 Тема 9. Фактори і бар'єри соціальної адаптації вимушених мігрантів 
Основні питання: Вимушена міграція та рівні соціальної інтеграції до приймаючої спільноти. 
Фактори соціальної адаптації мігрантів. Соціальні бар'єри адаптації мігрантів. 
СРС: Релігійні практики та інтеграція мігрантів. Мультикультуралізм як культурна стратегія.  
Література: Батаева, 2017; Балакірєва, 2016; Ляпіна, 2017; Ручка, 2017; Стегній, 2018; Sunata, 
2018. 

 

Основні завдання циклу семінарських (практичних) занять:  

сформувати у студентів:  

• вміння працювати з науковою літературою;  

• приймати активну участь у дискусії; 

• формулювати та відстоювати свою позицію;  

• розробляти та представляти презентації з ключових тем. 
 

Семінарські (практичні) заняття 

№ 

з/п 

Назва теми та перелік основних питань  

(завдання на СРС) 

1 Тема 1. Міграційні процеси як об’єкт соціології  
Питання у лекції. 

2 Тема 2. Становлення теорії міграції: неокласична теорія, структурно-історичний підхід, теорія 
«тяжіння-виштовхування». 
 Питання у лекції. 

3 Тема 3. Соціологічні теорії асиміляції. Теорії міграції в умовах глобалізації 
Питання у лекції. 

4 Тема 4. Сучасні міграційні тенденції у світі 
Питання у лекції. 

5 Тема 5. Формування міграційного потенціалу України 
Питання у лекції. 

6 Тема 6. Міграційні тенденції в Україні. Зовнішні та внутрішні міграційні тенденції українського 
населення. 
Питання у лекції. 

7 Тема 7. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи регулювання 



Питання у лекції. 

8 Тема 8. ВПО як соціальна група в соціальній структурі українського населення. Адаптація та 
інтеграція ВПО 
 Питання у лекції. 

9 Тема 9. Фактори і бар'єри соціальної адаптації вимушених мігрантів 
Питання у лекції. 

 

Самостійна робота студента 

1. Тема. Соціокультурний капітал вимушених мігрантів: теорія і проблема вимірювання. 
СРС: Поняття соціокультурного капіталу. Емпіричні індикатори соціокультурного капіталу 
вимушених мігрантів. 
Література: Батаева, 2017. 

2. Тема. Ситуації з ВПО в Україні: результати національного моніторингу 
Основні питання: Характеристики ВПО та їхніх домогосподарств. Зайнятість ВПО. Добробут 
ВПО. Доступ до соціальних послуг. Мобільність ВПО. Інтеграція в місцеві громади. 
СРС: ВПО, які повернулися на території, неконтрольовані урядом. 
Література: Звіт національної системи моніторингу. Ситуації з внутрішньо переміщеними 
особами за 2019 рік; Тітар, 2016; Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь, 
2018; Іващенко, 2019; Sasse Gwendolyn, 2020. 

 

 

Політика та контроль 

1. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Опрацьовуючи навчальний матеріал кредитного модуля, студенти виконують завдання до 
семінарських занять, домашню контрольну роботу у формі творчого есе, пишуть модульну 
контрольну роботу та здають усно екзамен (додатки до силабусу). Ці види робіт сприяють 
закріпленню та поглибленню теоретичних знань студентами з окремих тем модуля, розвивають 
навички самостійної роботи з першоджерелами, сприяють формуванню теоретичного 
соціологічного мислення та уяви.  

 
Відвідуваність і виконання завдань 

Студенту складно буде належно підготуватись до практичного заняття та заліку, якщо він 
буде пропускати лекції. Для студентів, які бажають продемонструвати відмінні результати навчання, 
активна робота на лекційних заняттях є необхідною. Однак відпрацьовувати пропущені лекції не 
потрібно. 

Активна участь студента на практичних заняттях є обов’язковою. Рейтинг студента значною 
мірою формуватиметься за результатами його роботи на практичних (семінарських) заняттях. 
Кожне пропущене практичне заняття (незалежно від причин пропуску) знижує підсумковий рейтинг 
студента з дисципліни. Немає конкретної кількості пропущених практичних занять, які 
потребуватимуть самостійного опрацювання студентом відповідних тем (виконання завдань) і 
додаткового спілкування з цього приводу з викладачем. Разом з тим, студент, який пропустив 
практичні заняття, може отримати низький рейтинг, який не дозволятиме допустити його до 
екзамену. В такому разі теми з пропущених семінарських занять мають бути обов’язково вивчені, а 
практичні завдання виконані. Контроль знань (розуміння) студента пропущених тем (виконання 
завдань) відбуватиметься під час спілкування з викладачем за графіком консультацій, доступним на 
сайті кафедри соціології або під час перерви у навчальному занятті. Студент, який виконає відповідні 
завдання (відповість на питання), отримуватиме відповідні бали до рейтингу залежно від якості 
відповідей (виконання завдання). 

Студенти, які пропустили практичні заняття, можуть не допустити зниження підсумкового 
рейтингу, своєчасно (протягом семестру) опрацювавши відповідні теми і виконавши завдання, 



передбачені для пропущених занять. Не треба чекати наближення заліково-екзаменаційної сесії 
для відповідного спілкування з викладачем. Варто це робити як тільки студент буде готовий 
продемонструвати свої знання і навички з пропущених тем занять. 

Теми і завдання для практичних занять передбачені силабусом, доступні з особистого 
кабінету студента в системі «Кампус» або Moodle. 

На лекціях та практичних заняттях допускається використання ноутбуків, смартфонів, 
письмових нотатків, але лише для цілей, зумовлених темою заняття і відповідним тематичним 
завданням. Відповідати на питання викладача, читаючи з екрану смартфона, ноутбуку, підручника 
чи нотаток не варто. Це характеризує рівень підготовки студента не з кращого боку. Відповіді 
студента можуть спиратись на підручні матеріали, але повинні бути вільними від читання тексту. 
 
Форми роботи  

Лекційні і семінарські заняття проводяться відповідно до вимог нормативно-методичних 
документів та рейтингової системи оцінювання знань студентів. На лекціях використовуються  
комп’ютерні презентації з висвітленням основних положень тем, з урахуванням тематики занять: з 
підручників, навчальних посібників та словників з соціології.  

На семінарських заняттях студенти обговорюють матеріали лекцій, тексти статей, 
соціологічних досліджень, першоджерел та професійні коментарі щодо їх змісту.  Семінарське 
заняття дає можливість оцінити, з одного боку, рівень підготовки до нього (виступ, участь в дискусії, 
висловлення власної думки), з іншого – засвоювати завдання модульного контролю. Результати 
роботи студента оцінюються викладачем згідно діючої бальної системи і свідчать про ефективність 
контролю роботи студента. Критеріями оцінювання виконання завдань семінарського заняття є: 
логічна послідовність відповіді; повнота розкриття кожного питання; аналітичність міркувань у 
відповіді; посилання на джерела; обґрунтованість особистих висновків. 
   
Політика університету 
 
Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. (інша необхідна інформація стосовно академічної 
доброчесності)  

 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  
 

2. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: опитування за темою заняття, виконання завдань 
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен  
 
Оцінювання та контрольні заходи 

Рейтинг студента складається з балів, які він отримує за: 
1) Роботу на семінарських заняттях 
2) МКР 
3) Екзамен 
4) Заохочувальні бали 

Розрахунок вагових балів 
РСО з кредитного модуля складається з суми балів студента за усі виконані контрольні 

заходи протягом семестру (RD).  

https://kpi.ua/code


1. Відповіді на семінарських заняттях. 
Ваговий бал – 7 балів при відповіді на більшість питань. Максимальна кількість балів на всіх 

практичних заняттях дорівнює rсем =7 балів*9 = 63 бали.  
2. МКР. Ваговий бал = 10 балів. 
3. Екзамен = 50 балів. 
Заохочувальні бали 
Написання тез на конференцію – 5 балів. 
Написання та публікація статті з проблеми, що вивчаються в рамках навчальної дисципліни 

у фаховому журналу не нижче категорії Б – 5-10 балів. 
Активна робота на лекціях: участь у дискусіях над проблемними питаннями – 1-2 б. 
 
Умови позитивної проміжної атестації: 
Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації студент повинен мати не менше 

ніж 21 бал, для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації студент повинен мати не 
менше ніж 21 бали. 

Умови допуску до екзамену: 
Умовою допуску студента до екзамену є отримання попередньої рейтингової оцінки не 

менше як 42 бали.  
Студент отримає найвищий рейтинг, якщо він бере активну участь на проведених 

семінарських заняттях, переважно надає повні та аргументовані відповіді, логічно їх викладає, 
висловлює власну позицію з дискусійних питань, демонструє ознаки теоретичного мислення та 
соціологічної уяви. 

Належна підготовка студента до практичного заняття займатиме в середньому 1,5-2 години.  
З деталізованими очікуваннями від роботи студентів на кожному практичному занятті, 

запланованими для кожного заняття результатами навчання можна ознайомитись у робочій 
програмі дисципліни.    

Викладач оцінює роботу студента на кожному практичному занятті, але конкретна 
підсумкова кількість балів за роботу на практичних заняттях виставляється викладачем під час 
першого і другого етапу проміжної атестації – на восьмому і шістнадцятому тижнях навчання 
відповідно. Рейтинг студента станом на 8-й тиждень (за результатами роботи на 6-8 практичних 
заняттях) і 16-й тиждень (за результатами роботи на наступних 6-8 практичних заняттях) навчання 
повідомляється студенту на занятті чи в особистому кабінеті електронного кампусу. 

Деталізовані критерії оцінювання результатів навчання студента визначені у положенні про 
РСО з дисципліни, що ж додатком до РП.    

Студент може оскаржити оцінку викладача, подавши відповідну скаргу викладачу не пізніше 
наступного дня після ознайомлення студента з виставленою викладачем оцінкою. Скарга 
розглядатиметься за процедурами, встановленими університетом. 
 

Умови допуску до семестрового контролю: зарахування усіх передбачених РП документів 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

3. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Рекомендації студентам 
Працюючи на лекції студенту варто конспектувати основні поняття, ознаки, класифікації, 

визначення, алгоритми, про які розповідатиме викладач. Це дозволить студенту краще 
презентувати свою позицію  (думку), критично оцінювати позиції (думки) інших студентів, ставити 



питання викладачу та студентам. Обсяг засвоєного навчального матеріалу і глибина його розуміння 
від цього збільшуватиметься. Готуючись до практичного заняття студенту бажано опрацювати 
лекційний матеріал певної теми, ознайомитись з додатковими ресурсами в списку літератури. Якщо 
студент не ознайомився з навчальним матеріалом, йому варто уважніше слухати виступаючих, і 
завдяки отриманій інформації намагатись компенсувати недоліки підготовки до заняття. Не слід 
відмовлятись від відповіді на питання викладача. Навіть якщо студент не знає відповіді, доцільно 
спробувати відповісти, висловити свою думку, виходячи з власних знань, досвіду, логіки запитання 
тощо. При цьому не треба боятися помилитися – одним з важливих завдань вивчення соціально-
гуманітарних дисциплін є вироблення навичок логічного мислення, ведення дискусії та 
висловлення власних думок. Однак, варто пам'ятати, що незнання матеріалу дисципліни є суттєвим 
недоліком роботи студента і буде негативно впливати на його загальний рейтинг.  
 
 
Дистанційне навчання  
Можливе синхронне дистанційне навчання з використанням платформ для відео-конференцій та 
освітньої платформи для дистанційного навчання в університеті. 
 
Інклюзивне навчання  
Допускається  
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом кафедри соціології, к.с.н, доцентом, Єніним М.Н. 

Ухвалено кафедрою соціології (протокол № ___ від ____________) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № __ від _______) 

 

 
 

Додаток 1. 
Питання до МКР. Написання есе (до 5 сторінок).  

При написанні есе продемонструйте власну позицію по темі есе та проблемах,  
що підіймаються у публікаціях. Запропонуйте власні рецепти вирішення проблем. 

Тема на вибір: 
1. Політика адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 
2. Політика регулювання міграційних процесів в країнах Євросоюзу  
3. Порівняльна характеристика регулювання міграційних процесів у сучасному світі. 
4. Політика мультикультуралізму: сутність, підходи, проблеми та перспективи. 
5. Фактори та наслідки міграційних процесів. 

 
 
 

Додаток 2. 
Питання до екзамену. 

1. Міграційний процес як об’єкт соціологічного аналізу.  
2. Історичні різновиди міграцій. Глобалізм та антиглобалізм як крайні ідеологічні позиції в 

питанні регулювання міграцій.  
3. Соціологія міграції в структурі соціологічного знання.  
4. Типологізація міграційних процесів. 
5. «Закони міграції» Е. Равенштайна. Неокласична теорія міграції. Структурно-історичний 

підхід.  
6. Модель міграції як баланс сил тяжіння і виштовхування Е. Лі. 



7. Загрози масштабів міграції за кордон для розвитку України. Динаміка потоків мігрантів 
з України (по країнам). Внутрішні міграційні переміщення.  

8. Теорії асиміляції («плавильного казана»). Теорія сегментної асиміляції.  
9. Сутність політики мультикультуралізму.  
10. Теорія соціальних мереж.  
11. Теорія міграційних мереж.  
12. Теорія транснаціоналізму.  
13. Теорія міграційних систем.  
14. Причини міграційної взаємозалежності у сучасному світі.   
15. Сучасні міграційні тенденції у світі.  
16. Причини та передумови розвитку міграційних процесів в Україні.  
17. Соціальні та соціально-психологічні характеристики потенційних українських трудових 

мігрантів. 
18. Масштаби та напрямки трудових міграцій українців.  
19. Причини та наслідки міграцій.  
20. Можливості впливу держави на зупинення відтоку мігрантів за кордон. 
21. Вища освіта в Україні як чинник формування міграційних установок української молоді. 
22. ВПО як соціальна група в соціальній структурі українського населення. Визначення ВПО 

в нормативно-правових документах.  
23. Поняття та критерії адаптації й інтеграції внутрішньо переміщених осіб. 
24. Умови скасування статусу переселенця.  
25. Фактори соціальної адаптації мігрантів.  
26. Соціальні бар'єри адаптації мігрантів. 


