
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

полковник поліції 

О.В. Ведмідський 

____________  2016 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
з навчальної дисципліни «ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОТИДІЯ 

НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ» 
 

напрям підготовки 081 "Право" для слухачів факультету підготовки фахівців 

для підрозділів превентивної діяльності освітнього ступеня "магістр" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

 

2 

 

Плани практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни 

«Профілактика та протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми» напрям 

підготовки 081 "Право" для слухачів факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності освітнього ступеня "магістр" / Дніпро: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 6 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Голобородько Д.В., доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції. 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

Манза С.В., заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області, 

полковник поліції. 

Приймаченко Д.В., проректор з наукової роботи Університету митної 

справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор. 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету ПФППД 

протокол від 08.07.2016, № 1 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від __.__.20__, №__ 

 

 
 

 

Завідувач кафедри  

адміністративного права, процесу 

та адміністративної діяльності,  

полковник поліції        Т.П. Мінка  

«_____»___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 
© Голобородько, 2016 рік 

© ДДУВС, 2016 рік 



 

 

4 

 

1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів. 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

План 

1. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів.  

2. Поняття та ознаки нелегальної міграції.  

3. Поняття та зміст протидії нелегальній міграції.  

4. Напрямки адміністративної діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції у сфері протидії нелегальній міграції. 

5.  Правові підстави протидії нелегальній міграції.  

 

Вирішення практичних вправ 

 

Задача № 1 

Наряд патрульної поліції зупинив транспортний засіб з іноземними 

номерами. Під час перевірки документів було встановлено, що водій 

автомобіля - громадянин Республіки Конго знаходиться в Україні без 

відповідної реєстрації. 

Письмові завдання: Дайте розгорнутий аналіз ситуації. Визначте 

алгоритм дій працівників патрульної поліції. 

 

Задача № 2 

Працівниками поліції за скоєння крадіжки був затриманий невідомий 

громадянин азіатської зовнішності, який назвався громадянином Кітаю Лі Сяо, 

але документів, що посвідчують його особу він не мав. З його пояснень стало 

відомо, що належний йому паспорт був вилучений дільничним інспектором 

поліції ще три місяці тому. 

Письмові завдання: Здійснить аналіз ситуації. З посиланням на 

відповідні НПА визначте як повинні діяти працівники поліції, що затримали Лі 

Сяо? 

 

Задача № 3 

Під час відпрацювання ринку "Сонячний" працівниками ДМСУ був 

виявлений громадяни Вірменії, який торгував овочами. Під час перевірки 

документів було встановлено, що останній прибув на територію України 

тиждень тому та перебуває на її території на підставі тимчасової реєстрації. 

Письмові завдання: Дайте юридичний аналіз ситуації. Визначте 

підстави та належну процедуру притягнення громадянина Вірменії до 

відповідальності. 

 

 

 

Задача № 4 
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Під час патрулювання працівниками поліції був помічений громадянин 

негроїдної зовнішності, який при появі патрульних почав помітно нервувати 

(відвернувся, перейшов на інший бік вулиці, прискорив рух, постійно озирався 

назад). Працівниками поліції було прийнято рішення про перевірку документів. 

Невідомий пред’явив студентській квіток на ім'я Мохаммаду Бухарі. З метою 

належної перевірки законності його перебування на території України, 

патрульні запропонували іноземцю пред’явити паспортний документ. Останній 

категорично відмовився, пояснивши, що для патрульних достатньо 

студентського квітка. 

Письмові завдання: Проаналізуйте ситуацію. Визначте обсяг прав та 

обов’язків іноземця та повноваження патрульного. Чи мали право патрульні 

перевіряти документи та законність знаходження на території України? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача № 5 

Під час патрулювання набережної м. Одеси патрульними був виявлений 

громадянин Грузії, якій перебував на території України без відповідної 

реєстрації. За порушення правил перебування іноземців на території України 

відносно нього було складено протокол за ст. 203 КУпАП. 

Письмові завдання: З посиланням на відповідні НПА дайте оцінку 

законності дій патрульних. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 

Рекомендована література до теми 1:  

1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

ТЕМА 2. Суб'єкти протидії нелегальній міграції: поняття та види. 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та види суб’єктів протидії нелегальній міграції.  

2. МВС України як суб’єкт формування міграційної політики в сфері 

протидії нелегальній міграції.  

3. Роль та повноваження Національної поліції в сфері міграційного 

контролю.  
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4. Правовий статус та повноваження Державної міграційної служби 

України. 

Вирішення практичних вправ 

 

Задача № 1 

Слідчим Соборного РВНП було відкрито кримінальне провадження за 

фактом крадіжки. Під час розслідування було виявлено особу, який назвалась 

громадянином Росії Мішиним Сергієм Федоровичем, документів, що 

встановлюють особу та підтверджують його громадянство не було. Зі слів 

Мішина С.Ф. він прибув на територію України три роки тому, спочатку 

проживав у співмешканки, але зловживав спиртними напоями. Свій паспорт 

загубив, до дипломатичної установи та правоохоронних органів з цього 

приводу не звертався. 

Письмові завдання: Проаналізуйте ситуацію. Визначте алгоритм дій 

слідчого. Охарактеризуйте процедуру підтвердження особи Мішина С.Ф.  

 

Задача № 2 

Начальником ГУНП в Дніпропетровській області було підписано наказ 

про проведення на території області спеціальної-цільової операції щодо 

виявлення іноземців які перебувають на території України з порушенням 

встановлених правил. 

Письмові завдання: Визначте законність прийнятого наказу. Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

Задача № 3 

Начальником Соборного РВ НП було отримано звернення від 

громадянина Вірменії про продовження терміну перебування на території 

України з підстав знаходження останнього на лікуванні у обласній лікарні 

Мечнікова. 

Письмові завдання: Дайте юридичний аналіз ситуації. Визначте 

законність звернення та повноваження керівника райвідділу в цій сфері. 

 

Задача № 4 

Працівниками ДМСУ був виявлений громадяни Молдови якій перебував 

без відповідної реєстрації на території України. Відносно нього був складений 

адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП та направлено до суду. 

Письмові завдання: Визначте повноваження та належні дії суду при 

отриманні даного адміністративного матеріалу. 

 

Задача № 5 

До адміністративного суд надійшла позовна заява від керівника ГУНП в 

Харківській області про примусове видворення з України громадянина 

Вірменії, який тривалий час перебував на території України без реєстрації. 
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Письмові завдання: Дайте юридичний аналіз ситуації. Визначте 

повноваження адміністративного суду в цій ситуації. Які рішення повинен 

прийняти суддя? 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття, ознак і класифікації суб’єктів 

адміністративного права. 

Рекомендована література до теми 2:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

ТЕМА 3. Особливості застосування заходів адміністративного примусу у 

сфері протидії нелегальній міграції. 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Адміністративний примус у сфері протидії нелегальній міграції.  

2. Підстави та порядок скорочення строку тимчасового перебування 

іноземців та ОБГ на території України.  

3. Процесуальний порядок та підстави примусового повернення 

іноземців та ОБГ за межі України.  

4. Адміністративна відповідальність іноземців за порушення 

міграційних правил. 

 

Вирішення практичних вправ 

 

Задача № 1 

10.10.2015 до керівника ГУ ДМСУ надійшло звернення від громадянина 

Алжиру про застосування процедури добровільного повернення. В 

обґрунтування свого звернення було зазначено, що паспортний документ був 

втрачений 01.09.2015 тому іноземець не зміг своєчасно залишити територію 

України (строк перебування закінчився 01.10.2015). 

Письмові завдання: Дайте юридичний аналіз ситуації, що склалась. З 

посиланням на відповідні НПА прийміть належне рішення. 
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Задача № 2 

Працівниками ДПСУ, під час спроби незаконно перетнути державний 

кордон зі Словенією, був затриманий громадянин Афганістану Махур Амін. 

Відносно нього було подано позов про примусове видворення з території 

України. Але намагаючись уникнути покарання, останній подав заяву про 

захист та набуття статусу біженця з підстав громадянської війни в його країні. 

Письмові завдання: Проаналізуйте ситуацію. Визначте законність 

подання адміністративного позову про примусове видворення та заяви про 

набуття статусу біженця в Україні. Яке рішення повинен прийняти суд? 

 

Задача № 3 

Під час патрулювання міста працівниками поліції було виявлено особу, 

яка не мала при собі жодних документів та відмовилась назвати своє прізвище, 

ім'я, по-батькові. Поліцейськими було прийнято рішення викликати на місце 

пригоди працівників ДМСУ для встановлення його особи. 

Письмові завдання: Проаналізуйте ситуацію. Визначте законність дій 

поліції. Як би Ви діяли в такий ситуації? 

 

Задача № 4 

10.11.2015 працівниками ДМСУ під час відпрацювання території міста 

був виявлений громадянин Вірменії який під час свого попереднього візиту до 

України порушив правила перебування, а саме залишив територію України 

30.10.2015 хоча термін його реєстрації закінчився 20.10.2015. 

Письмові завдання: Проаналізуйте ситуацію. Вкажіть як потрібно діяти 

працівникам ДМСУ. Яке б рішення прийняли Ви? 

 

Задача № 5 

Під час патрулювання міста патрульними поліцейськими був виявлений 

громадянин Китаю який знаходився на території України без відповідного 

дозволу. Під час спілкування з патрульними іноземець раптом почав тікати 

залишивши свій паспорт. Поліцейськими було прийнято рішення про його 

затримання, під час якого були застосовані кайданки. Затриманий був 

доставлений до районного відділення поліції. 

Письмові завдання: Визначте законність дій патрульних. Відповідь 

обґрунтуйте за посиланням на відповідні НПА. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 

Рекомендована література до теми 3:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 
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3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

Тема 4. Підстави та процесуальний порядок примусового видворення 

нелегальних мігрантів з території України. 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1. Правова природа інституту примусового видворення іноземців та 

ОБГ з території України.  

2. Законодавчі підстави примусового видворення іноземців та ОБГ з 

території України.  

3. Процесуальний порядок прийняття рішення про примусове 

видворення іноземців та ОБГ. 

 

Вирішення практичних вправ 

 

Задача № 1 

10.05.2015 відносно громадянина Вірменії було складено 

адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП. 14.08.2015 начальником 

районного відділу ДМСУ було винесено постанову про накладення 

адмінстративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. 

Письмові завдання: Визначте законність винесеної постанови. Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

Задача № 2 

Працівниками патрульної поліції м. Львів, за порушення ПДР був 

зупинений водій таксі Петренко. Під час перевірки було з’ясовано, що в салоні 

таксі знаходяться два громадянина Республіки Конго які нелегально 

перебувають на території України та прямують в бік державного кордону з 

Польщею. Працівниками поліції відносно гр. Петренко було складено 

адміністративний протокол за ст. 206 КУпАП. В подальшому даний матеріал 

було направлено до суду. 

Письмові завдання:  Дайте юридичний аналіз ситуації. За які дії 

передбачена відповідальність за ст. 206 КУпАП? Яке рішення повинен 

прийняти суд? 

 

Задача № 3 

Під час відпрацювання ринку "Сонечко" працівниками ДМСУ було 

виявлено громадянина Азербайджану який перебуваючи за тимчасовою 

реєстрацією на території України здійснював продаж овочів та фруктів. 

Письмові завдання: Проаналізуйте ситуацію. Які правові негативні 

наслідки чекають іноземця? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на НПА. 
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Задача № 4 

Працівниками ДМСУ був виявлений громадянин Вірменії який незаконно 

без відповідної реєстрації проживав у своїй співмешканки громадянки України 

Петренко. Відносно іноземця керівником ГУ ДМСУ було прийнято рішення 

про затримання та примусове видворення з території України. Відносно гр. 

Петренко було складено протокол за ст. 205 КУпАП. 

Письмові завдання: Здійснить юридичний аналіз ситуації. Визначте 

законність рішень керівника ГУ ДМСУ. 

  

Задача № 5 

Під час перевірки території міста Харків, працівниками ДМСУ був 

виявлений громадянин Нігерії який перебував в Україні без належної 

реєстрації. Так було встановлено, що останній прибув у 10.08.2014 на навчання 

до одного з ВУЗів міста та отримав посвідку на тимчасове проживання строком 

до 20.10.2015. Але у березні 2015 року був відрахований з ВУЗу за 

систематичні прогули. В подальшому, за рішенням начальника ГУ ДМСУ в 

області, відносно іноземця, до суду було подано адміністративний позов про 

його примусове видворення. 

Письмові завдання:  Проаналізуйте законність подання 

адміністративного позову. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача № 6 

Працівниками ДМСУ під час проведення відпрацювання міста було 

виявлено невідомого громадянина азіатської зовнішності, який не мав при собі 

документів та не володів українською, російською мовами. Під час 

встановлення обставин, невідомий почав тікати та був затриманий 

працівниками ДМСУ. Випадково присутній на місці затримання правозахисник 

– представник корейської спілки "Білий Лотос Україна", викликав на місто 

затримання працівників поліції та заявив про скоєння працівниками ДМСУ 

злочину за ст. 356 ККУ (Перевищення влади або службових повноважень).     

Письмові завдання:  Проаналізуйте ситуацію. Визначте можливі 

порушення законодавства з боку працівників ДМСУ. Як потрібно діяти 

поліцейським в цій ситуації?  

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 
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міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

Тема 5. Актуальні питання профілактики та протидії торгівлі 

людьми. 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Торгівля людьми як об’єкт правоохоронної уваги.  

2. Правові підстави превентивної діяльності правоохоронних органів у 

сфері протидії торгівлі людьми.  

3. Національна поліція, як суб’єкт протидії торгівлі людьми.  

4. Юридична відповідальність за правопорушення пов'язанні з 

торгівлею людьми. 

 

Вирішення практичних вправ: 

 

Задача № 1 

Наряд патрульної поліції зупинив транспортний засіб з іноземними 

номерами. Під час перевірки документів було встановлено, що водій 

автомобіля - громадянин Республіки Конго знаходиться в Україні без 

відповідної реєстрації. 

Письмові завдання: Дайте розгорнутий аналіз ситуації. Визначте 

алгоритм дій працівників патрульної поліції. 

 

Задача № 2 

Працівниками поліції за скоєння крадіжки був затриманий невідомий 

громадянин азіатської зовнішності, який назвався громадянином Кітаю Лі Сяо, 

але документів, що посвідчують його особу він не мав. З його пояснень стало 

відомо, що належний йому паспорт був вилучений дільничним інспектором 

поліції ще три місяці тому. 

Письмові завдання: Здійснить аналіз ситуації. З посиланням на 

відповідні НПА визначте як повинні діяти працівники поліції, що затримали Лі 

Сяо? 

 

Задача № 3 

Під час відпрацювання ринку "Сонячний" працівниками ДМСУ був 

виявлений громадяни Вірменії, який торгував овочами. Під час перевірки 

документів було встановлено, що останній прибув на територію України 

тиждень тому та перебуває на її території на підставі тимчасової реєстрації. 

Письмові завдання: Дайте юридичний аналіз ситуації. Визначте 

підстави та належну процедуру притягнення громадянина Вірменії до 

відповідальності. 
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Задача № 4 

Під час патрулювання працівниками поліції був помічений громадянин 

негроїдної зовнішності, який при появі патрульних почав помітно нервувати 

(відвернувся, перейшов на інший бік вулиці, прискорив рух, постійно озирався 

назад). Працівниками поліції було прийнято рішення про перевірку документів. 

Невідомий пред’явив студентській квіток на ім'я Мохаммаду Бухарі. З метою 

належної перевірки законності його перебування на території України, 

патрульні запропонували іноземцю пред’явити паспортний документ. Останній 

категорично відмовився, пояснивши, що для патрульних достатньо 

студентського квітка. 

Письмові завдання: Проаналізуйте ситуацію. Визначте обсяг прав та 

обов’язків іноземця та повноваження патрульного. Чи мали право патрульні 

перевіряти документи та законність знаходження на території України? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача № 5 

Під час патрулювання набережної м. Одеси патрульними був виявлений 

громадянин Грузії, якій перебував на території України без відповідної 

реєстрації. За порушення правил перебування іноземців на території України 

відносно нього було складено протокол за ст. 203 КУпАП. 

Письмові завдання: З посиланням на відповідні НПА дайте оцінку 

законності дій патрульних. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття, причин та ознак торгівлі людьми, а також 

механізму профілактики та протидії торгівлі людьми. 

Рекомендована література до теми 5:  
1. Нелегальна   міграція   та   торгівля   жінками   у   міжнародно-

правовому контексті (у двох книгах). / [за редакцією Ю.С. Шемшученка]. — К.: 

Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, 

Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 1012 с. 

2. Кузьменко О.В. Адміністративно-правова протидія нелегальній 

міграції в Україні: навч. посібник: [для юрид. вузів] / Кузьменко О. В. — 

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. — 253 с. 

3. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / Чехович С.Б. 

— К.: Школа, 2003. — 368 с. 
 

2. Теми семінарських занять 
 

ТЕМА 1. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів. 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

1. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів.  
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2. Поняття та ознаки нелегальної міграції.  

3. Поняття та зміст протидії нелегальній міграції.  

4. Напрямки адміністративної діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції у сфері протидії нелегальній міграції. 

5.  Правові підстави протидії нелегальній міграції.  

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 

Рекомендована література до теми 1:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

ТЕМА 2. Суб'єкти протидії нелегальній міграції: поняття та види. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та види суб’єктів протидії нелегальній міграції.  

2. МВС України як суб’єкт формування міграційної політики в сфері 

протидії нелегальній міграції.  

3. Роль та повноваження Національної поліції в сфері міграційного 

контролю.  

4. Правовий статус та повноваження Державної міграційної служби 

України. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття, ознак і класифікації суб’єктів 

адміністративного права. 

Рекомендована література до теми 2:  
1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 
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міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

ТЕМА 3. Особливості застосування заходів адміністративного 

примусу у сфері протидії нелегальній міграції. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Адміністративний примус у сфері протидії нелегальній міграції.  

2. Підстави та порядок скорочення строку тимчасового перебування 

іноземців та ОБГ на території України.  

3. Процесуальний порядок та підстави примусового повернення 

іноземців та ОБГ за межі України.  

4. Адміністративна відповідальність іноземців за порушення 

міграційних правил. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 

Рекомендована література до теми 3:  

1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

Тема 4. Підстави та процесуальний порядок примусового видворення 

нелегальних мігрантів з території України. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Правова природа інституту примусового видворення іноземців та 

ОБГ з території України.  

2. Законодавчі підстави примусового видворення іноземців та ОБГ з 

території України.  

3. Процесуальний порядок прийняття рішення про примусове 

видворення іноземців та ОБГ. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття і ознак нелегальної міграції. 
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Рекомендована література до теми 4:  

1. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / 

Чехович С.Б. — К.: Школа, 2003. — 368 с. 

2. Миронюк Р.В., Голобородько Д.В., Афанасьєв К.К., Несвіт Є.О. 

Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів: Навч. посібник / 

Кол. авт.; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 324 с. 

3. Негодченко О.В., Савченко О.І., Миронюк Р.В., Голобородько Д.В. 

Правові та організаційні засади діяльності міліції щодо протидії нелегальній 

міграції: Навчальний посібник / Кол. авт..; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ, 2010. – 189 с. 

 

Тема 5. Актуальні питання профілактики та протидії торгівлі 

людьми. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Торгівля людьми як об’єкт правоохоронної уваги.  

2. Правові підстави превентивної діяльності правоохоронних органів у 

сфері протидії торгівлі людьми.  

3. Національна поліція, як суб’єкт протидії торгівлі людьми.  

4. Юридична відповідальність за правопорушення пов'язанні з 

торгівлею людьми. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття, причин та ознак торгівлі людьми, а також 

механізму профілактики та протидії торгівлі людьми. 

Рекомендована література до теми 5:  
1. Нелегальна   міграція   та   торгівля   жінками   у   міжнародно-

правовому контексті (у двох книгах). / [за редакцією Ю.С. Шемшученка]. — К.: 

Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, 

Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 1012 с. 

2. Кузьменко О.В. Адміністративно-правова протидія нелегальній 

міграції в Україні: навч. посібник: [для юрид. вузів] / Кузьменко О. В. — 

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. — 253 с. 

3. Чехович С.Б. Міграційне право України : [підручник] / Чехович С.Б. 

— К.: Школа, 2003. — 368 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на практичних та 

семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства в сфері 
адміністративної юрисдикції, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері адміністративної діяльності 
Національної поліції; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері адміністративної діяльності Національної поліції мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері адміністративної 
діяльності Національної поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних 
завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


