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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – загальногалузева 

4. Назва дисципліни – Міграційне право 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.12. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший, другий 

10. Семестр – другий, четвертий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 4 

120 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 46 

 % від загального обсягу – 38,3 

 лекційні заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних годин – 56,5 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 43,5 

 самостійна робота (годин) – 74 

 % від загального обсягу – 61,7 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 24 
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 % від загального обсягу – 20 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 66,7 

 семінарські заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних годин – 33,3 

 самостійна робота (годин) – 96 

 % від загального обсягу – 80 

12. Форма семестрового контролю – іспит 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.1. Управління 

правоохоронною діяльністю; 

ОДПП 1.2.3. Проблеми 

виконавчого провадження; 

ОДПП 1.2.5. Застосування 

стандартів Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод у 

кримінальному провадженні;   

ВДПП 2.1.8. Забезпечення прав 

людини у правоохоронній діяльності 

 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.4. Міжнародно-

правові механізми захисту прав 

людини 

    

 3) наступні дисципліни  ВДПП 2.1.15. Правовий статус 

правоохоронних органів у 

зарубіжних країнах; 

ВДПП 2.1.16. Міжнародний та 

закордонний досвід функціонування 

правоохоронних органів 

    

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) визначення міграції, її видів, причин виникнення міграції;   

1.2) визначати закони та нормативні акти, що регламентують діяльність 

органів публічної влади у сфері міграції; 

1.3) описувати систему та компетенцію органів публічної влади у  міграції; 
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1.4) визначати засади регулювання міграційних процесів у міжнародному 

праві та національному праві окремих країн. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 

2.1) з’ясовувати  компетенцію органів публічної влади у  сфері міграції; 

2.2) розуміння негативних наслідків відмови набуття статусу біженця або 

особи, яка потребує додаткового захисту в Україні для суспільства, 

причин його виникнення та поширення в усі сфери суспільного життя; 

2.3) орієнтуватися в міжнародних нормативно-правових актах у сфері 

міграції. 

 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) правильно застосувати міжнародні нормативно-правові акти з 

міграційних питань; 

3.2) могти правильно кваліфікувати юридичну відповідальність за вчинення 

правопорушень в сфері міграції; 

3.3) застосовувати національне законодавство стосовно правового статусу 

іноземців, їх в’їзду, виїзду та транзитного проїзду через територію 

України; 

3.4) застосовувати національне законодавство, пов’язане зі статусом  

біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту; 

3.5) здатність використовувати знання, вміння та навички для виявлення 

зловживань в діяльності Державної міграційної служби, кваліфікації 

таких діянь та прогнозування наслідків їх прояву. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 

4.1) визначати місце міграційного права в системі міжнародного права та 

національного права; 

4.2) логічно проаналізувати характер і тенденції розвитку законодавства у 

сфері міграції. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати порядок застосування адміністративних стягнень та 

загальні правила їх накладення за проступки у сфері міграції; 

5.2) аргументовано роз’яснити основні положення законів, інших 

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність працівників 

Державної міграційної служби в ході виявлення та припинення 

правопорушень у сфері міграції. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 
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6.1) здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати 

способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної 

невизначеності; 

6.2) робити висновок щодо основних тенденцій розвитку законодавства у  

сфері міграції та практики його застосування; 

6.3) користуватись положеннями міжнародно-правових договорів за участю 

України в своїй професійній діяльності. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) використовувати засвоєні знання у типових ситуаціях вчинення 

правопорушень у сфері міграції; 

7.2) можливість застосовувати набуті знання та складати плани заходів 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для формулювання 

практичних рекомендацій і пропозицій органам державної влади та 

місцевого самоврядування; 

7.3) Здатність виявляти правопорушення в сфері міграції, здійснювати їх 

юридичну кваліфікацію та прогнозувати наслідки їх прояву. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Міграційне право України як галузь права, наука та навчальна 

дисципліна 

Становлення та розвиток міграційного права. Поняття, предмет і метод 

міграційного права України як галузі національного права. Принципи та функції 

міграційного права. Системно-структурна характеристика міграційного права 

України. Інститути міграційного права України. Міграційно-правові відносини, 

їх види. 

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

- основне джерело міграційного права України. Інститут громадянства та його 

значення у сфері міграції. Підзаконні нормативно-правові акти міграційного 

права України, їх класифікація. 

Наука міграційного права України: сучасний стан та перспективи 

розвитку. Методологія науки міграційного права України.  Функції та методи 

дослідження. 

Міграційне право України як навчальна дисципліна. 

 

Тема 2. Поняття і класифікація міграції. Суб’єкти міграційного права 

Поняття та значення міграції. Класифікація міграції. 

Поняття терміну “мігрант”. Суб’єкти міграційного права. 

Міграційні процеси. Конституційні основи регулювання міграційних 

процесів. 

 

Тема 3. Правовий статус Державної міграційної служби України 

Правове регулювання діяльності Державної міграційної служби України. 

Принципи діяльності Державної міграційної служби України. 
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Повноваження, завдання та функції Державної міграційної служби 

України. Взаємодія Державної міграційної служби України з іншими органами 

влади з питань міграції. 

 

Тема 4. Інститут еміграції в міграційному праві України 

Поняття еміграції. Документи, що посвідчують особу та дають їй право на 

перетин державного кордону. 

Загальна характеристика віз, їх категорії та види. 

Підстави та порядок в’їзду на територію України та виїзду за її межі. 

 

Тема 5. Інститут свободи пересування територією України 

Конституційно-правові засади свободи пересування. 

Порядок пересування іноземців та осіб без громадянства по території 

України та вибору ними місця проживання. 

Правові обмеження виїзду з території України. Підстави заборони в’їзду 

на територію України. Підстави та порядок вислання іноземця та особи без 

громадянства за межі України. 

 

Тема 6. Інститут громадянства та його значення у міграційному праві 

України 

Поняття і зміст громадянства. Підстави та форми набуття громадянства 

України. Підстави припинення громадянства України. 

Іноземці та особи без громадянства, їх права та свободи. 

 

Тема 7. Інститут трудової міграції в міграційному праві України 

Поняття трудової міграції. Види трудової міграції. 

Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції. 

Права та соціальні гарантії трудових мігрантів і членів їхніх сімей. 

Реінтеграція в суспільство трудових мігрантів. Оподаткування доходів трудових 

мігрантів. 

 

Тема 8. Інститут нелегальної міграції 

Поняття нелегальної міграції та вплив на громадський порядок і 

громадську безпеку.  

Торгівля людьми як прояв нелегальної міграції. Причини нелегальної міграції.  

Заходи протидії нелегальній міграції. Видача (екстрадиція) фізичних осіб. 

 

Тема 9. Правовий статус внутрішньо переміщених осіб 

та тимчасово окупованих територій в міграційному праві України 

Поняття внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Облік та реєстрація 

внутрішньо переміщених осіб. 

Завдання та повноваження Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. 

Правовий режим тимчасово окупованої території (ТОТ). Забезпечення 

прав та свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. 
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Заходи правового реагування на тимчасово окупованій території. 

Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. 

 

Тема 10. Інститут притулку та статус біженців в міграційному праві 

України 

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

притулку. 

Пошукачі притулку. Співвідношення понять “притулок” і “статус 

біженця”. 

Набуття статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в 

Україні. 

Особи, що потребують додаткового або тимчасового захисту. 

Втрата і позбавлення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового 

захисту в Україні. 

 

Тема 11. Інститут повернення (репатріації) репресованих осіб і раніше 

депортованих народів у міграційному праві України 

Поняття “репресовані особи” в національному законодавстві України.  

Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”. 

Поняття “раніше депортовані народи”.  

Декларація Верховної Ради СРСР “Про визнання незаконними і 

злочинними репресивних актів проти народів, яких було піддано примусовому 

переселенню, і забезпечення їх прав”.  

Політичні, юридичні та практичні проблеми процесу повернення 

(репатріації) раніше депортованих народів до України. 

 

Тема 12. Інститут юридичної відповідальності у міграційному праві 

Поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності за 

порушення міграційного законодавства. 

Адміністративне правопорушення в міграційній сфері, його ознаки та 

склад.  Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення за 

проступки у сфері міграції. 

Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері міграції.  

Юридична відповідальність посадових осіб Державної міграційної служби. 

 

Тема 13. Міжнародне міграційне право 

Регулювання міграційно-правових відносин в країнах Східної Європи. 

Правове регулювання міграційних процесів у США. 

Законодавство в імміграційній сфері Канади. 

Міграційне законодавство Австралії. 

Міграційне законодавство Європейського Союзу. Діяльність Ради Європи. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Міграційне право 

України як галузь 

права, наука та 

навчальна 

дисципліна 

10 2 2 - - 6 9 1 - - - 7 

2.  Поняття і 

класифікація 

міграції. Суб’єкти 

міграційного права 

9 2 1 - - 9 9 1 - - - 7 

3.  Правовий статус 

Державної 

міграційної 

служби України 

8 2 1 - - 5 10 1 1 - - 8 

4.  Інститут еміграції 

в міграційному 

праві України 

10 2 2 - - 6 10 1 1 - - 8 

5.  Інститут свободи 

пересування 

територією 

України 

10 2 2 - - 6 10 1 1 - - 8 

6.  Інститут 

громадянства та 

його значення у 

міграційному праві 

України 

12 2 2 - - 8 10 1 1 - - 8 

7.  Інститут трудової 

міграції в 

міграційному праві 

України 

8 2 1 - - 5 8 1 - - - 7 

8.  Інститут 

нелегальної 

міграції 

8 2 1 - - 5 9 1 - - - 8 

9.  Правовий статус 

внутрішньо 

переміщених осіб 

та тимчасово 

окупованих 

територій в 

міграційному праві 

України 

10 2 2 - - 6 7 2 1 - - 4 
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10.  Інститут притулку 

та статус біженців 

в міграційному 

праві України 

9 2 1 - - 6 10 2 1 - - 7 

11.  Інститут 

повернення 

(репатріації) 

репресованих осіб 

і раніше 

депортованих 

народів у 

міграційному праві 

України 

8 2 1 - - 5 10 1 - - - 9 

12.  Інститут 

юридичної 

відповідальності у 

міграційному праві 

10 2 2 - - 6 10 2 1 - - 7 

13.  Міжнародне 

міграційне право 

8 2 2 - - 4 10 1 1 - - 8 

 Усього годин 120 26 20 - - 74 120 16 8 - - 96 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) 

заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених 

тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з 

передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та 

методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи 

або за пропозицією викладача. 

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.4. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 
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5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування 

студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на 

семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура залікового білету включає 2 теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
    

 100 балів  
     

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
      

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела  

7.1. Основні джерела 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 1984 р. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text  

3. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text 

4. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: 

Закон України від 22 вересня 2011 року N 3773-VI. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text  

5. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001р. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text  

100 балів – 

 за результатами 

виконання курсової 

роботи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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6. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17#Text 

7. Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2491-14#Text 

8. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон 

України від 21 січня 1994 р. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-

12#Text 

9. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 

вересня 2011 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text  

10. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання: Закон України 

від 11 грудня 2003 р. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text 

11. Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та 

Міжнародною організацією з міграції (МОМ): Угода від 12.02.2018. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/989_001-18#Text  

12. Угода про реадмісію осіб між Україною та Європейським Співтовариством від 

18.06.2007. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_851#Text  

13. Питання Державної Міграційної Служби України: Указ Президента України 

№ 405 від 6 квітня 2011 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2011#Text  

14. Питання Комісії при Президентові України з питань громадянства: Указ 

Президента України від 12.08.2019 № 593/2019. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593/2019#Text 

15. Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»: 

Указ Президента України від 27.03.2001 № 215/2001. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215/2001#Text 

16. Про дипломатичний та службовий паспорт України: Указ Президента України 

від 12.05.2015 р. № 264/2015. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/2015#Text 

17. Про Концепцію державної міграційної політики: Указ Президента України № 

622 від 30 травня 2011 р. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622/2011#Text  

18.  
19. Деякі питання державного управління у сфері міграції: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 07.07.2010 № 559 URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2010-%D0%BF#Text 

20.  Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 376. 

URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF#Text 

21. Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 684. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2013-%D0%BF#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593/2019#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF#Text
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22. Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями 

на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 

№ 344. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344-2018-%D0%BF#Text  

23. Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, 

видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта громадянина України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2015 № 302. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF#Text 

24. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної 

політики: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 

1058-р. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-2011-%D1%80#Text 

25. Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон 

та пункти контролю: Постанова Кабінету Міністрів України № 751 від 18 

серпня 2010р. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/751-2010-

%D0%BF#Text  

26. Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження 

або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України: Постанова Кабінету Міністрів України № 

150 від 15 лютого 2012 р. URL :   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2012-

%D0%BF#Text 

27. Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного 

проїзду через її територію: Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.03.2017 № 118. URL :   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2017-

%D0%BF#Text 

28. Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії 

дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення 

змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2017-%D0%BF#Text 

29. Про схвалення Концепції Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України; 

Концепція від 07.10.2015 № 1053-р. URL :   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-2015-%D1%80#Text 

30. Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення 

належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства 

України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, 

та журналів обліку: Наказ МВС України № 715 від 16.08.2012. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1549-12#Text   

31. Про затвердження Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без 

громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні: Наказ МВС від 29.02.2016 

№ 141. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0748-16#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-2011-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2017-%D0%BF#Text
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32. Про затвердження Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без 

громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні: Наказ МВС України від 

29.02.2016 № 141. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0748-16#Text 

33. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове 

видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, 

Адміністрації Держкордонслужби, Служби безпеки України від 23.04.2012 № 

353/271/150. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12#Text  

34. Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб органів 

Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, 

підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду: Наказ 

МВС України від 10.05.2018 № 386. URL :   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0834-18#Text 

35. Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства 

про продовження строку перебування на території України: Наказ МВС 

України №363 від 25 квітня 2012 року. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0778-12#Text  

36. Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства 

про продовження строку перебування на території України: Наказ МВС 

України № 363 від 25 квітня 2012 року. URL :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0778-12#Text  

37. Про затвердження стандартів адміністративних послуг, що надаються 

підрозділами Державної міграційної служби: Наказ МВС України № 84 

02.02.2012. URL :    

38. Про затвердження Типового порядку обробки персональних даних у базах 

персональних даних: Наказ Міністерства Юстиції України від 30 грудня 2012 

року № 3659/5. URL :    
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