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Опис навчальної дисципліни
Засвоєння студентами теоретичних знань щодо міграційного законодавства та набуття
практичних навичок правового регулювання відповідних відносин з тим, щоб у разі
необхідності забезпечити можливість реалізації громадянами України своїх прав, свобод
та законних інтересів. Крім того, метою є підготовка висококваліфікованих фахівців із
знанням загальних закономірностей виникнення, розвитку, призначення і
функціонування міграційного права у міжнародному праві та національному праві
окремих держав, взаємозв’язку з іншими галузями права і регулювання процесів
переміщення населення та становлення цього права в Україні, а також порівняння з
досвідом такого регулювання у міжнародному праві; ознайомленням з нормативноправовою базою, що регулює правовий статус іноземців в Україні, гарантіями їх
захисту; правилами в’їзду в Україну, виїзду з України, транзитного проїзду через
Україну; особливостями в’їзду – виїзду на окремі частини території України; правового
статусу осіб, які потребують захисту
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 18 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота
72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом.
Методи навчання − викладення наукового і навчального мультимедійного матеріалу з
основних розділів, тем навчальної дисципліни на лекційних заняттях в аудиторії;
закріплення, систематизація та узагальнення теоретичних знань, що були отримані
студентами під час лекційних занять, позааудиторного опрацювання рекомендованих
джерел інформації та представлення результатів самостійної роботи в письмовій формі
(навчальне (практичне) завдання, реферат (есе) за заданою проблематикою), на
семінарських/практичних
заняттях
та
передекзаменаційних
індивідуальних
консультаціях; під час проведення інтелектуальних ігор, диспутів, дебатів
Поточний контроль: захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування;
поточна модульна робота.
Підсумковий контроль: залік (ПМК).
Наявність знань з теорії держави і права, конституційного права, адміністративного
права.
Українська.

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання
Визначати переконливість аргументів у процесі
оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин (ПРН
1)
проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з
різних джерел (ПРН 3)
здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті
аналізованої проблеми і демонструвати власне
бачення шляхів її розв’язання (ПРН 2)
формулювати власні обґрунтовані судження на
основі аналізу відомої проблеми (ПРН 4)
застосовувати набуті знання у різних правових
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти
і формувати обґрунтовані правові висновки (ПРН
21)
виявляти знання і розуміння основних сучасних
правових доктрин, цінностей та принципів
функціонування національної правової системи
(ПРН 18)
надавати консультації щодо можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових
ситуаціях (ПРН 23)

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2);
навички використання
технологій (ЗК6);

інформаційних

і

комунікаційних

здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу
факти (СК 11)
знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм
матеріального і процесуального права (СК8);
знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини,
положень конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, а також практики Європейського суду з прав людини
(СК4);

здатність до логічного, критичного і системного аналізу
документів, розуміння їх правового характеру і значення (СК16);
здатність до консультування з правових питань, можливих
способів захисту прав та інтересів клієнтів (СК14)

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Модуль 1. Міграційні процеси в сучасному світі: загальна характеристика
1.
Скласти
схему:
Міжнародні
Обговорення теоретичного і практичного
матеріалу занять; виконання навчальних нормативно-правові акти та інші джерела з
завдань; завдання самостійної роботи; питань
міграції.
тестування.
2. Написати есе на тему: «Міжнародний
досвід державного управління міграцією».
Скласти
схему
«АдміністративноТема 2. Управління
Обговорення теоретичного і практичного 1.
структура
управління
міграційними процесами матеріалу занять; виконання навчальних організаційна
міграційними
процесами
в
Україні».
в Україні
завдань; завдання самостійної роботи;
2. Написати есе на тему:
тестування.
«Основні імміграційні течії на Україні».
Тема 3. Правовий статус
Обговорення теоретичного і практичного 1. Виписати, з вказанням конкретних норм
іноземців в Україні
матеріалу занять; виконання навчальних законодавчих і нормативно-правових актів
завдань; завдання самостійної роботи; основні права, свободи та обов’язки
іноземців.
тестування.
2. Навести правову характеристику
прав нелегального мігранта, їх гарантій.
Тема 4. Повноваження
Обговорення теоретичного і практичного 1. Оформити рішення про примусове
органів та підрозділів
матеріалу занять; виконання навчальних повернення осіб.
охорони державного
завдань; завдання самостійної роботи; 2. Вказати перелік матеріалів справи про
примусове
повернення
кордону щодо
тестування.
іноземців та осіб без громадянства за межі
примусового повернення
території України.
осіб
Тема 5. Повноваження Обговорення теоретичного і практичного 1. Охарактеризувати основні способи
органів та підрозділів матеріалу занять; виконання навчальних ідентифікації
охорони
державного завдань; завдання самостійної роботи; невстановлених осіб.
2. Оформити рішення про поміщення
кордону
щодо тестування.
Тема 1. Міграція як
глобальне
загальносвітове
суспільне явище

іноземця чи особи без громадянства в ПТПІ.
3. Оформити позов про примусове
видворення
іноземців
чи
осіб
без
громадянства за межі території України.
Тема 6. Правила в’їзду в Обговорення теоретичного і практичного 1. Вказати письмово Порядок здійснення
Україну,
виїзду
з матеріалу занять; виконання навчальних громадянами України права на виїзд з
України,
транзитного завдань; завдання самостійної роботи; України і в’їзд в Україну.
2. Вказати письмово порядок виїзду за
проїзду через Україну
тестування.
кордон військовослужбовців.
Модуль 2. Правове регулювання реадмісії, статусу біженців. Юридична відповідальність за порушення
міграційного законодавства.
Тема 7. Правове
Обговорення теоретичного і практичного 1. Скласти таблицю «Міжнародні та
основи
здійснення
регулювання реадмісії
матеріалу занять; виконання навчальних національно-правові
реадмісії».
завдань; завдання самостійної роботи;
2. Скласти запит на здійснення процедури
тестування.
реадмісії.
3. Ознайомитися з актом прийманняпередавання осіб за процедурою реадмісії,
письмово вказати основні його складові.
Тема 8. Правовий статус Обговорення теоретичного і практичного 1. Написати есе на тему «Визначення
“біженець”
в національному
біженців
матеріалу занять; виконання навчальних поняття
законодавстві
України».
завдань; завдання самостійної роботи;
2. Скласти схему «Умови, за яких особа не
тестування.
визнається біженцем або особою, яка
потребує додаткового захисту».
Тема 9. Юридична
Обговорення теоретичного і практичного 1. Написати реферати на теми:
відповідальність за
матеріалу занять; виконання навчальних «Діловодство у справах про адміністративні
порушення міграційного завдань; завдання самостійної роботи; правопорушення»;
«Контроль за станом дотримання законності
законодавства
тестування.
під час оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення»;
«Юридична відповідальність у міграційному
праві»;
«Специфіка юридичної відповідальності
іноземців та осіб без громадянства»;
«Види юридичної відповідальності та їх
застосування до іноземців, а також до осіб
без громадянства»;
«Юридична відповідальність до юридичних
осіб у міграційному праві України».
Тема 10. Внутрішньо
Обговорення теоретичного і практичного 1. Скласти схеми «Повноваження Кабінету
переміщені особи
матеріалу занять; виконання навчальних Міністрів України з питань забезпечення
завдань; завдання самостійної роботи; прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
«Повноваження центральних та місцевих
тестування.
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування з питань забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб».
2. Написати реферати за темами: «Гарантії
дотримання прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб»;
«Забезпечення виборчих прав внутрішньо
переміщених осіб».
Тема
11.
Зовнішня Обговорення теоретичного і практичного 1. Написати есе на тему «Зовнішня трудова
трудова
міграція матеріалу занять; виконання навчальних міграція громадян України: сучасний стан,
громадян
України. завдань; завдання самостійної роботи; проблеми, перспективи».
Працевлаштування
за тестування.
кордоном
Тема 12. Міграційне
Обговорення теоретичного і практичного 1. Написати есе на теми: «Правове
право зарубіжних країн
матеріалу занять; виконання навчальних регулювання міграційних процесів у США»;
завдань; завдання самостійної роботи; «Законодавство в імміграційній сфері
Канади»;
тестування.
«Міграційне законодавство Австралії»;
«Міграційне законодавство Європейського
Сюзу».
примусового видворення
осіб
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
•

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо строків виконання та перескладання: завдання, які здаються з порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається з дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
наявність листка непрацездатності).
•
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати тільки
під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
•
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
•
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita.
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1−6): обговорення теоретичного та практичного матеріалу на семінарському
занятті та виконання навчальних завдань (12 балів); тестування (30 балів); поточна модульна
47
робота (5 балів)
Модуль 2 (теми 7−12): обговорення теоретичного та практичного матеріалу на семінарському
занятті та виконання навчальних завдань (16 балів); тестування (32 балів); поточна модульна
53
робота (5 балів)
Разом
100
•

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90−100
А
Відмінно
82−89
В
Дуже добре
74−81
С
Добре
64−73
D
Задовільно
60−63
Е
Задовільно достатньо
35−59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0−34
F
навчальної дисципліни

