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РЕФЕРАТ

       У магістерській роботі проаналізовано державне регулювання міграційних 

процесів в умовах інформаційного простору. Розглянуто міграційну політику як 

запоруку безпеки країни. Охарактеризовано інформаційні аспекти управління

міграційними процесами. Вивчено повноваження у сфері міграційних процесів 

органів державної влади.Визначено компетенції центральних органів влади в 

управління процесамиміграції. Окреслено сфери впливу органів місцевого 

самоврядування і місцевих державних адміністрацій у міграційних процесах. 

Запропоновано напрямки вдосконалення форм і методів міграції в українському

інформаційному просторі. Розроблено інформаційне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності міграційної служби України.Представлено

модернізаційні чинники в державному управлінні в галузі регулювання

роботи міграційної служби.

      Ключові слова: міграція, держава, влада, органи державної влади,

управління, процес.

       The master's thesis the state regulation of migration processes in the

conditions of information space is analyzed. Migration policy is considered as a

guarantee of the country's security. The information aspects of migration

management are characterized. Authorities in the sphere of migration processes of

public authorities have been studied. The competences of the central authorities in

managing migration processes were determined. Areas of influence of local self-

government bodies and local state administrations in migration processes are

outlined. Directions of improvement of forms and methods of migration in the

Ukrainian information space are offered. Information and logistical support for the

activity of the Migration Service of Ukraine has been developed. Modernization

factors in public administration in the field of regulation of migration service are

presented.

     Keywords: migration, state, power, public authorities, management, process.

  


