


2 

 

Назва дисципліни 
Міжнародне міграційне право (англійською мовою) 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного 

права 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Земан Ігор Васильович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародного права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

ihor.zeman@lnu.edu.ua 

тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права) 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щопонеділка: 14.30-16.00 год. (кафедра міжнародного права, 

вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка дисципліни https://intrel.lnu.edu.ua 

 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна Міжнародне міграційне право» (англійською 

мовою») є вибірковою дисципліною з спеціальності 293 

«Міжнародне право» для освітньої програми «Міжнародне та 

європейське право», яка викладається у 1 семестрі в обсязі 5 

кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Міжнародне міграційне право» (англійською 

мовою») фокусується на вивченні світових міграційних 

процесів. Особливу увагу буде приділено правовому 

регулюванню міжнародного режиму захисту прав біженців, 

шукачів притулку та внутрішньо переміщених осіб. Курс 

зосереджується на визначенні основних категорій мігрантів 

та захисті їхніх прав та свобод у міжнародному праві. 

Дисципліна забезпечує теоретичні знання та практині 

mailto:ihor.zeman@lnu.edu.ua
https://intrel.lnu.edu.ua/
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навички у студентів спеціальності «міжнародне право». 

Мета дисципліни Формування комплексних знань про особливі правового 

регулювання світової міграції; визначення прав основних 

категорій мігрантів; визначення правового статусу біженців 

та внутрішньо переміщених осіб. 

Література 1. Giuffré Mariagiulia. The Readmission of Asylum Seekers 

under International Law. Oxford, 2020. 408 p. 

2. Goodwin-Gill Guy, McAdam Jane. The Refugee in 

International Law. Third Edition. Oxford, 2007. 786 p. 

3. Barnett Laura. Global Governance and the Evolution of 

the International Refugee Regime. International Journal of 

Refugee Law. 2002. Vol.14. No.2/3. P. 238-262. 

4. Jean Allain. The jus cogens Nature of Non-refoulement. 

International Journal of Refugee Law. 2002. Vol.13. No.4. P.533-

558. 

5. The 1951 Convention relating to the Status  of Refugees 

and its 1967 Protokol. A commentary / ed. A. Zimmermann. – 

Oxford University Press, 2011. 1799 p. 

6. Kuźniak B., Zeman I. Sytuacja uchodźców wewnętrznych 

na Ukrainie w świetle regulacji prawno-międzynarodowych. 

Studia Prawnicze KUL. 2018. No 1 (73). S. 81-94. 

7. Шашкова І. Участь Міжнародної організації праці в 

міжнародно-правовій системі соціального захисту 

безробітних. Європейські перспективи. 2018. №1. С. 169-174. 

8. Римаренко Ю.І. Міжнародне міграційне право: 

Підручник. Київ, 2007. 639 с. 

9. Дахова І.І. Принцип запобігання виникненню 

випадків безгромадянства в міжнародних актах і 

законодавстві України. Форум права. 2015. № 4. С. 79–83. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index  

Обсяг курсу 5 кредитів ЄКТС ( 150 год.). 

Лекції - 32 год. 

Семінарські заняття - 16 год. 

Самостійна робота - 102 год. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
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Результати навчання Після завершення курсу студент повинен: 

Знати:  
Концепції та основні категорії міжнародного міграційного 

права; принципи та політику захисту осіб, що потребують 

захисту; загальне розуміння студентами, як це регулювання 

та політика можуть бути поширені та імплементовані на 

міжнародному та національному рівнях. 

Вміти:  

Використовувати набуті знання основ міжнародного 

міграційного права у практичній діяльності для надання 

юридичних консультацій та захисту громадян України, 

іноземців, шукачів притулку, біженців та трудящих-

мігрантів. 

 

Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи 

вирішення різноаспектних проблем міжнародно-правового та 

національно-правового змісту. 

ПРН 10. Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації 

норм міжнародних договорів, актів міжнародних 

міжурядових організацій, рішень міжнародних судів у 

національний правопорядок. 

Формат курсу Очний 

Теми Тема 1. Правове регулювання міграції у міжнародному праві. 

Тема 2. Громадянство та апатриди у міжнародному праві та 

національних правових системах 

Тема 3. Правовий статус іноземців в Україні та національних 

правових системах 

Тема 4. Притулок у міжнародному праві 

Тема 5. Правовий статус біженців 

Тема 6. Внутрішньо переміщені особи 

Тема 7. Правовий статус трудових мігрантів 

Тема 8. Нелегальна міграція та торгівля людьми 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік, за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, міжнародного права прав 

людини. 
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Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне обладнання Проектор для відтворення презентацій. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за 

залік нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 60%; 

• підсумкова модульна робота 40%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (модульна робота, вирішення кейсу). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані 

на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 



6 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 


