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Метою дисципліни «Міграційне право» є набуття та поглиблення 

знань щодо правових основ, сутності та особливостей діяльності щодо 

забезпечення міграційних процесів в Україні, формування вмінь та навичок у 

сфері реалізації міграційного законодавства, правильного тлумачення та 

реалізації норм міграційного законодавства у практичній діяльності. 

Вивчення даної дисципліни сприяє становленню сучасного всебічно-

розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на 

достатньому рівні представляти інтереси клієнта у відносинах з іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, 

формувати та розвивати правові знання, уміння аналізувати нормативно-

правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу, 

вміти застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; 

виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками; 

  Студенти, як майбутні фахівці-юристи повиннi чiтко знати положення 

міграційного права, вмiти застосовувати набутий практичний досвід у своїй 

практичній діяльності; формувати ціннісні орієнтири відповідно до ідеалів 

гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; 

виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та 

значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; 

формувати в майбутніх працівників високий рівень правової свідомості та 

правової культури, професійних та особистісних якостей. 

Вивчення дисципліни «Міграційне право» спрямовується на 

формування знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-

кваліфікаційним характеристикам основних посад та завданням, які 

ставляться перед ними на конкретному етапі розвитку українського 

суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки, при якому 

студент повинен знати: 

1. Основні положення міграційного законодавства України, що регулює 

статус іноземців та осіб без громадянства, підстави та порядок 

відповідальності; завдання основних підрозділів у сфері міграції; види 

заходів, які застосовуються працівниками під час виконання завдань у сфері 

міграції. 

2. Особливості змісту суспільних відносин, що виникають у сфері 

міграції; основні проблеми, які є актуальними у сфері протидії нелегальній 

міграції; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері 

міграції, а також напрями реформування у конкретний період часу. 

3. Систему, структуру та основи організації діяльності підрозділів у 

сфері міграції; порядок застосування заходів до іноземців та осіб без 

громадянства; форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими 

правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та громадськістю; 

зміст процесуальних документів, які складаються під час діяльності ОВС у 

сфері міграції. 


