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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Міграційне право” з’ясовує сутність 
міграційних процесів у сучасному світі, звичайно у правовому 
контексті, класифікує мігрантів та міграцію, розкриває сутність 
термінологічного інструментарію. Також в ній розглядають-
ся питання соціального та правового регулювання міграції, 
управління міграційними процесами, розкривається сутність 
світового, європейського та регіонального досвіду розв’язання 
міграційних проблем. Значне місце в міграційному процесі зай-
мають проблеми подолання (попередження) нелегальної міграції 
та “білого рабства” — торгівлі людьми, передусім — жінками та 
дітьми, геноциду, наслідків етнічних чисток, громадянських 
воєн, депортації, дискримінації.

З одного боку, йдеться про максимальне використання по-
зитивного досвіду, у тому числі зарубіжного, забезпечення 
впровадження науково обґрунтованих рекомендацій, з іншо- 
го ж — про попередження злочинності та посилення боротьби 
з нею, особливо з організованими її формами, корупцією, про 
профілактику правопорушень на міграційному ґрунті.

Основне завдання навчального курсу полягає у формуванні 
у студентів ґрунтовних об’єктивних знань про міграційні 
переміщення у сучасному світі, підвищенні їх міграцієзнавчої 
культури та підготовки до активної, усвідомленої участі у 
правоохоронній роботі. Підготовка кваліфікованих кадрів буде 
сприяти забезпеченню надійного захисту особи, суспільства та 
держави від злочинних посягань, поліпшенню громадської без-
пеки з одночасним обмеженням темпів зростання злочинності, з 
одного боку, втіленню в життя спільної Програми Європейського 
Союзу і Ради Європи з трансформації правоохоронної системи в 
Україні, з іншого.

Програма вивчення дисципліни “Міграційне право України” 
розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю “Пра-
вознавство”. 

Мета вивчення дисципліни:
•	 глибоко	і	всебічно	дослідити	зародження	і	розвиток	право-

вого регулювання міграційних процесів в Україні, їх право-
вих особливостей;
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•	 здійснити	 аналіз	 правового	 статусу	 різних	 категорій	
мігрантів в Україні;

•	 сприяти	 опануванню	 методикою	 правового	 аналізу	 норм	
міграційного права України;

•	 навчити	 застосовувати	 отримані	 теоретичні	 знання	 в	
конкретних умовах суспільного життя та практичній 
діяльності. 

Студенти повинні вміти:
•	 аналізувати	 зміст	 Конституції	 України	 та	 інших	

нормативно-правових актів з питань міграції;
•	 користуватися	джерелами	міграційного	права	України,	ко-

ментарями і роз’ясненнями при вирішенні конкретних пи-
тань з міграційного права України;

•	 застосовувати	 на	 практиці	 набуті	 знання	 з	 міграційного	
права України.

Відлік України як суверенної і незалежної держави почався 
з часу прийняття Верховною Радою України Декларації про дер-
жавний суверенітет від 16 липня 1990 р., а згодом Акту проголо-
шення незалежності України від 24 серпня 1991 р., затверджено-
го на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р.

Це поклало початок формування державної міграційної 
політики України. Було прийнято низку міграційних законів 
та інших відповідних нормативно-правових актів, а 26 червня  
1996 р. ухвалено нову Конституцію України, що необхідно вра-
ховувати при дослідженні того чи іншого питання з міграційного 
права України.

Програма дисципліни передбачає вивчення відповідних по-
ложень Конституції України, національного законодавства з 
міграційного права України.

Вивчення дисципліни ґрунтується на здобутих знаннях 
із вивчення наступних дисциплін: “Конституційне право”, 
“Адміністративне право”, “Теорія держави і права”.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль I. Поняття та основні категорії 
міграційного права

1 Предмет, метод і система міграційного права України

2 Джерела міграційного права України

3 Поняття та класифікація міграції та мігрантів

4 Міграційне право України як наука та навчальна
дисципліна

5 Правовий статус іноземців і осіб без громадянства 
в Україні та юридичні підстави його зміни у процесі 
міграції

Змістовий модуль II. Інститути міграційного права

6 Інститут еміграції в міграційному праві України 

7 Інститут імміграції в міграційному праві України 

8 Інститут свободи пересування територією України
людини і громадянина в міграційному праві України

9 Місце Інституту громадянства України в міграційному 
праві України

10 Інститут притулку в міграційному праві України 

11 Інститут повернення (репатріації) репресованих осіб 
і раніше депортованих народів у міграційному праві 
України 

Разом годин:54
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ЗМІСТ
дисципліни 

“МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО”

Змістовий модуль І. Поняття та основні категорії 
міграційного права

Тема 1. Предмет, метод і система міграційного права 
України

Поняття, предмет і метод міграційного права України як 
галузі національного права. Суспільні відносини, що регулю-
ються нормами міграційного права України. Місце міграційного 
права України в системі національного права України.

Системно-структурна характеристика міграційного пра-
ва України. Інститути міграційного права України. Норми 
міграційного права України (поняття, форми виразу, юридичні 
властивості), їх класифікація. Міграційно-правові відносини, 
їх види, суб’єкти і об’єкти. Юридична відповідальність у 
міграційному праві України.

Література [66; 80]

Тема 2. Джерела міграційного права України

Джерела міграційного права: поняття, система, види. 
Конституція України — основне джерело міграційного пра-
ва України. Джерела міграційного права, які об’єднують 
матеріальні норми. Джерела міграційного права, які об’єднують 
процесуальні норми. Співвідношення матеріальних норм 
у джерелах міграційного права. Нормативно-правовий 
акт у міграційному праві. Ненормативний правовий акт у 
міграційному праві. Ієрархія правових актів міграційного 
права. Міграційний режим. Характеристика законів, інших 
нормативно-правових актів, що є джерелами міграційного пра-
ва України. Специфіка міграційно-правових актів. Нормативно-
правові акти міграційного права за дією у просторі та часі.

Література [66; 80]

Тема 3. Поняття і класифікація міграції та мігрантів

Поняття та значення міграції. Класифікація міграції. Форми 
міграції фізичних осіб. Поняття еміграції. Поняття рееміграції. 
Внутрішні міграційні процеси. Поняття епізодичної міграції. 
Маятникова міграція. Поняття “мігрант”, види мігрантів. 
Міграційні процеси. Конституційні основи регулювання 
міграційних процесів. Систематизація міграції фізичних осіб. 
Класифікація міжнародних мігрантів. Тимчасові мігранти. 
Нелегальні (незаконні) мігранти. Особи, які захищені диплома-
тичними та консульськими привілеями. 

Література [39; 80]

Тема 4. Міграційне право України як наука  
та навчальна дисципліна

Наука міграційного права України: сучасний стан та пер-
спективи розвитку. Предмет науки міграційного права України. 
Завдання науки міграційного права. Зміст науки міграційного 
права. Методологія науки міграційного права України. Функції 
та методи дослідження. Зв’язок науки міграційного права з 
іншими юридичними науками. Джерела науки міграційного 
права. Основні наукові підходи щодо вивчення проблеми міграції 
фізичних осіб, наукові напрями, теорії і концепції.

Міграційне право України як навчальна дисципліна. Основні 
завдання міграційного права України як навчальної дисципліни. 
Мета вивчення дисципліни.

Література [1; 4; 5; 8; 11; 12; 17; 25;
28; 31; 34; 48; 61; 62; 66; 70]

Тема 5. Правовий статус іноземців і осіб без 
громадянства в Україні та юридичні підстави 
його зміни у процесі міграції

Правові джерела, що визначають правовий статус і прави-
ла перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
Загальні конституційні засади правового статусу іноземців та 
осіб без громадянства. Правовий режим для іноземців та осіб без 
громадянства (національний режим, режим найбільшого спри-
яння і спеціальний режим). Реторсія.
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Закон України “Про правовий статус іноземців”.
Юридичні підстави зміни правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства у процесі міграції.
Юридична відповідальність іноземців та осіб без громадян-

ства за порушення національного законодавства України.
Література [1; 7; 21–24; 29; 30; 34; 38; 40; 43; 46; 47; 50–54; 

56–58; 62; 66; 71; 72; 74; 75; 77; 80; 82]

Змістовий модуль II. Інститути міграційного права

Тема 6. Інститут еміграції в міграційному праві 
України

Поняття еміграції. Документи, які надають право на пере-
тин державного кордону України та посвідчують особу. Поря-
док виїзду з України громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства. Законодавче регулювання та порядок виїзду з 
території України окремої категорії осіб: військовослужбовців, 
громадян України, обізнаних з відомостями, що становлять дер-
жавну таємницю і недієздатних осіб. Правові обмеження виїзду 
з території України. Правила перетинання державного кордону 
України. Поняття прикордонного контролю. Поняття та повно-
важення Державної прикордонної служби України. Юридична 
відповідальність.

Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в 
Україну громадян України” та інші нормативно-правові акти.

Література [1; 4; 11; 12; 15; 20: 25; 31; 34; 44; 48;
 59; 61–66; 70; 80; 83]

Тема 7. Інститут імміграції в міграційному праві 
України

Поняття імміграції. Умови і порядок імміграції в Україну 
іноземців та осіб без громадянства. Поняття дозволу на 
імміграцію та підстави отримання такого дозволу. Поняття 
імміграційної квоти. Категорії іммігрантів, яким надається 
дозвіл на імміграцію в Україну поза квотою імміграції.

Порядок надання дозволу на імміграцію в Україну на постійне 
проживання та необхідні для цього документи. Порядок подан-
ня заяв про надання дозволу на імміграцію в Україну. Рішення 
про надання дозволу на імміграцію. Поняття, механізм оформ-
лення і видачі посвідки на постійне проживання іноземцям та 
особам без громадянства, які іммігрували в Україну. Поняття та 
підстави скасування дозволу на імміграцію.

Поняття візи та її різновиди. Класифікація віз за терміном їх 
дії. Органи, що здійснюють оформлення візових документів.

Підстави заборони в’їзду на територію України.
Закон України “Про імміграцію”. Нормативно-правові акти 

про в’їзд іноземців та осіб без громадянства в Україну.
Література [1; 7; 12; 15; 20; 21; 25; 26; 29; 31–33;

48; 62; 66; 67; 70; 76; 80]

Тема 8. Інститут свободи пересування територією 
України людини і громадянина в міграційному 
праві України

Свобода пересування територією України. Підстави “законно-
го перебування на території України”. Законодавче закріплення 
в’їзду на територію України, виїзду за її межі, свободи пере-
сування територією України іноземців та осіб без громадян-
ства. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства. Особи, які 
звільняються від реєстрації паспортних документів. Транзит-
ний проїзд іноземців та осіб без громадянства через територію 
України. 

Конституційно-правові засади свободи пересування. Консти-
туційні і законодавчі обмеження свободи пересування терито-
рією України. Воєнний або надзвичайний стан як умови, що 
обмежують свободу пересування. Тимчасова чи безповоротна 
евакуація людей з місць, небезпечних для проживання. Держав-
на охорона органів державної влади України та посадових осіб. 
Обмеження права на свободу пересування. Адміністративний  
нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі.  
Юридична відповідальність.

Література [1; 4; 6; 8; 17; 32; 33; 37; 38; 41; 
42; 62; 66; 80]
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Тема 9. Місце інституту громадянства України 
 в міграційному праві України

Поняття і зміст громадянства України. Декларація про дер-
жавний суверенітет України. Закон України “Про правонаступ-
ництво України”. Історія відновлення і набуття якісно-нових 
правових характеристик інституту громадянства. Правові 
норми, які складають зміст інституту громадянства України. 
Конституційні принципи громадянства України. Закон України 
“Про громадянство України”. Інші нормативно-правові акти про 
громадянство. Принцип єдиного громадянства. Визначення по-
няття “Множинне громадянство”. Підстави і форми набуття та 
припинення громадянства України.

Література [1; 12; 15; 31; 32; 34; 37; 38; 45;
 49; 60; 62; 66: 74; 75; 79–81]

Тема 10. Інститут притулку в міграційному праві 
України

Інститут притулку, його юридична сутність. Принцип заборо-
ни вислання та видачі (non refoulement) як основний зміст при-
тулку. Пошукачі притулку. Співвідношення понять “притулок” 
і “статус біженця”.

Види притулку. Зародження та розвиток у різні періоди 
історії.

Міжнародне та національне право про притулок.
Національне законодавство України про інститут спеціаль-

ного притулку.
Поняття “біженець”, його визначення. Особливості правового 

статусу біженців як окремого виду статусу іноземців та осіб без 
громадянства в Україні. Закон України “Про біженців”.

Література [1; 3; 4; 14; 19; 27; 35; 
37; 44; 52; 55; 57; 62–66; 68; 80; 83; 84]

Тема 11. Інститут повернення (репатріації) 
репресованих осіб і раніше депортованих 
народів у міграційному праві України

Поняття “репресовані особи” в національному законодавстві 
України. Правовий статус репресованих осіб. Закон України 
“Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”.

Поняття “раніше депортовані народи”. Питання забезпечен-
ня прав раніше депортованих осіб. Декларація Верховної Ради 
СРСР “Про визнання незаконними і злочинними репресивних 
актів проти народів, яких було піддано примусовому переселен-
ню, і забезпечення їх прав”.

Політичні, юридичні та практичні проблеми процесу повер-
нення (репатріації) раніше депортованих народів до України.

Література [1; 3; 4; 14; 19; 27; 35; 37; 
44; 52; 55; 57; 62–66; 68, 80; 83; 84]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Загальне поняття міграційного права України, предмет кур-
су, його структура.

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

 3. Поняття, предмет і метод міграційного права в Україні.
 4. Система міграційного права України.
 5. Поняття і характеристика міграційно-правових відносин.
 6. Інститути міграційного права України.
 7. Суб’єкти та об’єкти міграційного права України.
 8. Джерела міграційного права України: поняття, система, 

види.
 9. Конституція України — основне джерело міграційного права 

України.
 10. Наука міграційного права України.
 11. Міграційне право України як навчальна дисципліна.
 12. Поняття та значення міграції.
 13. Класифікація міграції.
 14. Поняття “мігрант”, види мігрантів.
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 15. Міграційні процеси. Конституційні основи регулювання 
міграційними процесами.

 16. Імплементація міграційно-правових норм міжнародного пра-
ва у внутрішнє законодавство України.

 17. Міжнародні організації у сфері міграції.
 18. Міжнародно-правові гарантії захисту прав мігрантів.
 19. Документи, що дають право на перетин державного кордону 

України та посвідчують особу.
 20. Інститут еміграції в міграційному праві України.
 21. Порядок перетину державного кордону України.
 22. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в 

Україну громадян України”.
 23. Інститут імміграції в міграційному праві України.
 24. Закон України “Про імміграцію”.
 25. Правовий статус іммігрантів в Україні.
 26. Відповідальність іммігрантів за порушення законодавства 

України.
 27. Інститут свободи пересування територією України людини і 

громадянина в міграційному праві України.
 28. Реєстрація фізичних осіб за місцем проживання.
 29. Конституційно-правові та законодавчі підстави обме-

ження права на еміграцію, права на імміграцію і пра-
ва на переміщення територією України та юридична 
відповідальність.

 30. Місце інституту громадянства в міграційному праві України.
 31. Закон України “Про громадянство України”. Інші 

нормативно-правові акти про громадянство.
 32. Повноваження державних органів, що беруть участь у 

вирішенні питань громадянства України.
 33. Поняття “іноземець”, “іноземний громадянин”, “особа без 

громадянства”, їх зміст.
 34. Поняття “правовий статус”. Співвідношення понять “пра-

вовий статус” і “правове положення”. Своєрідність правово-
го статусу іноземців та осіб без громадянства. Конкуруюча 
юрисдикція.

 35. Правові джерела, що визначають правовий статус і правила 
перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

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

 37. Закон України “Про правовий статус іноземців”.
 38. Реторсія.
 39. Юридичні підстави зміни правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства у процесі міграції.
 40. Віза — дозвіл (рішення) на в’їзд до України, транзитний 

проїзд через її територію і виїзд з території України.
 41. Порядок оформлення візових документів.
 42. Поширення національного режиму на іноземців та осіб без 

громадянства у питаннях юридичної відповідальності.
 43. Норми міжнародного права та внутрішньодержавного за-

конодавства про привілеї та імунітети, що надають-
ся співробітникам дипломатичних представництв та 
працівникам консульських установ іноземних держав, від 
юрисдикції України.

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

 45. Інститут трудової міграції в міграційному праві України.
 46. Інститут притулку, його юридична сутність.
 47. Співвідношення понять “притулок” і “статус біженця”.
 48. Види притулку, їх зародження та розвиток у різні періоди 

історії.
 49. Міжнародне та національне право України про притулок.
 50. Принцип заборони вислання та видачі (non refoulement) як 

основний зміст притулку.
 51. Особи, переміщені всередині країни.
 52. Законодавство України про інститут спеціального притулку.
 53. Поняття “біженець”, його визначення.
 54. Особливості правового статусу біженців.
 55. Закон України “Про біженців”.
 56. Особливості реалізації механізму надання, втрати та позбав-

лення статусу біженця в Україні.
 57. Інститут видачі (екстрадиції) фізичних осіб в міграційному 

праві України.
 58. Умови та порядок видачі фізичних осіб відповідно до законо-

давства України.
 59. Інститут репатріації в міграційному праві України.
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 60. Поняття “репресовані особи”.
 61. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій 

на Україні”.
 62. Правовий статус репресованих осіб. 
 63. Поняття і зміст поняття “раніше депортовані народи”.
 64. Забезпечення прав раніше депортованих народів та осіб. 
 65. Політичні, юридичні та практичні проблеми процесу повер-

нення раніше депортованих народів в Україну.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Міграційне право України.
 2. Система міграційного права України.
 3. Міграційно-правові інститути та міграційні норми.
 4. Джерела міграційного права України.
 5. Наука міграційного права України.
 6. Класифікація міграції та мігрантів.
 7. Поняття міграції та міграційних процесів в Україні.
 8. Міжнародні стандарти у сфері міграції.
 9. Міжнародні організації, що займаються проблемами міграції.
 10. Міжнародно-правові гарантії захисту прав мігрантів.
 11. Інститут еміграції в міграційному праві України.
 12. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в 

Україну громадян України”.
 13. Інститут імміграції в міграційному праві України.
 14. Закон України “Про імміграцію”.
 15. Інститут свободи пересування територією України людини і 

громадянина.
 16. Законодавство України про обмеження свободи пересування 

територією України.
 17. Громадянство України.
 18. Конституційні принципи громадянства України.
 19. Закон України “Про громадянство України”.
 20. Іноземці та особи без громадянства.
 21. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.
 22. Закон України “Про правовий статус іноземців”.
 23. Правовий режим для іноземців та осіб без громадянства.

 24. Юридична відповідальність іноземців та осіб без громадян-
ства.

 25. Інститут притулку.
 26. Інститут біженців.
 27. Закон України “Про біженців”.
 28. Проблеми реалізації Закону України “Про біженців”.
 29. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій 

на Україні”.
 30. Раніше депортовані народи.
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