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Вступ
Мета: підготовка студентів-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;
• з’ясувати взаємозв’язок між злочинністю та  міграцією в Україні та 

ЄС/
 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
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; 
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• визначати основні проблеми національної міграційної політики та 
пропонувати шляхи для їх подолання; 

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

ЗАКОНОДАВСТВО, НАВЧАЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ,  СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 
ДО ОСНОВНИХ ТЕМ КУРСУ:

1. Castles, S., Miller, M. The Age of Migration: International Population Movements in the 
Modern World, 4th Edition. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2009. 

1. Europe Unites: The EU’s Eastern Enlargement / Peter A. Poole. – London : 
Westport, Conn. : Praeger, 2003. – 211 p. 

2. Guild, E., Minderhoud, P., The first decade of EU migration and asylum law, 
Martinus Nijhoff, Leiden, 2012. 

3. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration. – 
Strasbourg : European Union Agency for Fundamental Rights, 2013. – 260 p. 

4. Human rights in Europe: no grounds for complacency / Council of Europe, 
2011. – 373 p. 

5. Messer, M., Schroeder, R., Wodak, R. (eds.). Migrations: Interdisciplinary 
Perspectives. Springer, 2012.  

6. Peers, S., Guild, E., Acosta Arcarazo, D., Groenedijk, K., Moreno-Lax, V., 
(eds.), EU Immigration and Asylum Law (text and commentary). Second 
edition, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012 

7. Rosas A. EU Constitutional Law / A.Rosas, L. Armati ; 2 revised ed. – Oxford 
– Portland, Oregon, 2012. 

8. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern 
World / S. Castles, h de Hass, M. J. Miller : The Guilford Press, 2013. – 420 p. 

9. The Frontiers of Europe: A Translantic Problem? / Federica Bindi, Irina 
Angelescu. – Washington : Brookings Institution Press, 2011. 

10.Білуха Ю. Формування міграційного законодавства України // 
Український часопис прав людини. — 1997. — № 1. 

11.Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы). — 
М.: Междунар. отношения, 1968. — 128 с. 

12.Калхун Н. Практично-методичний посібник для кандидатів на посаду 
судді та суддів з розгляду справ про примусове видворення та 
екстрадицію / Н. Калхун, Д. Плечко, О. Моркова, М.Смокович та ін. – К.: 
"Гнозіс", 2014. - 100 с. 

13.Калхун Н. Практично-методичний посібник для кандидатів на посаду 
судді та суддів адміністративних судів «Особливості розгляду справ, 
пов'язаних із статусом біженця та додатковим захистом / Н. Калхун, Д. 
Плечко, О. Моркова, М.Смокович та ін. – К.: "Гнозіс", 2014. - 112 с. 

14.Кузьменко О. Міри відповідальності як спосіб протидії нелегальній 
міграції // Право України. — 2000. — № 3. 

2016-2017 �3



15.Методология и методы изучения миграционных процессов . 
Междисциплинарное учебное пособие. Под общ. Ред. Ж. Зайончковской, 
И.Молодиковой, В.Мукомеля. М., 2007. - 371 с.  

16.Мосьонз С. Характеристика міграційного законодавства та органів 
виконавчої влади у сфері міграції // Проблеми міграції. Український 
інформаційно-аналітичний журнал. — 2002. — Т. 7. — Число 3 (21). 

17.Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні : Зб. 
документів. — К.: ВАІТЕ, 2001. — 310 с. 

18.Тиндик Н.П. Біженці: невід’ємний елемент сучасного міграційного 
процесу : монографія. – Львів, 2007. – 608 с. 

Cooperation with EU concerning migration, asylum and 
combating crime

Workshop 1

I. Migration processes in the world

1. Notion and types of migration
2. The main reasons for the mass-scale population movements 
3. Contemporary migrations: general trends

Debates on topic: “Migration is the threat for the EU’s future”
Instructions:

1. Choose to represent position of one of the following subject:
A. The EU (common position);
B. The Visegrad Group countries;
C. Germany, Austria and Hungary (government);
D. Citizens of the EU;
E. Migrants from non-EU countries in Europe;
F. Migrants from Syria, Iraq and Afghanistan.
G. Ukraine’s government and citizens.
2. Argue pros and cons of migration to the EU.
3. Is migration (illegal or legal) a threat for the EU.
4. Your practical advices on what should be done to solve the problem.

Literature (except provided by the lecturer):
1. Castles, S., Miller, M. The Age of Migration: International Population 

Movements in the Modern 
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2. World, 4th Edition. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 
2009. 

3. 2Messer, M., Schroeder, R., Wodak, R. (eds.). Migrations: 
Interdisciplinary Perspectives. Springer, 2012. 

4. Peers, S., Guild, E., Acosta Arcarazo, D., Groenedijk, K., Moreno-Lax, 
V., (eds.), EU Immigration and Asylum Law (text and commentary). 
Second edition, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012  
Guild, E., Minderhoud, P., The first decade of EU migration and asylum 
law, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012. 

5. Буряк П.Я., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні 
проблеми сучасності: Навчальний посібник. - К.: “Хай-Тек Прес”, 
2007. - 336 с. 

6. Малиновська О.А. Україна, Ювропа, Міграція: Міграції населення 
України в умовах розширення. К., Бланк-Прес, 2004, 171 с. 

7. Переведенцев В.И. Миграция в ритме времени. Составитель Ж.А. 
Зайончковская. М.: Новая Евразия, 2010.

Workshop 2

Migration Data from Around the World 

Student Handout 

Name: _____________________________ 

Assigned Country and Region (Europe): 
________________________________________________ 

Directions: 

1. Go to the following URL: http://www.migrationinformation.org/Resources/ 
2. Click on your assigned country and record its name and region at the top 
of this worksheet. 3. Consider the questions below using the data found on 
your country. 

Record the following data: 

Population 

Population growth rate 
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Net migration rate 

What could these statistics possibly tell you about migration to and from 
your country? 

Now click on the link to the first story on your country (located next 
to the country map). Read the story and answer the following to the 
best of your ability: 

4. What are the main groups coming to your country? What are the 
reasons for doing so? (Economic, social, political?) Has this changed at 
all over time? 

5. What are the main groups leaving your country? What are their 
reasons for doing so? (Economic, social, political?) Has this changed at 
all over time? 

6. Does your country host any refugees or IDPs? Or does your country 
create refugees to other countries? Explain. 

7. After reading about your country’s history of migration, which theory 
discussed in class do you think best applies to your country today? (Look 
back at your notes for help). Explain. 

Workshop 3
Theories of migration

1. Functionalist theories: push-pull models and neoclassical theory
2. Historical-structural theories of migration
3. New economics theory of migration
4. Dual labor market theory
5. Network theory of migration
6. Globalization and diaspora theories of migration.

Literature (except provided by the lecturer):
1. Castles, S., Miller, M. The Age of Migration: International Population 

Movements in the Modern 
2. World, 4th Edition. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 

2009. 
3. 2Messer, M., Schroeder, R., Wodak, R. (eds.). Migrations: 
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Interdisciplinary Perspectives. Springer, 2012. 
4. Peers, S., Guild, E., Acosta Arcarazo, D., Groenedijk, K., Moreno-Lax, 

V., (eds.), EU Immigration and Asylum Law (text and commentary). 
Second edition, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012Guild, E., Minderhoud, 
P., The first decade of EU migration and asylum law, Martinus Nijhoff, 
Leiden, 2012. 

5. Буряк П.Я., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні 
проблеми сучасності: Навчальний посібник. - К.: “Хай-Тек Прес”, 
2007. - 336 с. 

6. Малиновська О.А. Україна, Ювропа, Міграціѐ: Міграції населення 
України в умовах розширення. К., Бланк-Прес, 2004, 171 с. 

7. Переведенцев В.И. Миграциѐ в ритме времени. Составитель Ж.А. 
Зайончковскаѐ. М.: Новаѐ Евразиѐ, 2010.

Workshop 4
EU asylum and migration law

1. EU legislation in the field of migration and asylum (EU primary and 
secondary legislation).

2. Schengen acquis and Visa Code of EU: general provisions.
3. Common European Asylum System: The revised Asylum Procedures 

Directive
4. Legal status of asylum seekers in the EU
5. EU asylum procedures
6. Rights and freedoms of refugees and asylum seekers under the EU law

Literature
Asylum in EU http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/
infographics/index_en.htm#0801262488c180fa/c_
Entering the EU - Visas http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/
multimedia/infographics/index_en.htm#080126248b7b7a79/c_
20 years of migration policy: the path to a European Agenda on Migration 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/
index_en.htm#080126248fe6cf97/c_
Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration 
https://drive.google.com/file/d/0BwGofee7zt3jaGlZY2V1NVhVa0E/view
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Практичне заняття №5
на тему «Правовий статус біженців та переміщених осіб в Україні та 

ЄС»

1. Гармонізація національного права у сфері захисту біженців із 
нормами міжнародного права.

2. Право на притулок в Україні.
3. Правовий статус біженців в Україні.
4. Процедури надання, втрати та позбавлення статусу біженця в 

Україні.
5. Внутрішньо переміщені особи в Україні: правовий статус та 

гарантії.
6. Угода про реадмісію: поняття та завдання. Угоди України про 

реадмісію.
7. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про 

реадмісію осіб: виклики та загрози.
8. Інститут притулку в ЄС.
9. Статус біженця у праві ЄС.
10.Правовий статус внутрішньо-переміщених осіб в Україні

Література: (додаткова)
Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту
Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI
Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію 
осіб
Європейський Союз, Україна; Угода від 18.06.2007
Тиндик Н.П. Біженці: невід’ємний елемент сучасного міграційного 
процесу: монографія. – Львів, 2007. – 608 с.
Проблемні питання інститутів політичного притулку та екстрадиції в 
Україні http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2082
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