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Завдання для самостійної роботи слухачів з навчальної дисципліни 
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другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальності 081 "Право" / 
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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів. 

 

 Розкрийте наступні питання: 
1. Правові підстави протидії нелегальній міграції.  

2. Зворотній допуск осіб: поняття, підстави та механізм реалізації. 

3. Ознаки нелегальних міграційних процесів. 

 

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

 

 Розкрийте наступні питання: 
1. Повноваження органів внутрішніх справ щодо здійснення контролю 

за перебуванням іноземців в Україні.  

2. Суб'єкти законодавчого забезпечення протидії нелегальній міграції.  

3. Роль та повноваження судових органів в сфері протидії нелегальній 

міграції.  

 

ТЕМА 3. Особливості застосування заходів адміністративного 

примусу у сфері протидії нелегальній міграції. 

 

 Розкрийте наступні питання: 

1. Характеристика адміністративних правопорушень у сфері міграції. 

2. Особливості адміністративної відповідальності іноземців за 

міграційні правопорушення.  

3. Застосування заходів забезпечення провадження за адміністративні 

правопорушення у міграційній сфері 

 

ТЕМА 4. Підстави та процесуальний порядок примусового 

видворення нелегальних мігрантів з території України. 

 

 Розкрийте наступні питання: 

1. Порядок звернення до суду з позовом про примусове видворення. 

2. Особливості розгляду справи про примусове видворення іноземців 

та ОБГ з території України.  

3. Порядок доказування в справах про примусове видворення 

іноземців та ОБГ з території України.  

4. Особливості виконання рішень щодо примусового видворення 

іноземців та ОБГ за межі України.  

 

ТЕМА 5. Актуальні питання профілактики та протидії торгівлі 

людьми 

 

Розкрийте наступні питання: 
1. Торгівля людьми як об’єкт правоохоронної уваги.  
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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. 

 

Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів. 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Нелегальна міграція як складова міграційного буття.  

2. Ознаки нелегальних міграційних процесів.  

3. Нелегальна міграція як загроза національній безпеки.  

4. Вплив нелегальної міграції на рівень правопорушень в регіоні.  

5. Негативні наслідки нелегальної міграції.  

6. Роль та призначення Концепції державної міграційної політики 

України в сфері протидії нелегальній міграції.  

 

ІІ. Ведення накопичувальної справи нормативно-правового забезпечення 

діяльності працівників Національної поліції. 

1. Загальна декларація прав людини: Декларація ООН вiд 10.12.1948. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: // zakon.rada.gov.ua.   

2. Про Концепцію державної міграційної політики: Указ Президента 

України вiд 30.05.2011 № 622 // Офіційний вісник України вiд 14.06.2011 - 2011 

р., № 42, стор. 30, стаття 1714, код акту 56813/2011. 

 

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

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Історія становлення міграційної служби в Україні.  

2. Правовий статус Державної прикордонної служби України як 

суб’єкта міграційних правовідносин.  

3. Міграційні служби в світі.  

4. Взаємодія органів виконавчої влади як суб’єктів міграційних 

процесів.  

 

ІІ. Ведення накопичувальної справи нормативно-правового забезпечення 

діяльності працівників Національної поліції. 

1. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від 22 вересня 2011 р. // Голос України. – 2011. – № 199.  

2. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України: Указ Президента України вiд 06.04.2011  № 383/2011. [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : //  zakon.rada.gov.ua. 
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3. Питання Державної міграційної служби України: Указ Президента 

України від 06.04.2011 № 405 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: //  

zakon.rada.gov.ua. 

 

 ТЕМА 3. Особливості застосування заходів адміністративного 

примусу у сфері протидії нелегальній міграції. 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Проблемні питання застосування заходів адміністративного 

примусу до іноземців та ОБГ за порушення міграційного законодавства.  

2. Примусове повернення іноземців та ОБГ: підстави та процедурний 

порядок реалізації.  

3. Взаємодія Національної поліції та ДМС України щодо застосування 

заходів адміністративного примусу у сфері протидії нелегальній міграції.  

 

ІІ. Ведення накопичувальної справи нормативно-правового забезпечення 

діяльності працівників Національної поліції. 

1. Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення // 

Відомості Верховної Ради УРСР (ст.ст. 197, 198, 202-206-1). – 1984. – додаток 

до № 51. – Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).  

1. Про затвердження Порядку продовження строку перебування та 

продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб 

без громадянства на території України: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 15.02.2012 № 150. — Режим доступу : //  zakon.rada.gov.ua. 

ІІІ. Підготовка макету адміністративної справи щодо притягнення 

іноземця до адміністративної відповідальності за ст. 203-206 КУпАП.  

 

ТЕМА 4. Підстави та процесуальний порядок примусового 

видворення нелегальних мігрантів з території України. 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

Адміністративно-процесуальний порядок розгляду справи про примусове 

видворення іноземців та ОБГ з території України. 

Підстави та процедура звернення з адміністративним позовом про 

примусове видворення. 

Проблемні питання та напрямки удосконалення інституту примусового 

видворення нелегальних мігрантів.  

Конвоювання нелегальних мігрантів, що підлягають примусовому 

видворенню з території України.          

 

ІІ. Ведення накопичувальної справи нормативно-правового забезпечення 

діяльності працівників Національної поліції. 

1. Про затвердження Інструкції про порядок дій органів внутрішніх 

справ та органів охорони державного кордону з реалізації положень Угоди між 

Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб: Спільний 
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наказ МВС та Адміністрація державної прикордонної служби України від 

12.11.2010 № 552/862 // Офіційний вісник України вiд 24.12.2010 - 2010 р., № 

96, стор. 95, стаття 3427, код акту 53908/2010. 

2. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і 

примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ 

МВС України від 23.04.2012  № 353/271/150. — Режим доступу : //  

zakon.rada.gov.ua. 

 

ТЕМА 5. Актуальні питання профілактики та протидії торгівлі 

людьми. 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темою: 

1. Торгівля людьми ,як ганебне явище 21 століття.  

2. Правова адаптація жертв торгівлі людьми за міжнародним та 

національним законодавством.  

3. Правовий статус жертви торгівлі людьми.  

4. Взаємодія державних органів у сфері протидії торгівлі людьми.  

5. Роль та діяльність міжнародних організацій у сфері профілактики та 

протидії торгівлі людьми.             

6. Адміністративно-правове забезпечення профілактики та протидії 

торгівлі людьми на національному та міжнародному рівні.  

7. Міжнародне та національне законодавство щодо протидії торгівлі 

дітьми. 

 


