
 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ 

1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції 

2. Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

4. Місце в 

структурно-логічній 

схемі 

Викладається у п'ятому семестрі на третьому році навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

3 

 

 

90 

 

6. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни 

Основною метою вивчення зазначеної дисципліни є 

формування у здобувачів вищої освіти – майбутніх фахівців 

правоохоронної діяльності цілісного уявлення про 

нелегальну міграцію та торгівлю людьми, їх поняття, ознаки 

та види, причини та наслідки, а також прищеплення умінь 

виявлення випадків нелегальної міграції та торгівлі людьми 

та здійснення протидії їм відповідно до вимог міжнародних 

стандартів та національного законодавства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Протидія нелегальній міграції» є: 

- формування глибоких знань у сфері протидії 

нелегальній міграції та торгівлі людьми, порядку його 

застосування, а також щодо правового статусу органів та 

установ, що уповноважені його застосовувати; 

- формування у здобувачів вищої освіти навичок 

діяльності щодо протидії нелегальній міграції та торгівлі 

людьми; 

- формування самостійного мислення, 

поглиблення навичок аналізу основ національного та 

міжнародного законодавства, яке регулює питання протидії 

нелегальній міграції та торгівлі людьми; 

- засвоєння алгоритму реагування на випадки 

нелегальної міграції та торгівлі людьми; 

- засвоєння правил спілкування з особами, які 

постраждали від торгівлі людьми, та інформування про їх 

права;  

- засвоєння механізму взаємодії суб'єктів під час 

протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми; 



 

 

- розвиток загальної правової культури здобувачів 

вищої освіти, прищеплення навичок неприйняття будь-яких 

форм нелегальної міграції та торгівлі людьми. 

 

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Адміністративна відповідальність, Адміністративно-

юрисдикційна діяльність поліції, Поліцейська діяльність, 

Кримінальне право. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять.  

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та 

критерії оцінювання: 

 Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються 

в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання 

завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи та 

модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - за 

виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудитор

на 

робота 

Самостій

на робота 

Модульн

а 

контрол

ьна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудитор

на 

робота 

Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 



 

 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має  

знати:  

- поняття, ознаки та види нелегальної міграції та 

торгівлі людьми; 

- масштаби та сучасний стан нелегальної міграції та 

торгівлі людьми; 

- причини нелегальної міграції та торгівлі людьми в 

Україні, потенційні групи ризику; 

- наслідки нелегальної міграції та торгівлі людьми 

для суспільства в цілому і особи зокрема, суть 

превентивної роботи із протидії торгівлі людьми; 

- організаційно-правові основи протидії нелегальній 

міграції та торгівлі людьми, зокрема міжнародні стандарти 

та національне законодавство; 

- основи діяльності поліції у забезпеченні 

міграційного контролю; 

- заходи попередження та примусу в механізмі 

протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми; 

- процедуру видворення нелегальних мігрантів; 

- права та обов’язки суб’єктів протидії нелегальній 

міграції та торгівлі людьми; 

- методи та форми діяльності поліцейських щодо 

протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми;  

- особливості взаємодії поліцейських з іншими 

суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері протидії 

нелегальній міграції та торгівлі людьми. 

вміти: 

- аналізувати зміст нормативно-правових актів у 

сфері протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми; 

- застосовувати отримані знання при оцінці 

конкретної ситуації, для розв’язання типових ситуацій, що 

виникають під час діяльності поліцейських, а також 

організовувати свою діяльність на основі певного 

алгоритму; 

- дотримуватись принципів поводження з 

особами, які ймовірно постраждали від торгівлі людьми; 

- знаходити шляхи розв’язання нетипових завдань, що 

виникають під час виявлення ситуацій нелегальної міграції 

та торгівлі людьми. 
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