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ВСТУП 

                                      Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета : 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. 

Завдання Вивчення дисципліни 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 він повинен: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 1) на понятійному рівні: 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) на фундаментальному рівні: 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) на практично-творчому рівні: 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. 

вміти: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, 

що відображають сутність діяльності у сфері міграції, а також положення міграційного 

законодавства, що регулюють діяльність міліції. 

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності у сфері 

міграції, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; 

складати необхідні документи. 

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, 

що виник 

ають під час застосування до іноземців та осіб без громадянства заходів, 

спілкування з громадянами і правопорушниками міграційного законодавства. 
 

 Самостійна та індивідуальна робота – це робота студентів, яка планується та 

виконується по завданню і при методичному керівництві викладача, але без його 
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безпосередньої участі. Викладач лише організовує пізнавальну діяльність студентів, а 

студенти самі здійснюють пізнання.  

 Самостійна та індивідуальна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

 Самостійна та індивідуальна робота студентів з навчальної дисципліни 

«Міграційне право» спрямоване на забезпечення: 

- Системність знань та засобів навчання; 

- Володіння розумовими процесами; 

- Мобільність і критичність мислення; 

- Володіння засобами обробки і інформації; 

- Здібність до творчої праці. 

 

Основними функціями самостійної та індивідуальної роботи студентів є: 

- Пізвальна функція – визначається засвоєнням студентом систематизованих знань 

з дисципліни; 

- Самостійна функція – формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і 

творчого заснування; 

- Прогностична функція – вміння студента вчасно  передбачати й оцінювати як 

можливий результат, так і саме виконання завдання; 

- Коригуючи функція – визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність; 

- Виховна функція – формування самостійності як риси характеру. 

 

Основними принципами організації самостійної та індивідуальної роботи 

студентів є: 

- Принцип інтерактивності, означає необхідність співробітництва студентів та 

обміну інформацією не тільки з викладачем, але і з іншими студентами; 

- Принцип індивідуалізації навчання, виявляється в обліку викладачем 

індивідуальних психологічних особливостей студента при здійсненні 

педагогічного забезпечення самостійної роботи; 

- Принцип регламентації навчання, що відображає необхідність вибору стратегії 

навчання і планування організації самостійної та індивідуальної роботи студента; 

- Принцип опори на базові знання та вміння, передбачає наявність у студента 

мінімальних навичок роботи з технічними засобами, а також уміння раціонально 

використовувати вільний час для організації самостійної та індивідуальної 

роботи; 

- Принцип зворотнього зв’язку, дозволяє своєчасно обговорювати та корегувати 

проблемні питання по даній дисципліні; 

- Принцип наочності, передбачає представляти інформацію в доступному вигляді. 

  

Контроль самостійної та індивідуальної роботи студентів включає: 

- Перевірку схем; 

- Перевірку рефератів; 
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- Перевірку творчого завдання; 

 - Відповіді на тестові питання; 

- Виконання практичних завдань; 

- Перевірку словникової роботи; 

- Перевірку конспекту.  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

з навчальної дисципліни «Міграційне право» для студентів заочної форми 

навчання юридичного факультету ДДУВС 

 
Факультет:  Юридичний Рік вивчення 2016-2017 
Курс:  3 Семестри 1 
Термін навчання:  Кафедра загальноправових 

дисциплін 
Форма навчання: заочна   

 
 

                                           4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Назва 

Тема 1. Предмет, метод 

і система міграційного 

права України 

            

Тема 2. Джерела 

міграційного права 

України 

            

Тема 3.Поняття і 

класифікація міграції та 

мігрантів 

            

Тема 4.Інститут 

еміграції в 

міграційному праві 

України 

            

Тема 5. Інститут 

імміграції в 
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міграційному праві 

Разом за змістовим 

модулем 1 
            

Змістовий модуль 2. Назва 
Тема 1. Інститут 

свободи пересування 

територією України в 

міграційному праві 

            

Тема 2. Місце інституту 

громадянства України в 

міграційному праві 

України  

            

Тема 3. Правовий 

статус іноземців і осіб 

без громадянства в 

Україні та юридичні 

підстави його зміни  у 

процесі міграції 

            

Тема 4. Інститут 

притулку в 

міграційному праві 

            

Разом за змістом 

модулем 2 
            

Усього годин  
            

Модуль 2 

ІНДЗ 
  - -  -   - - -  

Усього годин 
          

 

 

 

      

 
 

 

Примітка: після вивчення дисципліни студенти складають залік. 
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: основополагающие акты в ред. Лиссабон. договора с коммент. / [отв. ред. 

С. Ю. Кашкин]. – М. : ИНФРА-М, 2008. — 696 с. 
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Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367. 

18. Про імміграцію : Закон України від 07 червня 2001 р. // Відомості 
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2. Брик А. Д. Правовой механизм регулирования миграционных процессов в 
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государстве» / М. Р. Вокуев. — Ростов-на-Дону, 2009. — 21 с. 

6. Гарна І. О. Організаційно-правове регулювання міграційних процесів в 
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политики в странах Западной Европы / В. С. Брус // Конституционное и 

муниципальное право. — 2010. — № 12. — С. 66-70. 

11. Василенко В. А. Миграционный правовой порядок: институциональный 

подход / В. А. Василенко // Философия права. — 2007. — № 2. — С. 106-108. 



 13 

12. Войтович Р. Глобальна міграція та її виклики суспільному розвитку / 

Р. Войтович // Збірник наукових праць Національної академії державного управління 

при Президентові України. — 2010. — № 2. — С. 3-13. 

13. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы) / 

Л. Н. Галенская. — М. : Международные отношения, 2008. – 224 с. 

14. Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. — 

М. : Советская энциклопедия, 1985. — 340 с.  

15. Дуглас З. М. На шляху до всеосяжної моделі міжнародної міграції / 

З. М. Дуглас // Міграція і розвиток. — К., 2007. — С. 34-38. 

16. Жеребцов А. Н. Миграционно-правовые режимы: понятие и виды / 

А. Н. Жеребцов // Современное право. — 2008. — № 1. — С. 79-81. 

17. Зайончковская Ж. Десять лет СНГ — десять лет миграций между 

странами-участниками / Ж. Зайончковская // Население и общество. Информационный 

бюллетень Центра демографии и экологии человека. — Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2002. — № 62. — 248 с. 

18. Законодавче забезпечення безвізового режиму між Україною та 

Європейським Союзом : матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з 

питань європейської інтеграції. — К., 2010. — 19 травня. 

19. Ивахнюк И. В. Евразийская миграционная система / И. В. Ивахнюк // 

Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. — 2007. — № 3. — С. 37-56. 

20. Ионцев И. Б. Международная миграция населения: теория и практика 

изучения / И. Б. Ионцев. — М. : МАКС, 1997. — 245 с. 

21. Карташкин В. А. Гуманитарная интервенция в глобализирующемся мире / 

В. А. Карташкин // Юрист-международник. — 2003. — № 3. — С. 2-10. 

22. Каслз С. Глобальные тенденции и проблемы. Международная миграция в 

начале ХХІ века: глобальные тенденции и проблемы / С. Каслз // Международный 

журнал социальных наук. — 2001. — № 32. — С. 27-42. 

23. Кондратьєв Я. Ю. Основи міграцієзнавства : навч.-метод. посіб. / 

Я. Ю. Кондратьєв, Ю. І. Римаренко, В. І. Олефір. — К. : Ін-т держави і права НАН 

України, 2000. — 424 с. 

24. Костенко Н. И. Проблемы международно-правового регулирования 

института выдачи (экстрадиции) / Н. И. Костенко // Государство и право. — 2002. — № 

8. — С. 68-76. 

25. Кузьменко О. В. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в 

Україні : навч. посіб. / О. В. Кузьменко. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. — 

253 с. 

26. Кузьменко О. В. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні / 

О. В. Кузьменко. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. — 103 с. 

27. Кузьменко О. В. Міри відповідальності як спосіб протидії нелегальній 

міграції / О. В. Кузьменко // Право України. — 2000. — № 3. — С. 97-99.  



 14 

28. Курылев А. Трудовая этика современных российских реиммигрантов: 

ценности труда и навыки самоорганизации / А. Курылев // Общественные науки и 

современность. — 1998. — № 5. — С. 137-146.  

29. Максименко С. В. Миграционная политика современного государства 

(концептуально-правовой анализ) / С. В. Максименко. — О. : Астропринт, 2009. — 464 

с. 

30. Маланюк А. Г. Розгляд компетентними органами України клопотань про 

видачу особи / А. Г. Маланюк // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. Випуск 16. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, 2002. — С. 330-335. 

31. Малиновська О. А. Біженці у світі та в Україні: модель вирішення 

проблеми / О. А. Малиновська. — К. : Ґенеза, 2003. — 288 с. 

32. Малиновська О. А. Розширення ЄС і зони чинності Шенгенської угоди та 

міграційні процеси в Україні / О. А. Малиновська // Вісник Української академії 

державного управління при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 475-483. 

33. Международная миграция и развитие : Доклад Генерального секретаря. 

Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

www.un.org/russian/esa/economic/a59_325.pdf 

34. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку: аналітична 

доповідь / укладач О. А. Малиновська. — К. : НІСД, 2010. — 32 с. 

35. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний та 

національний виміри: Понятійний апарат, концептуальні підходи, та практика : 

енциклопедія / упоряд. Р. І. Римаренко. — К. : Довіра, 1998. — 912 с. 

36. Мозоль А. П. Характеристика і аналіз міграційного законодавства та 

міграційних процесів в Україні / А. П. Мозоль // Право України. — 2001. — № 4. — 

С. 118-122. 

37. Моисеев Е. Г. Миграционное право : учебное пособие / Е. Г. Моисеев, 

Т. П. Суспицына, А. Н. Чашин ; под ред. А. Н. Чашина. — М. : Дело и сервис, 2013. — 

176 с. 

38. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного 

права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К. : Хай-Тек Пресс, 2013. — 408 с. 

39. Пирожков С. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії / 

С. Пирожков, О. Малиновська, Н. Марченко. — К. : Академпрес, 1997. — 128 с. 

40. Піскун О. Основи міграційного права : порівняльний аналіз : навч. посіб. / 

О. Піскун. — К. : ПМ «Леся», 1998. — 360 с. 

41. Плотников Р. В. Миграционное правоотношение: общетеоретический 

аспект / Р. В. Плотников // Миграционное право. — 2009. — № 2. — С. 9-10. 

42. Плюгина И. В. Понятие мигранта и основные категории мигрантов / 

И. В. Плюгина // Журнал российского права. — 2008. — № 7. — С. 107-115. 

43. Поліщук О. Історичні етапи виникнення та розвитку міжнародної трудової 

міграції, її правового регулювання / О. Поліщук // Підприємництво, господарство і 

право. — 2006. — № 12. — С. 94-97.  



 15 

44. Порядок виїзду з України і в’їзду в Україну. Правовий статус іноземців : 

наук.-практ. коментарі та нормативно-правові акти / М. І. Хавронюк, Б. В. Прощаєв, М. 

І. Марченко, С. Г. Трофимов. — К. : Правові джерела, 1998. — 448 с. 

45. Пулэн М. Источники данных для измерения международной миграции в 

станах Центральной Европы / М. Пулэн // Международная миграция населения: Россия 

и современный мир. — М. : МАКС Пресс, 2000. — Вып. 5. — С. 14-37. 

46. Пуригіна О. Г. Міжнародна міграція : навчальний посібник / 

О. Г. Пуригіна, С. Е. Сардак. — К. : Академія, 2007. — 312 с. 

47. Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право : підручник 

[університетський курс] / Ю. І. Римаренко. — К. : КНТ, 2007. — 640 с. 

48. Сандугей А. Н. Некоторые теоретические вопросы миграционного права 

России в отечественной правовой системе / А. Н. Сандугей // Российский следователь, 

2008. — № 23. — С. 37-39.  

49. Сергєєва С. М. Правове регулювання трудової міграції, пропоноване 

міжнародними організаціями / С. М. Сергєєва // Международное право после 11 

сентября / ОНЮА ; под ред. М. Ф. Орзиха, М. Е. Черкеса. — О., 2004. — С. 198-205. 

50. Сови А. Общая теория населения / А. Сови ; пер. с франц. Ф. Р. Окуневой. 

— М. : Прогресс, 1977. — 520 с.  

51. Тапинос Г.-Ф. Глобальные тенденции и проблемы. Глобализация, 

региональная интеграция, международная миграция / Г.-Ф. Тапинос // Международный 

журнал социальных наук. — 2001. — № 12. — С. 61-72. 

52. Тиндик Н. П. Міграційна політика – складова частина внутрішньої та 

зовнішньої політики держави / Н. П. Тиндик // Митна справа. — 2007. — № 4. — С. 51-

55.  

53. Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в 

Украине : учеб. пособие / Ю. Н. Тодыка. — Х. : Факт, 1999. — 104 с. 

54. Тоцкий Н. Н. Введение в миграционное право / отв. ред. Н. А. Михалева. 

М. : Диалог-МГУ, 1999. — 153 с. 

55. Трубич С. Міграційні процеси і зайнятість населення / С. Трубич // Вісник 

Львівського університету. Серія міжнародні відносини. — 1999. — Вип. 1. — С. 398-

403.  

56. Трыканова С. А. Миграционная политика ЕС: тенденции организационно-

правового регулирования / С. А. Трыканова // Российская юстиция. — 2010. — № 10. 

— С. 21-28. 

57. Трыканова С. А. Развитие международного миграционного права в ХХ-

ХХІ вв. / С. А. Трыканова // Миграционное право. — 2007. — № 5. — С. 29-30.  

58. Федосеева Н. Н. Становление и основные проблемы миграционного права 

в Российской Федерации / Н. Н. Федосеева, Е. В. Филимонова // Миграционное право. 

— 2010. — № 2. — С. 24-28. 

59. Хабибуллин А. Г. К вопросу о государственном регулировании 

миграционных процессов / А. Г. Хабибуллин, А. И. Селиванов // Миграционное право. 

— 2006. — № 3. — С. 15-16. 



 16 

60. Хабриева Т. Я. Миграционное право как структурное образование 

российского права / Т. Я. Хабриева // Журнал российского права. — 2007. — № 11. — 

С. 3-16. 

61. Хабриева Т. Я. Совершенствование правовой базы СНГ и государств-

участников Содружества в сфере миграции / Т. Я. Хабриева // Экономика и жизнь. — 

2008. — № 7. — С. 234-247. 

62. Хомра А. У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования 

/ А. У. Хомра. — К. : Наукова думка, 1979. — 146 с. 

63. Цапенко И. От иммиграционного контроля к управлению миграционными 

процессами / И. Цапенко // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. 

— № 10. — С. 23-33. 

64. Цилюрик С. В. Деякі методологічні засади аналізу соціальної мотивації 

міграції / С. В. Цилюрик // Вісник КНУ імені Т. Шевченка: Соціологія. Психологія. 

Педагогіка. — 2003. — № 15-16. — С. 87-90.  

65. Чехович С. Б. Елементарний курс міграційного права України: Конспект 

лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Б. Чехович. — К. : МАУП, 2004. — 

216 с. 

66. Чехович С. Б. Міграційне право України : підручник [для студ., викл. вищ. 

навч. закладів] / С. Б. Чехович. — К. : Школа, 2003. — 368 с. 

67. Чолахян А. В. Права человека и гражданина в контексте глобализации 

права / А. В. Чолахян // Вестник Саратовской государственной академии права. — 

2007. — № 4. — С. 37-40.  

68. Чорба О. Реформування міграційного законодавства України / О. Чорба // 

Доктринальное сопровождение юридической практики : сб. ст. / сост. М. Ф. Орзих. — 

О., 2007.— С. 315-331. 

69. Чулаєвська М. Основні засади здійснення імміграційної політики ЄС за 

Лісабонською угодою / М. Чулаєвська // Збірник наукових праць Національної академії 

державного управління при президентові України. — 2010. — № 2. — С. 245-253. 

70. Шамраєва В. М. Спільна міграційна політика ЄС в контексті 

євроінтеграційних устремлінь України / В. М. Шамраєва // [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу : http://ifs.kbuapa.kharkov.ua/e—book/apdu/2009—2/doc/4/05.pdf 

71. Шапиев К. А. Анализ миграционных процессов в Европейском Союзе / 

К. А. Шапиев // Международное и публичное право. — 2008. — № 6. — С. 2-4. 

72. Шаповал В. М. Інститут притулку в національному праві (конституційно-

правовий аспект) // В. М. Шаповал, С. В. Крижанівський // Проблеми міграції. — 2009. 

— С. 12-16. 

73. Шибко В. Права і статус трудової міграції / В. Шибко // Віче. — 2004. — № 

12. — С. 16-23. 

74. Шумилов О. В. Миграция в странах СНГ: правовые аспекты / 

О. В. Шумилов // Миграционное право. — 2007. — № 4. — С. 15-20. 

75. Юрков А. Л. К вопросу о целях осуществления иммиграционного контроля 

/ А. Л. Юрков // Российское право, 2007. — №5. — С. 123-133. 



 17 

76. International Organization for Migration. Facts & Figures [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-

figures/lang/en 

 

 

Інтернет ресурси: 

www.rada.gou.ua. - офіційний сайт Верховної Ради України 

www.euro-ombudsman.eu.int - сайт європейського уповноваженого з прав людини 

www. dmsu.gov.ua. – офіційний сайт Державної міграційної політики 

www.euiaw.edu.ru - сайт Центру прав Європейського Союзу (Москва) 

www.Yandex.ru - пошуковий сайт  

www.Yahoo. com – пошуковий сайт  

www.Rambler.ru - пошуковий сайт  

www.Google.com - пошуковий сайт  

www.Meta – ukraine. com – пошуковий сайт  

 

http://www.rada.gou.ua/
http://www.euro-ombudsman.eu.int/
http://www.euiaw.edu.ru/
http://www.yandex.ru/


 18 

 

 

 

 

ТЕМА №1 

«Поняття, предмет, метод, система  міграційного права»  

Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми: 

 Поняття та зміст предмета та метода міграційного права 

 Система принципів міграційного права 

 Зв’язок міграційного права з іншими галузями права 

 Поняття та загальна характеристика міграційно-правових відносин та міграційно-

правових норм 

 

Скласти схеми 

1.  Правовідносини у сфері міграції, які характеризують структуру предмета 

галузі міграційного права 

2.  Складові механізму адміністративно-правового регулювання міграційних 

процесів. 

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки: 

1. Предметом галузі міграційного права? 

2. Наведіть поняття та характеристику методу міграційного права. 

3. Охарактеризуйте систему міграційного права. 

4. Які інститути міграційного права є суміжними з іншими галузями права? 

5. Наведіть поняття та загальну характеристику міграційно-правових відносин. 

6. У чому полягають мета та завдання навчальної дисципліни? 

 

Рекомендована література 

 

 

1. Гарна І.О. Організаційно-правове регулювання міграційних процесів в Україні: 

Дис. Канд.. юрид. наук.: спец. 12.00.07 / Гарна Інна Олександрівна. – 2004. – 168 с. 

2. Брик А.Д. Миграционное право: проблемы становлення как отрасли российского 

права // Юрист правовед. – 2008. – № 2. – С. 10-14. 

3. Макуха С. Міграція: тенденція та засоби регулювання // Підприємство, 

господарство і право. – 2002.  – № 4. – С. 70-72. 

4. Малиновська О. Формування і розвиток міграційної політики України // 

Громадська думка. – 2004. – № 1. – С. 2-11.  

5. Мозоль А.  Характеристика і аналіз  міграційного законодавства та міграційних 

процесів  Україні / А. Мозоль // Право України. – 2001. - № 4. – С. 118-122 
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6. Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, 

К.В. Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

7. Піскун О. Свобода пересування – основний принцип міжнародно-правового 

регулювання міграційних процесів // Проблеми міграції. – 1999. – № 4. – С. 14-23. 

8. Бандурка О.О. Юридичні норми як елемент правовідносин у сфері міграційного 

процесу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Випуск 17. – Х., 

2002. – С. 77-82. 

9. Мосьондз С. Становлення державної міграційної політики України // Право 

України. - 2005. - № 11. – С. 114-117. 

10. Олефір В.І. Форми державного регулювання міграційних процесів // Держава і 

право. – 2004. – Вип. 26. – С. 215-222. 

11.  Олефір В.І. Конституційні засади регулювання міграційних процесів в Україні // 

Науковий вісник Київського національно університету внутрішніх справ. – 2006. - № 3. 

– С. 29-34. 

12.  Міграція в Україні: факти і цифри / Міжнародна організація з міграції (МОМ). 

Представництво в Україні. – Вересень, 2011. [ Електронний ресурс]. -  Доступний з 

http://www.iom.org.ua 

13. Чехович С.Б. Елементарний курс міграційного права України: навч. Посібник 

для студентів вищ. навч. закл. // С.Б. Ченхович. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.  

 

 

                         

                                                  ТЕМА №2 

«ДЖЕРЕЛА МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА» 

 

 

Підготувати мультимедійні презентації 

1. Джерела міграційного права України: поняття, характеристика та види 

2. Конституція України — основне джерело міграційного права України 

3. Характеристика законів, інших нормативно-правових актів, що є джерелами 

міграційного права України 

 
 

Тематика рефератів: 

  Перші відомості про регулювання  міграційних процесів. 

  Класифікація міграційно-правових норм. 

  Структура міграційно-правових норм. 

  Механізм реалізації міграційних законів. 

 Шенгенська угода. 

 Маастрихтський договір. 

   

http://www.iom.org.ua/
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Завдання для індивідуальної та самостійної роботи: 

1. Підберіть інформаційний пакет законодавства України в сфері міграції. 

2. Підготуйте реферат за темою „Міграційне законодавство ЄС‖. 

3. Підготуйте презентацію на тему „Система міграційного законодавства 

України‖. 

4. Підберіть у бібліотеці законодавчі та підзаконні акти, які відносяться до 

джерел міграційного права, доведіть, чому вони є такими. 

5. Випішіть з офіційних джерел 7 актів Кабінету Міністрів України, які є 

джерелами міграційного права. 

6. Випішіть з офіційних джерел по 5 нормативно-правових актів, які є джерелами 

міграційного права, індивідуального та нормативного характеру. 

7. Надайте пропозиції щодо систематизації міграційного законодавства, 

обґрунтуйте свою позицію. 

8. Визначте недоліки національного законодавства, та розробіть пропозиції щодо 

удосконалення. 

 

 

                                                    

 

 

                                          Рекомендована література 
 

1.Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, К.В. 

Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

2. Чехович С.Б. Елементарний курс міграційного права України: навч. Посібник для 

студентів вищ. навч. закл. // С.Б. Ченхович. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.  

3. Мозоль А.  Характеристика і аналіз  міграційного законодавства та міграційних 

процесів  Україні / А. Мозоль // Право України. – 2001. - № 4. – С. 118-122 

4. Міграція в Україні: факти і цифри / Міжнародна організація з міграції (МОМ). 

Представництво в Україні. – Вересень, 2011. [ Електронний ресурс]. -  Доступний з 

http://www.iom.org.ua. 

5. Гарна І.О. Організаційно-правове регулювання міграційних процесів в Україні: Дис. 

Канд.. юрид. наук.: спец. 12.00.07 / Гарна Інна Олександрівна. – 2004. – 168 с.  

 

 

 

ТЕМА №3 

“Класифікація мігрантів та міграції” 

 

                             

 

http://www.iom.org.ua/
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                                               Тематика рефератів: 

 

 Причини міграційних процесів. 

  Подолання негативного впливу міграційних процесів на формування 

інтелектуального трудового потенціалу України. 

 Трудова мігпція: причини та наслідки. 

 Нелегальна міграція причини та наслідки. 
 

 

 Схема: 

  Диференціація міграції фізичних осіб. 

  Система міграції фізичних осіб. 

 Схематично підготувати динаміку міграційного руху будь-якої країни 

Європейського Союзу. 

 Схематично підготувати динаміку трудової міграції. 

 

                     Завдання для індивідуальної та самостійної роботи: 

1. Знайдіть та випішіть з офіційних джерел квоту імміграції на 2015-2016 

роки. 

2. За допомогою статистичних даних визначте, з яких держав до України 

прибуває найбільша кількість іноземців на навчання. Складіть діаграму показників за 

2015-2016 роки. 

3. Складіть схему динаміки міграційного руху населення України у 2014-2015 

роках. Визначте міграційне сальдо. 

4. Складіть діаграму динаміки нелегальної міграції в загальній масі 

міграційних процесів в Україні у 2015-2016 роках. 

5. Складіть діаграму динаміки трудової міграції (співвідношення в’їзду й 

виїзду), а також професійний характер учасників міграційних потоків. 

6. Підготуйте реферат за темою „Міграційна політика України: слабкі та 

сильні сторони‖.  

 

 

Рекомендована література: 

1. Закон України «Про біженців та осіб які потребують тимчасового або постійного 

захисту‖»// Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 16. — Ст. 146.  

2. Закон України «Про громадянство України» // Відомості Верховної Ради України. — 

2007. — № 33 — Ст. 442 

3. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2014. – № 26 – Ст. 892.  
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4. Закон України «Про регулювання міграційних процесів і посилення відповідальності 

за незаконну міграцію. {Електронний ресурс} – Режим доступу до сторінки : http // 

uazakon.com/ documents 

 5. Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, 

К.В. Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

6. Малиновська О. Імміграція до США: сучасний стан і проблеми // Проблеми 

міграції: Укр. інформ.-аналіт. журн. — 2000. — Т. 5. — Число 1(12). 

7.  Васильківський Д.М. Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасний стан, 

причини, наслідки / Д.М. Васильківськи, О.А. Осійчук // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2009. - №1. – С. 97-101.  

8.  Піскун  О.І. Деякі проблеми формування Державної міграційної служби в 

аспекті Європейської інтеграції / О.І. Піскун // Міграція: проблеми та шляхи їх 

вирішення: матеріали наук.-практ. конф. – Донецьк: юрид. ін-т ЛДУВС ім.Е.О. 

Дідоренка, 2008. – 404с 

9.  Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / За ред. О.В. 

Позняков. – Умань, 2011. – С. 17-18. 

10. Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними 

Всеукраїнського перепису населення / За ред.. О.Г.Осауленко. – Державний 

комітет статистики України, 2010. – С. 32-34.  

11.  Матеріали Міністерств Соцільної політики, МВС, Мінфіну / За ред. 

О.Г.Осаленка. – Державний комітет статистики України, 2011. – С.53 

12. Малиновська О. Імміграція до США: сучасний стан і проблеми // Проблеми 

міграції: Укр. інформ.-аналіт. журн. — 2000. — Т. 5. — Число 1(12). 

13.  Васильківський Д.М. Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасний стан, 

причини, наслідки / Д.М. Васильківськи, О.А. Осійчук // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2009. - №1. – С. 97-101.  

14.  Піскун  О.І. Деякі проблеми формування Державної міграційної служби в 

аспекті Європейської інтеграції / О.І. Піскун // Міграція: проблеми та шляхи їх 

вирішення: матеріали наук.-практ. конф. – Донецьк: юрид. ін-т ЛДУВС ім.Е.О. 

Дідоренка, 2008. – 404с 

15.  Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи / За ред. О.В. 

Позняков. – Умань, 2011. – С. 17-18. 

16. Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними 

Всеукраїнського перепису населення / За ред.. О.Г.Осауленко. – Державний 

комітет статистики України, 2010. – С. 32-34.  

17.  Матеріали Міністерств Соцільної політики, МВС, Мінфіну / За ред. 

О.Г.Осаленка. – Державний комітет статистики України, 2011. – С.53 

 
 

 

ТЕМА 4. 

«Інститут еміграції в міграційному праві» 
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Скласти схеми: 

  Класифікація емігрантів. 

 

                      Тематика рефератів: 

  Соціально-економічний вплив на регіональні міграційні процеси. 

  Правове та інституційне забезпечення міграційної політикиУкраїни. 

 Трудова еміграція: сутність та наслідки. 

 Вимушена міграція: сутність та наслідки. 

 

 

                     Завдання для індивідуальної та самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте схематично (у вигляді діаграми показників) міграційну 

ситуацію у будь-якій країні Євросоюзу.  

2. Визначте схематично як співвідносяться поняття „міграційний напрям‖, 

„міграційний потік‖, „міграційний процес‖.  

3. Підготуйте доповідь на тему „Характеристика видів міграції‖. 

4. Підготуйте реферат за темою „Міграція і національна безпека‖. 

5. Складіть бібліографію за темою заняття з урахуванням нових надходжень до 

бібліотеки університету. 

 

 

Рекомендована  література: 
 

1. Аметов Р. Світовий досвід економічного облаштування репатріантів та 

іммігрантів // Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 86. 

2. Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – М.: 

НПО «Модуль», 2000. – 94 с. 

3. Кузьменко О.В. Основні проблеми нелегальної міграції на Україні // Проблеми 

боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. – К.: НДІ 

«Проблеми людини», 1999. – 368 с. 

4. Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, 

К.В. Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

5. Малиновська О. Основні засади міграційної політики України та майбутні 

сценарії розвитку // Міграція і ринки праці Польщі і України. – Варшава, 2003. – 

83 с. 

6. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний, національний 

виміри (потенційний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) // 

Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1998. – 912 с. 

7. Надьон О. Нелегальна міграція: Міжнародні та національно-правові проблеми // 

Право України. – 2004, № 6. – С.13-18. 



 24 

8. Пирожков С. И. Миграция и миграционная политика в Украине // Материалы 

конф. «Миграция в СНД и Балтии: через различия проблем к общему 

информационному пространству». – М.: Издательское товарищество «Адамант», 

2001. – С. 52. 

9. Кондратьєв Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи міграцієзнавства: Навч.-

метод. посіб. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 424 с. 

10. Кирчів А. Трудова міграція і національна безпека України: Доповідь на круглому 

столі // Дзеркало тижня. – 2006. – 7 жотня. – С. 5. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА №5 

 

«Інститут імміграції в міграційному праві»» 

 

 

  

Підготувати мультимедійні презентації 

1. Поняття імміграції. Закон України ―Про імміграцію‖. 

2. Нормативно-правові акти про в’їзд іноземців та осіб без громадянства в 

Україну.  

3. Віза. Органи, що здійснюють оформлення візових документів.  

4. Підстави заборони в’їзду на територію України. 
 

 

 

Дайте визначення наступних понять: 

 

 Імміграція, нелегальна імміграція, національна безпека, механізми нелегальної 

імміграції, географія нелегальної імміграції, маршрути нелегальної імміграції, 

інтеграція іммігрантів,демографічний процес,транзитний проїзд, в’їзд, режим 

перебування іноземців на території України, віза, дозвіл на працевлаштування, 

прикордонний режим. 

 

 

 

                                           Скласти схеми: 

   Інтеграція іммігрантів з використанням пропозицій та політичних рішень з боку 

держави. 
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 Тематика рефератів:  

  Сутність нелегальної імміграції та її місця у структурі сучасного імміграційного 

процесу в Україні. 

  Правові аспекти нелегальної імміграції. 

 Складіть макет справи про надання дозволу на імміграцію в Україну громадянина 

Російської Федерації, які проживають в Україні два роки. 

 Забезпечення режиму адміністративного видворення іноземців та осіб без 

громадянства за межі України . 

 

 

 

 

                                Рекомендована  література: 

 

1.Аметов Р. Світовий досвід економічного облаштування репатріантів та іммігрантів // 

Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 86. 

2. Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – М.: 

НПО «Модуль», 2000. – 94 с. 

3. Кузьменко О.В. Основні проблеми нелегальної міграції на Україні // Проблеми 

боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. – К.: НДІ 

«Проблеми людини», 1999. – 368 с. 

4. Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, 

К.В. Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

5. Малиновська О. Основні засади міграційної політики України та майбутні 

сценарії розвитку // Міграція і ринки праці Польщі і України. – Варшава, 2003. – 83 с. 

6. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний, національний 

виміри (потенційний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) // 

Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1998. – 912 с. 

7. Надьон О. Нелегальна міграція: Міжнародні та національно-правові проблеми // 

Право України. – 2004, № 6. – С.13-18. 

8. Пирожков С. И. Миграция и миграционная политика в Украине // Материалы 

конф. «Миграция в СНД и Балтии: через различия проблем к общему 

информационному пространству». – М.: Издательское товарищество «Адамант», 2001. 

– С. 52. 

9. Кондратьєв Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи міграцієзнавства: Навч.-

метод. посіб. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 424 с. 

10. Кирчів А. Трудова міграція і національна безпека України: Доповідь на круглому 

столі // Дзеркало тижня. – 2006. – 7 жотня. – С. 5. 
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ТЕМА№6 

«Інститут свободи пересування» 

  

Підготувати мультимедійні презентації: 

 

1. Свобода пересування територією України.  

2. Свобода пересування територією України іноземців та осіб без громадянства. 

3.  Конституційні і законодавчі обмеження свободи пересування територією України. 

4. Завдання та мета забезпечення контролю правоохоронними органами за 

перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України  

 

 

 

Дайте визначення наступних понять: 

 

Державний кордон, пункт пропуску, Державна прикордонна служба, біпатризм, 

свобода пересування, міграційні проблеми, міграційна політика, посвідчення особи, 

статус біженця, Державна міграційна служба України, інститут реєстрації. 

 

 

 

Скласти схеми: 

     Структура Державної міграційної служби 

 

Тематика рефератів: 

  Гарантії забезпечення реалізації свободи пересування людини та громадянина 

України. 

 Державна політика у сфері гарантування свободи пересування. 

 Міжнародно-правові стандарти у сфері свободи пересування. 

 На підставі аналізу положень КУпАП, законів України „Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства‖, „Про порядок допуску та умови перебування 

підрозділів збройних сил інших держав на території України‖, „Про імміграцію‖, 

„Про біженців та осіб які потребують тимчасового або постійного захисту‖ складіть 

ситуативні задачі, пов’язані з порушеннями іноземцями та особами без 

громадянства режиму перебування на території України або незаконного 

застосування адміністративного примусу компетентними органами державної 

влади. 
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 Підготуйте реферат для виступу на занятті за темою: „Особливості правового 

статусу суб’єктів забезпечення режиму перебування в Україні іноземців та осіб без 

громадянства‖. 

 

 

 

Рекомендована література: 

 

1.Аметов Р. Світовий досвід економічного облаштування репатріантів та іммігрантів // 

Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 86. 

2. Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – М.: 

НПО «Модуль», 2000. – 94 с. 

3. Кузьменко О.В. Основні проблеми нелегальної міграції на Україні // Проблеми 

боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. – К.: НДІ 

«Проблеми людини», 1999. – 368 с. 

4. Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, 

К.В. Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

5. Малиновська О. Основні засади міграційної політики України та майбутні 

сценарії розвитку // Міграція і ринки праці Польщі і України. – Варшава, 2003. – 83 с. 

6. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний, національний 

виміри (потенційний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) // 

Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1998. – 912 с. 

7. Надьон О. Нелегальна міграція: Міжнародні та національно-правові проблеми // 

Право України. – 2004, № 6. – С.13-18. 

8. Пирожков С. И. Миграция и миграционная политика в Украине // Материалы 

конф. «Миграция в СНД и Балтии: через различия проблем к общему 

информационному пространству». – М.: Издательское товарищество «Адамант», 2001. 

– С. 52. 

9. Кондратьєв Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи міграцієзнавства: Навч.-

метод. посіб. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 424 с. 

10. Кирчів А. Трудова міграція і національна безпека України: Доповідь на круглому 

столі // Дзеркало тижня. – 2006. – 7 жотня. – С. 5. 

 

 

 

 

ТЕМА №7 

“Місце інституту громадянства в міграційному праві” 

 

 

Підготувати мультимедійні презентації 

1. Громадянство. Подвійне громадянство (біпатризм). Множинне громадянство. 
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Поняття і зміст громадянства України.  

2. Декларація про державний суверенітет України. Закон України ―Про 

правонаступництво України‖. Конституційні принципи громадянства України.  

3. Закон України ―Про громадянство України‖. Інші нормативно-правові акти 

про громадянство. 

 

 

 

Дайте визначення наступних понять: 

 

Громадянство, громадянин,  біпатризм, державна належність, сталість у 

просторі, сталість в часі, дипломатичні представництва, консульські установи, 

подвійне громадянство, безгромадянство (апатризм), набуття громадянства, 

натуралізація, втрата громадянства. 

 

 

 

Тематика рефератів: 

  Правове регулювання процедур з питань громадянства України. 

 Аналіз чинного законодавства про громадянства 

  

 

 

 

 

Рекомендована література: 

1.Аметов Р. Світовий досвід економічного облаштування репатріантів та іммігрантів // 

Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 86. 

2. Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – 

М.: НПО «Модуль», 2000. – 94 с. 

3. Кузьменко О.В. Основні проблеми нелегальної міграції на Україні // Проблеми 

боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. – К.: НДІ 

«Проблеми людини», 1999. – 368 с. 

4. Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, 

К.В. Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

5. Малиновська О. Основні засади міграційної політики України та майбутні 

сценарії розвитку // Міграція і ринки праці Польщі і України. – Варшава, 2003. – 83 с. 

6. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний, національний 

виміри (потенційний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) // 

Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1998. – 912 с. 

7. Надьон О. Нелегальна міграція: Міжнародні та національно-правові проблеми 

// Право України. – 2004, № 6. – С.13-18. 
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8. Пирожков С. И. Миграция и миграционная политика в Украине // Материалы 

конф. «Миграция в СНД и Балтии: через различия проблем к общему 

информационному пространству». – М.: Издательское товарищество «Адамант», 2001. 

– С. 52. 

9. Кондратьєв Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи міграцієзнавства: 

Навч.-метод. посіб. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 424 с. 

10. Кирчів А. Трудова міграція і національна безпека України: Доповідь на 

круглому столі // Дзеркало тижня. – 2006. – 7 жотня. – С. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА №8 

“ Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні та юридичні 

підстави його зміни” 

 

Підготувати мультимедійні презентації 

1. Правові джерела, що визначають правовий статус і правила перебування 

іноземців та осіб без громадянства в Україні.  

2. Загальні конституційні засади правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства.  

           3. Правовий режим для іноземців та осіб без громадянства (національний режим, 

режим найбільшого сприяння і спеціальний режим     

 

                                Дайте визначення наступних понять: 

 

    Іноземець, біженець, правовий статус, особа без громадянства, національний 

режим, спеціальний режим, недискримінаційний режим, підстави ненадання статусу 

біженця, національне та міжнародне законодавство щодо захисту біженця. 

 
 

: Тематика рефератів: 

 

1. Правове становище біженців: досвід ради  Європи.  

2. Примусові міграції та проблеми захисту біженців в Україні. 

3. Проблеми громадянства в Україні. 

4. Вимушена міграція з тимчасово окупованої території України. 
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Рекомендована література: 
  

1. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2014. – № 26 – Ст. 892.  

2. Аметов Р. Світовий досвід економічного облаштування репатріантів та 

іммігрантів // Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 86. 

3. Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – 

М.: НПО «Модуль», 2000. – 94 с. 

3. Кузьменко О.В. Основні проблеми нелегальної міграції на Україні // 

Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. – К.: 

НДІ «Проблеми людини», 1999. – 368 с. 

4. Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. 

Грицай, К.В. Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

5. Малиновська О. Основні засади міграційної політики України та майбутні 

сценарії розвитку // Міграція і ринки праці Польщі і України. – Варшава, 2003. – 83 с. 

6. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний, 

національний виміри (потенційний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) 

// Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1998. – 912 с. 

7. Надьон О. Нелегальна міграція: Міжнародні та національно-правові 

проблеми // Право України. – 2004, № 6. – С.13-18. 

8. Пирожков С. И. Миграция и миграционная политика в Украине // 

Материалы конф. «Миграция в СНД и Балтии: через различия проблем к общему 

информационному пространству». – М.: Издательское товарищество «Адамант», 2001. 

– С. 52. 

9. Кондратьєв Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи міграцієзнавства: 

Навч.-метод. посіб. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 424 с. 

 

 

ТЕМА №9 

“ Інститут притулку в міграційному праві” 

 

 

Підготувати мультимедійні презентації 

1. Юридична природа та зміст права на притулок. 

2. Правовий статус біженців в Україні.  

3. Особливості реалізації механізму надання, втрати та позбавлення статусу 

біженця. 
                  
   

 

                           Дайте визначення наступних понять: 
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притулок, пункт тимчасового розміщення, Конвенція про статус біженця від 28 липня 

1951 р., Конвенція про статус апатридів від 24 вересня 1954 р., дипломатичний 

притулок, активне й пасивне право на притулок, паспорт біженця.  

 

 
 

 

 Тематика рефератів: 

 

1. Проблеми регулювання подвійного громадянства в Україні. 

2. Проблеми біженців в Україні та шляхи їх вирішення. 

3. Правові проблеми визначення підстав відмови у наданні статусу біженця.  

 

 

Рекомендована  література: 

 

1.Аметов Р. Світовий досвід економічного облаштування репатріантів та іммігрантів // 

Економіка України. – 2002. – № 8. – С. 86. 

2. Возжеников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. – М.: 

НПО «Модуль», 2000. – 94 с. 

3.Кузьменко О.В. Основні проблеми нелегальної міграції на Україні // Проблеми 

боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. – К.: НДІ 

«Проблеми людини», 1999. – 368 с. 

3. Наливайко Л.Р. Міграційне право: навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, 

К.В. Степаненко. – К.: «Хай-Тек Прес», 2014.- 256 с.  

4. Малиновська О. Основні засади міграційної політики України та майбутні 

сценарії розвитку // Міграція і ринки праці Польщі і України. – Варшава, 2003. – 83 с. 

5. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний, національний 

виміри (потенційний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика) // 

Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1998. – 912 с. 

6. Надьон О. Нелегальна міграція: Міжнародні та національно-правові проблеми // 

Право України. – 2004, № 6. – С.13-18. 

7. Пирожков С. И. Миграция и миграционная политика в Украине // Материалы 

конф. «Миграция в СНД и Балтии: через различия проблем к общему 

информационному пространству». – М.: Издательское товарищество «Адамант», 2001. 

– С. 52. 

8. Кондратьєв Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи міграцієзнавства: Навч.-

метод. посіб. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 424 с. 

9. Кирчів А. Трудова міграція і національна безпека України: Доповідь на круглому 

столі // Дзеркало тижня. – 2006. – 7 жотня. – С. 5. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 
 

 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

“Міграційного права ” 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в ДДУВС і являє 

собою організацію зворотного зв'язку як засобу управління навчально-виховним процесом.  

Показники контролю знань студентів – основа для судження про результаті навчання 

та для вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальної програми, переведення 

на наступний курс.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється 

робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в цілому, а також робота 

викладача. 

За умови вірної організації контроль знань слугує і навчальним, виховним, 

організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

• перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння знань та 

стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; 

• перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у 

нерозривному зв'язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням 

завдань, змісту й методики; 

• перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних 

особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента; 

• диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними об'єктивними 

критеріями; 

• оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та кількості засвоєних 

знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни “Міграційне право ”, що викладається на 

кафедрі загальноправових дисциплін, складається із підсумкового контролю знань 

студента (заліку). 

 
Оцінювання залікового контролю знань студента 

Заліковий контроль знань студента є невід'ємною частиною всього навчального 

процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного матеріалу. 

Підсумковий контроль знань студента (залік) впродовж семестру має: 

• допомагати студентові в організації його роботи; 
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• привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до 

сприйняття наступних тем із програми дисципліни; 

• виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, 

що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

• стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни; 

• виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається; 

• визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

• виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання підсумкового контролю знань студента (заліку) в семестрі проводиться 

за двома основними напрямами (об'єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 
2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів оцінюваннюється у формі заліку. Метою 

підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з 

конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані 

знання у практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Питання до заліку є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого 

підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отримані знання. 

Питання до заліку відбираються в межах програмних питань, що становлять зміст 

навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до студентів на початку 

навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання заліку з дисципліни є поточна робота 

протягом семестру. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

„Міграційне право” 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання (далі – 

РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, методику його 

розрахунку та принципи використання, розробляється, обговорюється й ухвалюється 

до початку семестру, в якому вивчається дисципліна „Міграційне право‖, на початку 

навчального року доводиться до студентів і протягом навчального року залишаються 

незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових 

балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.  

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців; 

- підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної 

самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної 

діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне 

коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів; 

- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 
1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми дисципліни 

„Міграційне право ‖.  
1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні контролі, 
індивідуальні завдання тощо.  

2. Переведення значення рейтингових оцінок  
з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 

2.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-бальної 
університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та європейську шкалу 
ECTS: 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

навчального 
закладу  

А Відмінно 90–100 
ВС Добре 75–89 
DE Задовільно 60–74 
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59 
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

FX означає: ―незадовільно‖ – необхідно виконати певну додаткову роботу для 
успішного складання; 
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F означає: ―незадовільно‖ – необхідна значна подальша робота. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) З КУРСУ “ 

Міграційне право” 
 

Залік є остаточною формою контролю з навчальної дисципліни „Міграційне 

право‖, засобом виявлення і оцінки результатів навчального процесу. 

Мета заліку полягає у завершенні курсу вивчення „ Міграційне право‖, оцінити 

рівень отриманих студентами знань. 

 

Критерії оцінювання: 

“Відмінно” – якщо студент глибоко у повному обсязі засвоїв програмний 

матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логічно його висловлює; вільно володіє 

понятійним апаратом з навчальної дисципліни; виявляє вміння самостійно 

узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускаючи помилок. 

“Добре” – якщо студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті 

висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на запитання; має 

незначні зауваження під час надання відповідей. 

“Задовільно” – якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих 

подробиць, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує 

послідовність у викладенні програмного матеріалу та вагається при виконанні завдань, 

не вміє обґрунтовувати власні судження та наводи власні приклади. 

“Незадовільно” – якщо студент не знає більшої частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, з великими труднощами відповідає на питання, не володіє 

понятійним апаратом з курсу. 

 

 

 

1. Загальне поняття міграційного права України, предмет курсу, його 

структура. 

2. Поняття ―правовий статус‖. Співвідношення понять ―правовий статус‖ і 

―правове положення‖. Своєрідність правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства. Конкуруюча юрисдикція. 

3. Місце міграційного права України в системі національного права України. 

4. Правові джерела, що визначають правовий статус і правила перебування 

іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

5. Поняття, предмет і метод міграційного права в Україні. 

6. Конституційні засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства. 

7. Система міграційного права України. 

8. Закон України ―Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства‖. 

9. Поняття і характеристика міграційно-правових відносин. 

10.  Основні міжнародні органи, що опікуються питаннями міграції. 
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11.  Інститути міграційного права України. 

12. Юридичні підстави зміни правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства у процесі міграції Суб’єкти та об’єкти міграційного права України. 

13. Віза — дозвіл (рішення) на в’їзд до України, транзитний проїзд через її 

територію і виїзд з території України. 

14. Джерела міграційного права України: поняття, система, види. 

15.Порядок оформлення візових документів 

16. Конституція України — основне джерело міграційного права України. 

17. Поширення національного режиму на іноземців та осіб без громадянства у 

питаннях юридичної відповідальності. 

18. Державне адміністрування міграційних правовідносин. 

19. Норми міжнародного права та внутрішньодержавного законодавства про 

привілеї та імунітети, що надаються співробітникам дипломатичних представництв та 

працівникам консульських установ іноземних держав, від юрисдикції України. 

20. Міграційне право України як навчальна дисципліна. 

21. Порядок видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України. 

22. Роль Державної прикордонної служби України в державному 

адмініструванні міграційних правовідносин. 

23. Інститут трудової міграції в міграційному праві Україні. 

24. Класифікація міграції. 

25. Інститут притулку, його юридична сутність. 

26. Поняття ―мігрант‖, види мігрантів. 

27. Співвідношення понять ―притулок‖ і ―статус біженця‖. 

28. Міграційні процеси. Конституційні основи регулювання міграційними 

процесами. 

29. Види притулку. Їх зародження та розвиток у різні періоди історії. 

30. Імплементація міграційно-правових норм міжнародного права у внутрішнє 

законодавство України. 

31. Міжнародне та національне право України про притулок. 

32. Міжнародні організації у сфері міграції. 

33. Принцип заборони вислання та видачі (non refoulement) як основний зміст 

притулку. 

34. Міжнародно-правові гарантії захисту прав мігрантів. 

35. Особи, переміщені всередині країни. 

36. Документи, що дають право на перетин державного кордону України та 

посвідчують особу. 

37. Законодавство України про інститут спеціального притулку. 

38. Інститут еміграції в міграційному праві України. 

39. Особливості реалізації механізму надання, втрати та позбавлення статусу 

біженця в Україні. 

40. Порядок перетину державного кордону України. 

41. Особливості правового статусу біженців. 
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      42. Закон України ―Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 

України‖ 

43. Закон України ―Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України‖. 

44. Інститут імміграції в міграційному праві України. 

45. Порядок застосування юридичної відповідальності до іноземців, а також до 

осіб без громадянства.  

46. Закон України ―Про імміграцію‖. 

47. Інститут видачі (екстрадиції) фізичних осіб в міграційному праві України. 

48. Правовий статус іммігрантів в Україні. 

49. Специфіка міграційних нормативо-правових актів. 

50. Відповідальність іммігрантів за порушення законодавства України. 

51. Інститут репатріації в міграційному праві України. 

52. Інститут свободи пересування територією України людини і громадянина в 

міграційному праві України. 

53. Поняття ―репресовані особи‖. 

54. Реєстрація фізичних осіб за місцем проживання. 

55. Закон України ―Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні‖. 

56. Конституційно-правові та законодавчі підстави обмеження права на 

еміграцію, права на імміграцію і права на переміщення територією України та 

юридична відповідальність. 

57. Правовий статус репресованих осіб. 

58. Місце інституту громадянства в міграційному праві України. 

59. Поняття і зміст поняття ―раніше депортовані народи‖. 

60. Повноваження та діяльність Державної міграційної служби. 

61. Шангенська угода. 

62. Міграційне законодавство Європи. 

63. Особливості врегулювання проблем трудової міграції. 

64. Маастрихтська угода. 

65. Захист біженців у Західній Європі. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Методичне видання 

 

 

ГРИЦАЙ ІРИНА ОЛЕГІВНАНА 

 

 

 

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО 
 

 

Методичні рекомендації  

для підготовки до семінарських та практичних занять 

 

(для студентів заочної форми навчання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск:     

 

 

 

Коректор:           


