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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
основним засобом опанування навчального матеріалу у вільний від
обов’язкових навчальних занять час.
Мета самостійної роботи студентів — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як
особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну
діяльність.
Завдання самостійної роботи студентів — засвоєння відповідних
знань, їх закріплення та систематизація, а також їх застосування при
виконанні практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних занять.
Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Міграційне
право” визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також
цими методичними матеріалами.
Основними формами самостійної роботи студентів є:
1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових
та додаткових літературних джерел;
2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
3) виконання домашніх завдань;
4) виконання та письмове оформлення задач, схем, порівняльних
таблиць та інших робіт;
5) підготовка до практичних занять;
6) підготовка до різних форм поточного контролю;
7) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
8) написання реферату за заданою проблематикою;
9) аналітичний розгляд наукової публікації;
10) підготовка контрольної роботи.
У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно
розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, відповідні нормативно-правові акти. Перевірку
засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю.
Домашнє завдання з дисципліни “Міграційне право” виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь
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студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання. Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також практику його реалізації, обставини і причини прийняття
актів, які вивчаються, відношення до них практиків і громадськості.
Обсяг об’єктів порівняльного вивчення повинен бути максимально
вичерпним. Вивченню підлягають насамперед чинні закони та інші
нормативно-правові акти. До кола об’єктів вивчення можуть входити
також відмінені і такі, що фактично втратили значення акти, проекти
актів з відповідного питання.
Практичні завдання (задачі) мають своєю метою закріпити теоретичні знання студентів і головне — прищепити їм навички роботи з
нормативними актами. Перш ніж приступити до розв’язання задач,
які відображають ситуації, з якими стикаються громадяни під час
звернення до міграційних органів, студентам необхідно засвоїти теоретичні положення, пов’язані з окремими питаннями міграційних
процесів. Практичні завдання (задачі) необхідно виконувати у письмовій формі з розгорнутим мотивованим рішенням. При виконанні
домашніх завдань студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати на
питання, поставлені в задачах, використовуючи відповідні закони та
інші нормативні акти. Відповіді на поставлені в задачах питання повинні бути повними, обґрунтованими, необхідно не тільки вказати на
можливі порушення чинного адміністративного законодавства, а й
визначити наслідки такого порушення. При цьому необхідно посилатися на конкретні статті законів України, міжнародних договорів та
інших нормативних актів.
Важливим засобом у засвоєнні знань є написання рефератів. Написання реферату із заданої проблематики необхідно починати з
власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, з максимально можливою точністю встановлюються рамки теми, що підлягає розгляду, визначаються методи її дослідження.
Він слугує перехідним містком до основного дослідження. В ньому
повинно бути відображено практичне і теоретичне значення теми.
В основній частині роботи мова повинна йти насамперед про
зміст досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження
можуть бути пропозиції щодо оптимізації адміністративного законодавства. У цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того,
чому саме таке рішення єдино правильне.
Робота повинна завершуватись висновками.
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Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
• оцінка “відмінно” — студент повно і всебічно розкриває тему,
відповідаючи на питання, винесені на самостійне опрацювання,
вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі
знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідної
теми і може аргументовано її доводити.
• оцінка “добре” — загалом рівень знань студента відповідає
викладеному вище, але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами.
• Оцінка “задовільно” — студент розкрив питання, винесені на самостійне опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається робити висновки, але при цьому припускається грубих
помилок, матеріал викладає нелогічно і не самостійно.
• оцінка “незадовільно” — студент не в змозі дати відповідь на
поставлене запитання або відповідь неправильна, студент не
розуміє суті питання, не може зробити висновки.
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Змістовий модуль І. Загальні положення
міграційого права
Предмет, система та джерела міграційного права
України
Міграційне право як наука і як навчальна
дисципліна
Правові засади регулювання міграційних
процесів в Україні
Поняття і класифікація міграції та мігрантів.
Міжнародно-правові акти з питань міграції
населення
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Змістовий модуль ІІ. Правові інститути
міграційного права
5 Місце інституту громадянства України
2 1 2
в міграційному праві України
6 Інститут еміграції в міграційному праві України
2 1 2
7 Інститут імміграції в міграційному праві України 2 1 2
8 Інститут свободи пересування територією
2 1 2
України людини і громадянина в міграційному
праві України
9 Правовий статус іноземців і осіб без
2 2
громадянства та юридичні підстави його зміни
10 Інститут притулку в міграційному праві України 2 1 2
11 Інститут повернення (репатріації) репресованих 2 1 2
осіб і депортованих народів у міграційному праві
України
Разом годин: 56
22 12 22
ЗМІСТ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ
з дисципліни
“МІГРАЦІЙНЕ  ПРАВО”
Змістовий модуль І. Загальні положення міграційого права
Тема 1. Предмет, система та джерела міграційного
права України
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення міграційного права України. Виділіть предмет
і методи міграційного права України.
2. Поняття системи міграційного права.
3. Особливості та структура соціальних відносин, які складають
предмет регулювання міграційного права.
4. Визначте і схарактеризуйте з яких правових інститутів складається міграційне право України.
5. У чому полягають особливості джерел міграційного права щодо
їх дії в часі, просторі і за колом осіб.
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6.
7.
8.
9.
10.

Юридичні акти як джерела міграційного права.
Акти Президента України.
Акти Кабінету Міністрів України.
Відомчі нормативні акти.
Перспективи розвитку міграційного права України.

Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Міграційне право як галузь права: питання теорії.
2. Місце міграційного права України в системі національного права.
3. Поняття та юридичні властивості норм міграційного права.
4. Види та суб’єкти міграційно-правових відносин.
5. Поняття та види джерел міграційного права.
Література [31; 33; 34; 37–39; 41; 43; 48; 54; 55]
Тема 2. Міграційне право як наука і як навчальна дисципліна
Питання для самоконтролю
1. Історичні умови виникнення міграційного права.
2. Визначення міграційного права як самостійної галузі права.
3. Відмінність адміністративного права від інших галузей права України.
4. Наука адміністративного права.
5. Особливості викладання навчальної дисципліни “міграційне
право”.
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Передумови виникнення міграційного права.
2. Система науки міграційного права.
3. Адміністративне право як самостійна галузь права.
4. Особливості методу адміністративного права.
5. Виникнення, зміна та припинення адміністративних правовідносин.
6. Відмінність адміністративного права та інших галузей права.
Література [28; 30; 31; 33; 37; 40; 41; 43; 47; 48]
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Тема 3. Правові засади регулювання міграційних
процесів в Україні
Питання для самоконтролю
Поняття засад міграційного права.
Види засад міграційного права.
Конституційні засади міграційного права.
Спеціальні засади міграційного права.

1.
2.
3.
4.

Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Особливості засад міграційного права.
2. Основні види засад міграційного права.
3. Конституційні засади міграційного права.
4. Спеціальні засади міграційного права.
Література [31; 33; 37; 41; 43; 48; 50]
Тема 4. Поняття і класифікація міграції та мігрантів.
Міжнародно-правові акти з питань міграції
населення
Питання для самоконтролю
1. Поняття та значення міграції. Міграція як соціальне явище.
2. Хто такий “мігрант”? Які Ви знаєте види мігрантів?
3. Які необхідні документи для в’їзду і виїзду з території України
для іноземців та осіб без громадянства?
4. Які існують законодавчі підстави обмеження виїзду з території
України для іноземців та осіб без громадянства та громадян України?
5. Яка встановлена юридична відповідальність за порушення національного законодавства України у сфері виїзду з території
України?
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Загальна характеристика поняття міграції, еміграції, рееміграції
відповідно до чинного законодавства.
2. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну
громадян України” як основоположний документ, що регулює
переміщення громадян.
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3. Класифікація міграції та види мігрантів.
4. Порядок виїзду громадян України з території України.. Виїзд з
території України іноземців та осіб без громадянства.
5. Обмеження виїзду людини та громадянина з території України.
Змістовий модуль ІІ. Правові інститути міграційного права
Тема 5. Місце інституту громадянства України
в міграційному праві України
Питання для самоконтролю
1. Що таке громадянство України і як впливає статус громадянина
України на обсяг прав і свобод?
2. У чому полягає зв’язок інституту громадянства з інститутом міграції?
3. Які особливості процедури вирішення питань, пов’язаних з громадянством України? Який порядок набуття громадянства України?
4. Який порядок позбавлення громадянства України?
5. Які міжнародно-правові норми регламентують питання громадянства України?
6. То таке свобода пересування по території України? Чи належить
“вільний вибір проживання” до поняття “свобода пересування по
території України”?
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Загальне поняття громадянства відповідно до правових норм.
Характеристика основних підстав набуття громадянства України.
2. Перелік осіб, яким може бути відмовлено у набутті громадянства
України.
3. Загальна характеристика документів, що підтверджують громадянство України.
4. Аналіз підстав набуття громадянства та підстав припинення громадянства України.
5. Позбавлення громадянства України за нормами чинного законодавства.
Література [11; 41; 43; 48; 50; 53]
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Тема 6. Інститут еміграції в міграційному праві України
Питання для самоконтролю
1. Аналіз норм міжнародно-правових актів з питань регулювання
правового статусу даних категорій осіб.
2. Поняття та види емігрантів, характеристика їх правового становища.
3. Правові обмеження виїзду з України.
4. Порядок виїзду з України іноземців та осіб без громадянства як
осіб, які не є громадянином України, а є громадянином (підданим) іншої держави або держав.
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Норми міжнародно-правових актів з питань регулювання правового статусу емігрантів.
2. Характеристика правового становища емігрантів — іноземців і
осіб без громадянства в Україні.
3. Правові обмеження виїзду з України громадян України.
Література [19; 30; 31; 33; 37; 41; 43; 45; 47; 48; 53]
Тема 7. Інститут імміграції в міграційному праві України
Питання для самоконтролю
1. Поняття та види іммігрантів.
2. Нормативно правова база, що забезпечує правове регулювання з
нелегальною міграцією.
3. Поняття нелегальна міграція і нелегальні мігранти.
4. Нормативний зміст свободи пересування по території України.
5. Основні умови заборони в’їзду в Україну іноземцю та особі без
громадянства. Умови заборони в’їзду в Україну іноземцю та особі
без громадянства.
6. Поняття і умови видворення іноземця чи особи без громадянства
за межі України.
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Поняття нелегальна міграція і нелегальні мігранти.
2. Поняття та види імміграції.
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5. Правовий статус нелегальних мігрантів та основні напрями
діяльності держави із попередження нелегальної міграції.
6. Заборона в’їзду в Україну іноземцю та особі без громадянства.
7. Видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України.
Література [19; 30; 31; 33; 37; 41; 43; 45; 47; 48; 53]
Тема 8. Інститут свободи пересування територією України
людини і громадянина в міграційному праві України
Питання для самоконтролю
1. То таке свобода пересування по території України? Чи належить
“вільний вибір проживання” до поняття “свобода пересування по
території України”?
2. Конституційно-правові та законодавчі обмеження свободи пересування по території України.
3. Правовий статус нелегальних мігрантів та основні напрями
діяльності держави із попередження нелегальної міграції.
4. Чи настає юридична відповідальність за перешкоджання свободи пересування по території України?
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Поняття свободи пересування по території України.
2. Обмеження свободи пересування по території України.
Література [19; 30; 31; 33; 37; 41; 43; 45; 47; 48; 53]
Тема 9. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства
та юридичні підстави його зміни
Питання для самоконтролю
1. Норми міжнародно-правових актів з питань регулювання правового статусу даних категорій осіб.
2. Правове становище іноземців і осіб без громадянства в Україні.
3. Загальне поняття про іноземців як осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави
або держав.
4. Основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства.
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5. Порядок притягнення до відповідальності іноземців та осіб без
громадянства.
6. Які норми міжнародного права та внутрішньодержавного законодавства про привілеї та імунітети, які надаються співробітникам дипломатичних представництв та працівникам консульських установ іноземних держав, від юрисдикції України?
7. Яка існує юридична відповідальність іноземців та осіб без громадянства за порушення національного законодавства України.
8. Чи настає юридична відповідальність за перешкоджання свободи пересування по території України?
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства в Україні.
2. Права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства.
3. Притягнення до юридичної відповідальності іноземців та осіб
без громадянства.
4. Юридична відповідальність за перешкоджання свободи пересування по території України?
Література [19; 30; 31; 33; 37; 41; 43; 45; 47; 48; 53]
Тема 10. Інститут притулку в міграційному праві України
Питання для самоконтролю
1. Особливості інституту притулку в міграційному праві. Норми
національного і міжнародного законодавства, що регулюють інститут притулку.
2. Співвідношення таких правових статусів, як шукач притулку і
біженець.
3. Види притулку, його зародження і зміст і різні історичні проміжки часу.
4. Норми міжнародно-правового законодавства і норми національного законодавства про притулок.
5. Законодавство України про біженців. Правовий статус осіб, яким
надано статус біженця в Україні.
6. Повноваження органів виконавчої влади, які вирішують питання про надання, втрату і позбавлення статусу біженці.
7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у справах міграції.
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8. Порядок порушення клопотання про надання статусу біженця.
Умови, за яких статус біженця не надається.
9. Юридична відповідальність за порушення національного законодавства України у сфері в’їзду на територію України.
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Поняття і види інституту притулку в міграційному праві.
2. Поняття і види шукачів притулку і біженців.
3. Види норм міжнародно-правового законодавства і норм національного законодавства про притулок.
4. Принципи інституту притулку.
Література [19; 30; 31; 33; 37; 41; 43; 45; 47; 48; 53]
Тема 11. Інститут повернення (репатріації) репресованих
осіб і депортованих народів у міграційному праві
України
Питання для самоконтролю
1. Конституційно-правові та законодавчі засади повернення громадян України до України.
2. Поняття “репресовані особи” в національному законодавстві України.
3. Правовий статус репресованої особи.
4. Поняття “раніше депортовані народи”.
5. Політичні, юридичні та практичні проблеми процесу повернення
(репатріації) раніше депортованих народів до України.
Практичні завдання
Завдання. Підготуйте реферати на тему:
1. Поняття та види засад повернення громадян України до України.
2. “Репресовані особи” в національному законодавстві України.
3. Правовий статус репресованої особи.
4. Поняття та види “раніше депортованих народів”.
5. Політичні, юридичні та практичні проблеми процесу повернення
(репатріації) раніше депортованих народів до України.
Література [19; 30; 31; 33; 37; 41; 43; 45; 47; 48; 53]
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