
Одеський державний університет внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу



ОПИС 

НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ

1. ОБСЯГ – 90 ГОДИН

2. ЛЕКЦІЇ

3. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА



Характеристика навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Міграційне право» є
універсальною, базовою юридичною дисципліною,
яка вивчається у закладах вищої освіти юридичного
профілю. Вона передбачає вивчення складного
комплексу теоретичних положень, правових
інститутів, широкого діапазону суспільних відносин,
що складаються при вирішенні справ у міграційній
сфері органами публічного адміністрування,
посадовими особами та державними службовцями.

Предмет навчальної дисципліни «Міграційне право» – це
система знань про міграційно-правові відносини та
міграційні процеси фізичних осіб, визначення
правового статусу мігранта в результаті свободи
пересування, а також закріплення гарантій і обов'язків
держави та її органів щодо утвердження й
забезпечення статусу різних категорій мігрантів,
організацію та діяльність як державних органів, які
здійснюють правоохоронну і правозахисну діяльність,
так і недержавних органів, які здійснюють
правозахисну діяльність.

Метою викладання курсу «Міграційне право» є
ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними
основами та категоріальним апаратом навчальної
дисципліни «Міграційне право», її об’єктом,
предметом, методами.



МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:

Теорія держави і права, 

Конституційне право, 

Адміністративне право, 

Адміністративна відповідальність, 

Кримінальне право, 

Цивільне право, 

Кримінальний процес, 

Цивільний процес, 

Кримінологія, 

Оперативно-розшукова

діяльність



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Міграційне право та його місце в 

правовій системі України.

Поняття, предмет міграційного права та його завдання. 

Місце міграційного права в системі права України. 

Система міграційного права. Поняття міграційного процесу. 

Принципи міграційного процесу. Джерела міграційного права.



Тема 2. Міграція як правове явище. 

Міграційно-правові відносини. 
Поняття міграції та її види. 

Міжнародна міграція. Трудова міграція.

Поняття, ознаки та структура міграційно-правових відносин. 

Види міграційно- правових відносин.

Тема 3. Правовий режим міграції в Україні.
Правила в’їзду в Україну, виїзду за її межі та пересування по території

України. Документи, що посвідчують особу та дають їй право на перетин
державного кордону України.

Загальна характеристика віз, їх категорії та види. Підстави та порядок в’їзду
на територію України та виїзду за її межі.

Порядок пересування іноземців та осіб без громадянства по території
України та вибору ними місця проживання. Підстави та порядок вислання
іноземця та особи без громадянства за межі України.



Тема 4. Інститут 

імміграції в 

міграційному праві.

Умови і порядок імміграції в 

Україну іноземців та осіб без 

громадянства. 

Правовий статус іммігрантів 

в Україні. 

Юридична відповідальність 

іммігрантів за порушення 

законодавства України



Тема 5. Суб’єкти міграційного права.

 Поняття та види суб’єктів 
міграційного права. 

 Поняття та структура правового 
статусу суб’єктів міграційного 
права

 Громадянство та його значення у 
сфері міграції України. 

 Підстави та форми набуття 
громадянства України.  

 Підстави припинення 
громадянства України. 

 Іноземці та особи без 
громадянства, їх права та 
свободи. 

. 



Тема 6. Правовий статус 

Державної міграційної служби України

 Нормативно-правове регулювання діяльності Державної 
міграційної служби України. 

 Принципи діяльності, завдання та функції Державної 
міграційної служби України. 

 Повноваження Державної міграційної служби України. 

 Взаємодія Державної міграційної служби України з 
іншими владними суб’єктами з питань міграції.



Тема 7. 

Юридична відповідальність у 

міграційній сфері

 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 України.



Запрошуємо до знань!


