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Результати навчання: 

• знати:  
- сучасні міграційні процеси у світі: основні проблеми та тенденції; 

- історичні етапи та соціо-культурні фактори міграції; 

- основні теорії міграції; 

- законодавство ЄС та України у сфері міграції та притулку; 

- основні норми міжнародного міграційного права; 

- правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб; 

- процедуру отримання статусу біженця та надання притулку в ЄС та Україні; 

- основні сфери співпраці України та ЄС у сфері міграції та біженців, основні положення. 
Угоди про реадмісію з ЄС; 

- зв’язок рівня злочинності та міграції, загрози тероризму внаслідок міграційних процесів. 
• вміти: 
- застосовувати знання з методології, теорії та методики для аналізу сучасних міграційних 
процесів  світі; 

- визначати основні проблеми національної міграційної політики та пропонувати шляхи для 
їх подолання; 

- застосовувати законодавство ЄС та України щодо порядку отримання статусу біженця. 

Анотація  навчальної   дисципліни:  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні форми співпраці України та ЄС у сфері 
біженців та міграції, міграція як соціальне явище, основні тенденції та проблеми міграції у 
сучасному світі, правове регулювання міграції та правого статусу біженців, осіб, що потребують 
притулок, переміщених осіб в Україні та ЄС. 

Метою викладання навчальної дисципліни є комплексна підготовка студентів-правників 
правників з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері співпраці з ЄС у 
сфері міграції, біженців та боротьби зі злочинністю, що виникає у процесі міграції, закріпити 
основні знання у сфері міграційного права ЄС та України, проаналізувати актуальні проблеми у 
сфері міграції та криза, що спровокована сучасними міграційними процесами в ЄС.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Співпраця з ЄС щодо міграції, 
біженців та боротьби із злочинністю» є: 

• визначити основні тенденції міграції у світі; 
• вивчити теорії міграції; 
• дослідити історичний розвиток міграційних процесів; 
• проаналізувати міжнародне право, що визначає статус мігрантів та біженців, осіб, що 
шукають притулок; 

• вивчити право ЄС з міграції та притулку; 
• визначити особливості політики ЄС у сфері міграції та притулку; 
• дослідити правовий статус біженців та переміщених осіб в Україні; 
• визначити основні напрями співпраці з ЄС у сфері міграції та надання притулку; 
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• з’ясувати взаємозв’язок між злочинністю та  міграцією в Україні та ЄС 

Основні теми навчальної   дисципліни: 
1. Migration processes in the world 
2. Theories of migration 
3.History of international migration 
4. International refugee and asylum law 
5. EU asylum and migration law 
6. Immigration and asylum policies in the EU 
7. Правовий статус біженців та переміщених осіб в Україні та співпраця з ЄС 
8. Crimes and migration in the EU and Ukraine 
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