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Освітньо-професійна програма «Магістр правоохоронної діяльності» 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність   

галузі знань 26 Цивільна безпека  

(http://www.univer.km.ua/sub_fac/2019_OPP_262_Pravookhoronna_diyalnist_.pdf) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Міграційне право 

Викладач 

Лекції, консультації: Галус Олена Олександрівна, кандидат юридичних 

наук, доцент (http://univer.km.ua/kafedra.php?kafid=11&w=sklad). 

Семінарські заняття, консультації: Галус Олена Олександрівна, кандидат 

юридичних наук, доцент (http://univer.km.ua/kafedra.php?kafid=11&w=sklad). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: nauka_kaf@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5474-3323 

GoogleScholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&user=Y5YD-

2IAAAAJ  

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4,  

ауд. 227: 

Галус Олена Олександрівна: вівторок з 10.00 до 12.00; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Міграційне право» є формування 

у майбутніх магістрів права системних знань з питань правового регулювання 

міграційних правовідносин в Україні та світі, а також умінь та навичок 

застосування процедур, пов’язаних з міграцією. 

«Міграційне право» - вибіркова навчальна дисципліна, що передбачає 

вивчення міграційного права України як галузі права, науки та навчальної 

дисципліни; поняття і класифікації міграції; суб’єктів міграційного права; 

правового статусу Державної міграційної служби України; інститутів 

еміграції, свободи пересування територією України, громадянства, трудової 
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міграції, нелегальної міграції, правового статусу внутрішньо переміщених осіб 

та тимчасово окупованих територій, притулку та статусу біженців, повернення 

(репатріації) репресованих осіб і раніше депортованих народів, юридичної 

відповідальності у міграційному праві, міжнародного міграційного права. 

Найважливішими завданнями курсу є набуття студентами  вміння 

використовувати засвоєні знання у типових ситуаціях вчинення 

правопорушень у сфері міграції; можливості застосовувати набуті знання та 

складати плани заходів допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

формулювання практичних рекомендацій і пропозицій органам державної 

влади та місцевого самоврядування; здатності виявляти правопорушення в 

сфері міграції, здійснювати їх юридичну кваліфікацію та прогнозувати 

наслідки їх прояву. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. Здатність приймати 

управлінські й обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах. 

Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички  на практиці, здатність 

брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-

правові акти в сфері міграції, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності. Здатність забезпечувати 

законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в 

межах виконання своїх посадових обов’язків. Здатність виявляти та 

аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення. Здатність 

давати кваліфіковані юридичні висновки й  консультації в конкретних сферах 

юридичної діяльності. Спроможність взаємодіяти з представниками інших 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з 

питань правоохоронної діяльності. 

Результати 

навчання 

Знати та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також взаємодії з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності. Узагальнювати практичні результати роботи і 

пропонувати нові рішення, аргументовано їх пояснювати. Аналізувати умови 

і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. 

Вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів 

особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й 

засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

посадових обов’язків. 

Вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 

сфері міграції, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності. 

Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних 

висновків й консультацій в сфері міграції.  

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 2-й, семестр – 4-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: Управління правоохоронною діяльністю. Проблеми 

виконавчого провадження. Застосування стандартів Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод у кримінальному провадженні. Правове 

регулювання запобігання та протидії корупції. Забезпечення прав людини у 

правоохоронній діяльності. Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини. Досудове розслідування кримінальних правопорушень. Організація 

розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. 
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Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: Правовий статус правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах. Міжнародний та закордонний досвід функціонування 

правоохоронних органів. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4 кредитів ЄКТС /120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 96 години, 

лекційних - 16 годин, семінарських - 8 годин.  

Форма навчання  Заочна 

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1/0/7 

Міграційне право 

України як галузь 

права, наука та 

навчальна 

дисципліна 

Тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо 

Лекція – 0,3 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 1 

1/0/7 

Поняття і 

класифікація 

міграції. Суб’єкти 

міграційного 

права 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 0,3 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 2 

1/1/8 

Правовий статус 

Державної 

міграційної 

служби України 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 
тощо 

Лекція – 0,35 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2 

1/1/8 

Інститут еміграції 

в міграційному 

праві України 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 
усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 0,35 
Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2 

1/1/8 

Інститут свободи 

пересування 

територією 

України 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 0,3 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС – 2 

1/1/8 

Інститут 

громадянства та 

його значення у 

міграційному 

праві України 

 

Лекція – 0,3 

Семінарське 
заняття – 2,5 

СРС – 2 
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1/0/7 

Інститут трудової 

міграції в 

міграційному 

праві України 

 

Лекція – 0,3 
Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 2 

1/0/8 

Інститут 

нелегальної 

міграції 
 

Лекція – 0,3 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 2 

2/1/4 

Правовий статус 

внутрішньо 

переміщених осіб 

та тимчасово 

окупованих 

територій в 

міграційному 

праві України 

 

Лекція – 0,6 
Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2 

2/1/7 

Інститут притулку 

та статус біженців 

в міграційному 

праві України 

 

Лекція – 0,7 
Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 2 

1/0/9 

Інститут 

повернення 

(репатріації) 

репресованих осіб 

і раніше 

депортованих 

народів у 

міграційному 

праві України 

 

Лекція – 0,3 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС – 2 

2/1/7 

Інститут 

юридичної 

відповідальності у 

міграційному 

праві 

 

Лекція – 0,6 

Семінарське 
заняття – 2,5 

СРС – 2 

1/1/8 

Міжнародне 

міграційне право  

Лекція – 0,3 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС – 2 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Міграційне право» (розміщені у електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Міграційне право» (в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Структура екзаменаційного білету включає 2 

теоретичні питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

1. Агєєв О. Д. Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань 

міграції: зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні: 

монографія; за наук. ред. д-ра юрид. наук, Заслуж. юриста України А. О. 

Янчука. Одеса : Фенікс, 2018. 247 с. 
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навчальної 

дисципліни  

2. Гусаров С. М., Комзюк А. Т., Салманова О. Ю. Міграційне право 

України : підручник; за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України 

С. М. Гусарова. Харків : Дім реклами, 2016.  296 с. 

3. Михайлишин  І. В., Трачук П. А. Міграційне право України: навч. 

посіб.; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". Ужгород : Патент, 2014. 350 с. 

4. Міграційне право України: підручник; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 

чл.-кор. НАПрН України С. М. Гусарова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

Харків : ХНУВС, 2016. 295 с. 

5. Мота А. Ф. Діяльність Державної прикордонної служби України з 

протидії нелегальній міграції (адміністративно-правовий аспект): монографія; 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького.  

Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. 491 с. 

6. Наливайко Л. Р., Грицай І. О., Степаненко К. В. Міграційне право: 

навч. посіб. для студентів ВНЗ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Київ : 

Хай-Тек Прес, 2014.  255 с. 

7. Політико-правові засади протидії деструктивним наслідкам міграцій: 

український та європейський досвід: аналіт. записка / Шемшученко Ю. С. та 

ін. ; за заг. ред. акад. НАПрН України О. В. Скрипнюка ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького.  Київ : Інститут держави і права ім. В. 

М. Корецького НАН України, 2018. 128 с. 

8. Соколецька К. М., Саінчин О. С. Незаконна міграція в Європі та 

правові аспекти її протидії в Україні: монографія; Одес. нац. мор. ун-т, Херсон. 

держ. ун-т. Одеса : Гельветика, 2017. 447 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17  

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_20

20.pdf). 

Лекції відпрацьовуються у вигляді написання реферату по темі лекції. 

Семінарське заняття відпрацьовується шляхом усного опитування та 

вирішення практично-ситуативного завдання по даній темі. 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_20

20.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: наукових конференціях за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

  

http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

Викладач дисципліни: 

доцент  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права,  

к.ю.н, доцент                                                               ____________________      О.О. Галус 

                                                                                             

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

26 серпня 2020 року, протокол № 1. 

 

В.о. завідувача кафедри   конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                          ____________________     І.Л. Самсін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,32 ум.др.арк. 


