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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Серед важливих завдань, які сьогодні стоять перед 

суспільством і державою, можна виділити такі: забезпечення ефективного 

правового регулювання та публічного адміністрування міграційних процесів, 

створення умов для безперешкодної реалізації прав, свобод, законних інтересів 

мігрантів і виконання ними передбачених законодавством обов’язків, 

посилення соціального і правового захисту громадян України, які перебувають 

або працюють за кордоном, підвищення рівня національної безпеки шляхом 

запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідації 

їх наслідків. 

Вирішити поставлені завдання допомагає міграційний режим, що існує в 

Україні. Визначення змісту, структури та системи міграційного режиму в 

Україні є однією з умов розбудови правової держави на сучасному етапі 

державотворення та важливою умовою реалізації державної міграційної 

політики в Україні.  

Разом із тим існують чинники, які перешкоджають становленню в державі 

ефективного міграційного режиму. 

По-перше, реалізація державної міграційної політики ускладнюється такими 

негативними явищами, як: невідповідність законодавчих актів України з питань 

міграції вимогам сьогодення; недостатність кадрового, матеріально-технічного 

забезпечення державних органів, які реалізують державну міграційну політику 

України тощо. 

По-друге, відсутність у чинному законодавстві норм, які б розкривали зміст 

та закріплювали механізми реалізації міграційного режиму в Україні. 

Незважаючи на те, що термін «міграційний режим» згадується в положеннях 

Конституції України (ст. 92), він не отримав поширення в національних 

нормативно-правових актах, які регламентують міграційні процеси. 

По-третє, суперечливість представлених у юридичній науці думок учених 

щодо визначення правових режимів та адміністративно-правових режимів, а 

також обмежене коло праць, у яких використовується поняття «міграційний 

режим», призвело до того, що поняття «міграційний режим» так і не набуло в 

доктрині адміністративного права свого змістового наповнення.   

Дослідження міграційного режиму, з одного боку, допомагає вирішити 

теоретичні проблеми (визначити зміст міграційного режиму, його структуру 

тощо), а, з іншого, – сприяє вирішенню проблем у правотворчій та 

правозастосовній сферах, які стосуються закріплення принципів міграційного 

правового регулювання, правового статусу учасників міграційних відносин та 

ін.   

Фундаментальною та основоположною базою дослідження вказаної 

проблематики є праці вітчизняних і зарубіжних учених-юристів, які стосуються 

загальних питань визначення змісту та структури правових і адміністративно-

правових режимів: С. Алексєєва, В. Бєлєвцевої, М. Віхляєва, В. Ласточкіна, 

С. Маілян, О. Малько, М. Матузова, О. Миколенка, Т. Мінки, В. Настюка, 

В. Нерсесянца, О. Окопник, С. Поповчука, В. Рушайло, І. Соколової та ін. У 
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роботі також використовувались праці, які присвячені міграційним процесам, 

що відбуваються у світі і в Україні, а також державній міграційній політиці: 

О. Аніної, О. Воронятнікова, І. Гарної, Д. Голобородька, Н. Грабар, 

С. Константінова, О. Кузьменко, О. Малиновської, С. Мосьондза, В. Олефіра, 

Л. Савранчук, О. Савченко, С. Саїва, О. Сікорського, В. Столбового, 

А. Супруновського, Н. Тиндик, Н. Цекалової та ін.  

Водночас категорія «міграційний режим» у наукових дослідженнях окремо 

не аналізувалася. Виключення становить праця В. Снігура, який у межах 

кандидатської дисертації розглядає міграційний режим як засіб реалізації 

міграційної політики в Україні. Разом із тим автор зосереджує увагу не стільки 

на змісті міграційного режиму, його структурі та системі, скільки на 

характеристиці механізму забезпечення міграційного режиму в Україні, який 

включає: систему правових актів; організаційно-структурні формування; 

організаційно-правові методи та способи. Вказані обставини й зумовили 

обрання зазначеної теми. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова на 2012–2016 рр. з теми «Механізми 

публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин в 

адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах» 

(номер державної реєстрації 0112U002484). Тема дисертації безпосередньо 

пов’язана з реалізацією Концепції державної міграційної політики, схваленої 

Указом Президента України від 30 травня 2011 року.  

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наявних 

наукових та нормативних джерел визначити зміст поняття «міграційний 

режим», дослідити особливості правового закріплення в чинному міграційному 

законодавстві всіх його структурних елементів, окреслити проблеми, які 

існують у зазначених сферах, та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення 

теорії міграційного режиму і положень чинного міграційного законодавства. 

Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних задач:  

– визначити сучасний стан наукових досліджень міграційного режиму у 

доктрині адміністративного права;  

– розкрити поняття, елементи системи і структури міграційного режиму в 

Україні;  

– виділити критерії класифікації міграційних режимів, які представлені в 

спеціальній літературі, та з’ясувати теоретичне і практичне значення таких 

класифікацій; 

– окреслити сучасний стан нормативно-правового забезпечення 

міграційного режиму взагалі та безпосередньо кожного з елементів системи 

міграційного режиму;  

– розкрити взаємовплив і взаємозалежність міграційного режиму, 

міграційного права та державної міграційної політики; 

– визначити сучасний стан наукових досліджень і нормативного 

закріплення цілей та принципів міграційного правового регулювання;  



3 

  

– розкрити зміст і особливості предмету і методу міграційного правового 

регулювання;  

– визначити та охарактеризувати систему суб’єктів міграційного режиму в 

Україні; 

– розкрити систему правових гарантій, що забезпечують реалізацію 

міграційного режиму в Україні; 

– визначити правовий стан як один зі структурних елементів міграційного 

режиму та розкрити його значення для розвитку національного міграційного 

законодавства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у міграційній 

сфері.  

Предметом дослідження є міграційний режим в Україні (адміністративно-

правовий аспект).  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, формально-юридичний, історичний, логіко-семантичний, 

системний аналіз тощо), так і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правовий тощо). Діалектичний метод використано в процесі 

розгляду розвитку наукової думки щодо міграційного режиму (розділ 1). 

Формально-юридичний метод застосовано під час аналізу норм законодавства, 

які закріплюють структурні елементи міграційного режиму (розділ 3). За 

допомогою історичного методу здійснено характеристику історичного розвитку 

наукової думки стосовно міграційного режиму та нормативно-правового 

забезпечення міграційного режиму (підрозділи 1.1, 2.1). Логіко-семантичний 

метод використано для дослідження дефініцій адміністративного права, які в 

сукупності допомагають розкрити сутність міграційного режиму 

(підрозділи 1.2, 1.3). Метод системного аналізу дав змогу виявити зв’язки між 

структурними елементами змісту міграційного режиму та елементами його 

системи (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод застосовано в процесі 

дослідження національного законодавства і положень правової доктрини 

(підрозділ 2.2). 

Нормативну основу роботи становить чинне та перспективне законодавство 

України з питань правового регулювання у міграційній сфері. Для розроблення 

пропозицій з оптимізації міграційного правового регулювання у зазначеній 

галузі використано міжнародні акти та законодавство колишніх радянських 

республік. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України щодо міграційного руху населення у 

січні–лютому 2017 року, статистичні дані Управління Верховного комісара 

ООН у справах біженців (далі – УВКБ ООН) за 2014–2016 роки про кількість 

українців, які шукають притулку в розвинених країнах, статистичні дані 

Європейського поліцейського управління і Європейського Мігрант 

Контрабанда центру (EMSC) про кількість українців, підозрюваних в 

організації нелегальної міграції до ЄС, а також інші акти, які видані органами 
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державної влади та громадськими організаціями і стосуються міграційних 

процесів в Україні та світі.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням міграційного режиму. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку наукових положень і висновків, які виносяться на захист, 

зокрема: 

уперше: 
– визначено сучасні тенденції в юридичній науці, які негативно впливають 

на розвиток теорії адміністративного права щодо міграційного режиму: 

розбіжності щодо визначення правових режимів у межах теорії держави та 

права; відсутність цілісної концепції адміністративно-правових режимів; мала 

кількість наукових праць, присвячених змісту, структурі та системі 

міграційного режиму в Україні; 

– міграційно-правовий стан визначається як елемент структури міграційного 

режиму в Україні, що дозволило виявляти ефективність міграційного режиму 

шляхом порівняння реального правового стану, який склався в державі, з тим 

правовим станом, який був закладений у цілях міграційного правового 

регулювання; 

– визначено в межах доктрини адміністративного права поняття 

міграційного режиму як складного комплексного утворення, яке має 

багаторівневу внутрішню систему, зумовлену предметом правового 

регулювання, та внутрішню структуру, в якій елементи характеризуються 

певною єдністю, що дозволило визначити місце міграційного режиму в системі 

адміністративно-правових режимів в Україні та розкрити зміст елементів його 

системи і структури; 

удосконалено: 
– розуміння цілей і принципів міграційного режиму, у зв’язку з чим 

запропоновано розробити проект Закону України «Про Концепцію державної 

міграційної політики», в якому б не тільки закріплювались пріоритетні 

напрями діяльності держави у міграційній сфері, а й визначалося поняття 

міграційного режиму як засобу реалізації державної міграційної політики в 

Україні та закріплювались основні цілі та принципи міграційного режиму; 
– розуміння систематизації міграційного законодавства, у зв’язку з чим 

обґрунтовується недоцільність розроблення Міграційного кодексу України і 

пропонується вдосконалення законодавства за видами інституціональних 

міграційних режимів; 

дістали подальшого розвитку: 
– наукові положення стосовно визначення державної міграційної політики, 

що дало змогу розкрити зміст міграційного режиму як важливого засобу 

реалізації державної міграційної політики в Україні;  
– підходи щодо визначення предмету і методу міграційного правового 

регулювання, що дало змогу уточнити коло суспільних відносин, які належать 

до міграційної сфери, та розкрити правовий інструментарій, за допомогою 

якого регулюються такі суспільні відносини;  
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– наукові положення щодо класифікації міграційних режимів, що дало змогу 

визначитися з теоретичним і практичним значенням цих класифікацій;  

– підходи щодо статусу суб’єктів міграційного режиму, що дало змогу 

визначитися з видами таких суб’єктів та розкрити особливості їхнього 

правового статусу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в роботі положення, висновки та рекомендації сприяють 

подальшому розвитку теорії адміністративного права та підвищенню 

ефективності діяльності органів, які вповноважені реалізовувати державну 

міграційну політику в Україні. Основні положення та результати дослідження 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – у процесі розроблення теоретичних і 

прикладних проблем адміністративного права, а також спеціальних положень 

інституту адміністративної відповідальності (акт впровадження Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова від 27.02.2017); 

– нормотворчій діяльності – у процесі реформування міграційного й 

адміністративно-деліктного законодавства, зокрема підготовки нормативно-

правових актів із питань запобігання нелегальній міграції; 

–  правозастосовній діяльності – для покращення діяльності органів 

державної влади, які вповноважені реалізовувати в Україні державну 

міграційну політику;  

– навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних 

посібників із дисциплін «Міграційне право», «Адміністративне право» (акти 

впровадження Запорізького національного університету від 20.01.2017, 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка від 07.04.2017).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені на 7 наукових конференціях, а саме: 

68-ій науковій конференції професорсько-викладацького складу і наукових 

працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. 

Одеса, 2013 р.); 69-ій звітній конференції, присвяченій 148-й річниці створення 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 2013 р.); 

«Актуальні суспільно-політичні проблеми права та економіки» (м. Кіровоград, 

2014 р.); «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики» (м. 

Кіровоград, 2015 р.); «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук» (м. 

Запоріжжя, 2016 р.); «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: 

вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Харків, 2016 р.); 71-ій науковій 

конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 

наукових статтях, із них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 7 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 182 сторінки. Список використаних джерел налічує 153 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Міграційний режим у доктрині адміністративного права» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сучасний стан наукових досліджень міграційного режиму 
у доктрині адміністративного права» визначено основні напрями досліджень 

міграційного режиму як виду правових і адміністративно-правових режимів в 

Україні.  

З’ясовано, що в юридичній науці існують такі тенденції щодо досліджень 

міграційного режиму як виду правового та адміністративно-правового режимів: 

1) представлені в теорії держави та права визначення правового режиму за 

змістом суттєво різняться між собою. Його визначають як: соціальний режим 

певного об’єкту, закріплений правовими нормами й забезпечений сукупністю 

юридичних засобів (С. Алексєєв, В. Ісаков та ін.); як особливий порядок 

правового регулювання або як систему правового впливу (М. Матузов, 

В. Разуваєв та ін.); як складне юридичне утворення, до змісту якого слід 

відносити не тільки метод, способи і типи правового регулювання, а й інші 

елементи (А. Васильєв, В. Іванов та ін.); 

2) у науці адміністративного права довгий час зосереджувалась увага 

виключно на так званих спеціальних режимах, які є поширеними в 

адміністративно-політичній та господарській сферах адміністративно-

правового регулювання і публічного адміністрування (А. Басов, К. Бережна, 

Т. Васильєва, С. Магда та ін.), і лише в поодиноких працях робилася спроба на 

рівні теорії адміністративного права дослідити адміністративно-правові режими 

(В. Бєлєвцева, В. Ласточкін, С. Маілян, Т. Мінка, В. Настюк, С. Поповчук, 

В. Рушайло та ін.);  

3) у науці адміністративного права міграційний режим не є категорією, на 

підставі якої будується зміст і структура наукових досліджень у сфері міграції. 

У якості предмета таких досліджень в основному виступали міграційні процеси 

(О. Бандурка, І. Гарна, О. Кузьменко, О. Савченко, С. Саїв, В. Столбовий, 

Н. Тиндик та ін.), державна міграційна політика (О. Малиновська, С. Мосьондз, 

В. Олефір та ін.), правовий статус суб’єктів міграційних правовідносин 

(О. Аніна, О. Воронятніков, Д. Голобородько, Н. Грабар, С. Константінов, 

В. Палько, Л. Савранчук, О. Сікорський та ін.), міжнародне міграційне право та 

співробітництво з питань міграції (С. Божок, І. Василенко, С. Кривчук-Новак, 
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Є. Стрільченко та ін.), а також міграційне право в системі права України 

(А. Супруновський, Н. Цекалова та ін.); 

4) найбільш ґрунтовно категорія «міграційний режим» розглядається у 

кандидатській дисертації В. Снігура «Міграційний режим в Україні» (2008 рік), 

яка, однак, має такі недоліки: а) розглядаючи міграційний режим як засіб 

реалізації державної міграційної політики, автор зосереджується виключно на 

характеристиці правового статусу органів публічної адміністрації, уникаючи в 

роботі особливостей правового статусу фізичних осіб; б) зміст дисертації 

присвячено в основному механізму реалізації міграційного режиму, а не 

розкриттю його змісту та характеристиці його елементів. 

У підрозділі 1.2 «Міграційний режим: поняття, система і структура» 

досліджено представлені в юридичній літературі думки вчених щодо 

визначення поняття «міграційний режим» та розкрито елементи, які становлять 

його систему і структуру.  

У дисертації обґрунтована доцільність визначення міграційного режиму: 

– по-перше, як складного комплексного утворення, яке має: 1) багаторівневу 

внутрішню систему, зумовлену предметом правового регулювання; 

2) внутрішню структуру, в якій елементи характеризуються певною єдністю; 

– по-друге, як особливого порядку правового регулювання, який виникає в 

результаті специфічного єднання елементів, що входять у структуру правового 

режиму.  

З’ясовано, що міграційний режим є цілісним комплексом відмежованих, 

взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним елементів, який утворює 

особливу єдність із середовищем та є одночасно елементом системи більш 

високого порядку. Тому міграційний режим можна одночасно розглядати як 

елемент системи більш високого порядку – системи адміністративно-правових 

режимів, а також усередині міграційного режиму виділяти такі елементи: режим 

набуття і втрати громадянства; режим виїзду за межі України та в’їзду в 

Україну громадян України; режим в’їзду та перебування на території України 

іноземців та осіб без громадянства; режим свободи пересування та вільного 

обрання місця проживання (перебування) в Україні; режим реалізації права на 

притулок в Україні; режим у сфері зовнішньої трудової міграції; режим протидії 

нелегальній міграції в Україні; режим юридичної відповідальності осіб, які 

порушили вимоги міграційного законодавства. 

Оскільки поняття «структура» визначено як заданий ходом становлення 

системи об’єктивний та суттєвий зв’язок її елементів, який визначає стійкість 

та якісну визначеність системи, в дисертації обґрунтована доцільність серед 

елементів структури міграційного режиму виділяти цілі і принципи 

міграційного режиму, предмет та метод міграційного правового регулювання, 

статус суб’єктів міграційного режиму, правові гарантії, які забезпечують 

реалізацію міграційного режиму та міграційно-правовий стан. 

У підрозділі 1.3 «Класифікація міграційних режимів в Україні» розкрито 

класифікації правових і адміністративно-правових режимів за різними 

критеріями, визначено місце міграційного режиму у запропонованих 
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класифікаціях, подано авторську класифікацію міграційних режимів та 

визначено теоретичну і практичну її значимість.  

Встановлено, що основна складність класифікації правових, адміністративно-

правових і міграційних режимів полягає у тому, що обставин, які впливають на їх 

зміст та характеристику, дуже багато. У зв’язку із цим таку класифікацію можна 

проводити за різними критеріями.  

Наприклад, за обсягом обмеження конституційних прав осіб розрізняють 

звичайні та надзвичайні правові режими. Перші не змінюють конституційного 

статусу особи, тоді як другі тимчасово обмежують її права й свободи, а також 

передбачають особливий порядок здійснення окремих видів конституційних 

прав і свобод. Міграційні режими за цим критерієм належать до звичайних 

правових режимів.  

За часом дії виділяють постійні або короткочасні режими. Перші діють на 

постійній основі, а другі вводяться на певний період задля досягнення 

конкретної мети. За цим критерієм міграційні режими належать до постійних 

правових режимів.  

Обґрунтовано, що найбільш прийнятною та вичерпною є класифікація 

міграційних режимів залежно від рівнів правового регулювання. Так, відповідно 

до даної класифікаційної підстави, можна виділити три види міграційних 

режимів: 1) загальний міграційно-правовий режим, зміст якого розкривається у 

підрозділах 1.1 і 1.2 дисертації; 2) інституціональні міграційні режими 

(наприклад, режим виїзду за межі України та в’їзду в Україну громадян 

України; режим реалізації права на притулок в Україні та ін.); 3) спеціальні 

міграційні режими (наприклад, режим реєстрації місця проживання; 

паспортний режим та ін.). 

Розділ 2 «Міграційний режим як засіб реалізації державної міграційної 

політики» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Нормативно-правове забезпечення міграційного режиму в 

Україні» проаналізовано історичний розвиток нормативно-правового 

забезпечення міграційного режиму в Україні.   

Зазначено, що нормативно-правове забезпечення міграційного режиму в 

Україні має чотири етапи свого становлення:  

– перший етап (1991–1993 роки) ознаменувався прийняттям Законів України 

«Про громадянство», «Національні меншини в Україні», а також створенням 

перших органів публічної адміністрації, які реалізовували свої повноваження у 

сфері міграції;  

– другий етап (1994–2000 роки) відзначився прийняттям Законів України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців», 

«Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», 

Конституції України, яка створила основи для подальшого розвитку 

міграційного законодавства, а також чисельними реорганізаціями органів 

публічної адміністрації, які реалізовували свої повноваження у сфері міграції; 

– третій етап (2001–2011 роки) ознаменувався прийняттям якісно нових за 

змістом Законів України «Про громадянство України» та «Про біженців», а також 

Законів України «Про імміграцію», «Про приєднання України до Конвенції про 
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статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців» і «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні», що свідчило про поступовий 

розвиток нормативно-правового забезпечення міграційного режиму в Україні; 

– четвертий етап (2012–2017 роки), який характеризується прийняттям у 

новій редакції Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», Законів України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту» і «Про зовнішню трудову міграцію», які розширили 

коло суб’єктів міграційного режиму та сферу суспільних відносин, що піддаються 

міграційному правовому регулюванню. Також у цей період на нормативному рівні 

була затверджена Концепція державної міграційної політики і створено 

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах 

міграції (Державна міграційна служба України). 

У підрозділі 2.2 «Міграційний режим, міграційне право та сучасна 

міграційна політика України» здійснена порівняльна характеристика понять 

«міграційних режим», «міграційне право» та «державна міграційна політика» і 

визначене місце кожного з них у категоріальному апараті адміністративного 

права.  

Зроблено висновок про те, що намагання вчених покращити державну 

міграційну політику шляхом доведення існування в системі права України такої 

самостійної галузі права, як міграційне право, є шкідливими і руйнівними для 

національного права. Необґрунтоване «дроблення» права завжди призводить до 

протиріч між його елементами, а в підсумку може призвести до втрати 

системою права України своїх основних ознак – узгодженості і системності. 

Крім загальнотеоретичних дискусій щодо термінології, такий підхід не дасть 

ніяких позитивних зрушень у державній міграційній політиці. Розроблення ж 

теорії міграційного режиму створить умови для плідного використання 

теоретичних знань у правотворчій і правозастосовній сферах. 

Державна міграційна політика є комплексом заходів (правових, фінансових, 

організаційних та ін.), що здійснюються державою з метою регулювання 

міграційних процесів, забезпечення належного соціально-економічного та 

демографічного розвитку тощо (О. Малиновська, С. Мосьондз, В. Олефір). 

Реалізація блоку правових заходів держави якраз і забезпечується міграційним 

режимом України. Тобто міграційний режим виступає найважливішим засобом 

реалізації державної міграційної політики в Україні. 

Розділ 3 «Елементи структури міграційного режиму» складається з п’яти 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Цілі та принципи міграційного режиму» досліджено 

історію розвитку національного законодавства, зміст і класифікації цілей та 

принципів міграційного режиму.  

У дисертації акцентовано увагу на проблемі розмежування понять «цілі 

державної міграційної політики» та «цілі міграційного правового 

регулювання». З одного боку, ототожнення цих понять буде свідчити про 

суттєву науково-методологічну помилку в дослідженні, з другого боку, у сфері 

державного впливу на міграційні процеси дійсно відбувається тісний 

взаємозв’язок цілей політики держави та цілей правового регулювання. 
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Характеризуючи цілі міграційно-правового регулювання, слід розуміти, що 

йдеться не тільки про уявлення однієї людини чи групи людей про майбутній 

результат, який настане у разі ефективного правового регулювання, а й про цілі 

держави в цілому як політичної форми організації суспільства. Саме в цьому 

сенсі можна говорити про «цілі міграційно-правового регулювання» та «цілі 

міграційної політики» як близькі за змістом поняття. 

Визначено, що, окрім загальних цілей, які притаманні всій системі права 

України, до цілей міграційно-правового регулювання належать такі: 

забезпечення дієвого механізму побудови системи органів публічної 

адміністрації у сфері міграції; встановлення правових стандартів для реалізації 

мігрантами, які перебувають на території України на законних підставах, їхніх 

прав, свобод, законних інтересів та виконання обов’язків; встановлення 

правових стандартів соціального і правового захисту громадян України, які 

працюють, перебуваючи за кордоном; зміцнення національної безпеки та 

обстоювання національних інтересів України у сфері міграції; захист 

українського ринку праці; подолання негативних наслідків неконтрольованих 

міграційних процесів та забезпечення сталого демографічного та соціально-

економічного розвитку країни; запобігання виникненню неконтрольованих 

міграційних процесів та ліквідація їх наслідків.  

На підставі проведеного аналізу чинного законодавства зроблено висновок, 

що нормативно-правові акти України не закріплюють чітку систему принципів 

міграційного режиму, що негативно відображається на правозастосовній 

діяльності компетентних органів публічної адміністрації, а також на рівні 

правової захищеності суб’єктів міграційного права. Характеризуючи принципи 

міграційного режиму, необхідно враховувати, що існують: загальні принципи 

національного права, які притаманні всім елементам системи права (наприклад, 

принципи верховенства права, справедливості, обґрунтованості й ін.); 

принципи, що притаманні в цілому міграційному правовому регулюванню 

(наприклад, принцип диференційованого підходу до різних категорій мігрантів 

відповідно до інтересів держави, національного законодавства і міжнародних 

зобов’язань України та ін.); принципи, які набувають своєї реалізації на рівні 

інституціональних міграційних режимів (наприклад, принцип збереження 

єдності сімей біженців та ін.).  

У підрозділі 3.2 «Предмет та метод міграційного правового регулювання» 

визначено та охарактеризовано предмет та метод міграційного правового 

регулювання.  

З’ясовано, що представлені в юридичній літературі визначення предмета 

міграційного правового регулювання мають такі недоліки: 1) використовують 

поняття, які не мають чіткого змістового наповнення та потребують уточнень 

(«міграційні процеси», «міграційні відносини»); 2) не враховують синтез 

матеріальних і процесуальних (процедурних) відносин, що мають місце в 

міграційній сфері; 3) не вказують суб’єктів суспільних відносин та мету їх 

правового регулювання. У дисертації пропонується визначення предмета 

міграційного правового регулювання, яке усуває всі перелічені недоліки та 

найбільш повно розкриває специфіку суспільних відносин у міграційній сфері.  
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Предметом міграційно-правового регулювання сьогодні охоплюються 

суспільні відносини: щодо набуття і втрати громадянства; стосовно виїзду за 

межі України та в’їзду в Україну громадян України; щодо в’їзду та перебування 

на території України іноземців та осіб без громадянства; стосовно свободи 

пересування та вільного обрання місця проживання (перебування) в Україні; 

щодо реалізації права на притулок в Україні; стосовно протидії нелегальній 

міграції в Україні; щодо юридичної відповідальності осіб, які порушили вимоги 

міграційного законодавства. 

Характеризуючи метод міграційного правового регулювання, слід зазначити 

таке: 1) в міграційному правовому регулюванні превалює імперативний метод 

правового регулювання; 2) міграційний режим використовує всі способи 

правового регулювання, що притаманні загальному методу правового 

регулювання (заборони, приписи та дозволи); 3) метод міграційно-правового 

регулювання поєднує в собі два типи правового регулювання – спеціально-

дозвільний та дозвільно-зобов’язуючий. 

У підрозділі 3.3 «Статус суб’єктів міграційного режиму» дано визначення 

статусу суб’єктів міграційного режиму та характеризуються його елементи, а 

також наводяться різні критерії класифікації суб’єктів міграційного режиму.  

Доведено, що статус суб’єктів міграційного режиму характеризується 

такими ознаками: має універсальний характер, оскільки поширюється на всіх 

суб’єктів міграційного режиму; відображає індивідуальні особливості суб’єкта 

та його реальне становище в системі суспільних відносин у міграційній сфері; 

права і свободи, що становлять основу статусу, не можуть реалізовуватись без 

інших його компонентів – обов’язків та відповідальності; реалізація принципу 

диференційованого підходу до різних категорій мігрантів відповідно до 

інтересів держави, національного законодавства і міжнародних зобов’язань 

України може впливати на обсяг прав, свобод і обов’язків, якими наділяються 

суб’єкти міграційного режиму.  

Суб’єкти міграційного режиму класифікуються за різними критеріями: 

залежно від ролі, яку відіграють суб’єкти у відносинах у міграційній сфері 

(керуючі, керовані, допоміжні); за територіальною ознакою (внутрішні і 

зовнішні мігранти); за ознакою належності до громадянства країни (громадяни, 

іноземці, особи без громадянства); залежно від біологічних чи організаційних 

особливостей суб’єкта (фізичні і юридичні особи) тощо. 

З’ясовано, що найбільш прийнятною для наукового дослідження та корисною 

для вдосконалення правотворчої і правозастосовної діяльності є класифікація 

суб’єктів міграційного права залежно від їхньої публічно-правової природи на 

індивідуальних суб’єктів (громадяни, іноземці, особи без громадянства) і 

колективних суб’єктів (органи публічної адміністрації, наділені владними 

повноваженнями у сфері міграції). Ця класифікація і була покладена в основу 

характеристики правового статусу суб’єктів міграційного режиму.      

У підрозділі 3.4 «Правові гарантії, які спрямовані на підтримку 
міграційного режиму в Україні» визначено та охарактеризовано систему 

правових гарантій, які забезпечують функціонування міграційного режиму в 

Україні. 
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Доведено, що до правових гарантій міграційного режиму слід відносити: 

1) заходи адміністративного примусу (контрольна діяльність компетентних 

органів, видворення за межі України, адміністративна відповідальність тощо); 

2) інститут оскарження в адміністративному чи судовому порядку (наприклад, 

рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства може 

бути оскаржено до суду).  

На підставі аналізу норм чинного законодавства та спеціальної літератури 

зроблено висновок, що правові гарантії міграційного режиму – це встановлені 

адміністративним законодавством засоби безпосереднього забезпечення, 

використання, дотримання, виконання і правильного застосування міграційних 

норм, які сприяють збереженню міграційного режиму і його функціонуванню. 

У підрозділі 3.5 «Правовий стан як елемент структури міграційного 
режиму України» досліджено поняття міграційно-правового стану та його 

значення для розвитку національного міграційного законодавства. 

Обґрунтовано, що результатом міграційного правового регулювання в 

Україні є встановлення міграційно-правового стану. Саме він є тим 

індикатором, який дозволяє порівняти результат, який передбачався цілями 

державної міграційної політики і цілями міграційного правового регулювання, з 

реальним результатом, який утворився в суспільстві внаслідок міграційного 

правового регулювання. Тому міграційно-правовий стан можна визначити як 

особливий уклад суспільних відносин, який утворився в результаті 

міграційного правового регулювання в Україні на певний момент часу. Це дає 

змогу, по-перше, оцінювати, наскільки міграційно-правовий стан відповідає чи 

не відповідає заявленим цілям міграційного правового регулювання, та, по-

друге, оперативно розробляти систему заходів щодо поліпшення чинного 

міграційного законодавства України.  

Невідповідність міграційно-правового стану заявленим цілям міграційного 

правового регулювання є причиною розроблення і прийняття у 2014 році 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб», а у 2015 році – Закону України «Про зовнішню трудову міграцію». Разом 

із тим слід відзначити, що Концепція державної міграційної політики (2011 рік) 

сьогодні визначається на рівні підзаконного акта, тоді як ст. 92 Конституції 

України передбачає, що засади регулювання демографічних та міграційних 

процесів визначаються виключно законами України. Прийняття Закону про 

засади державної міграційної політики України зумовлене об’єктивним 

становищем, яке сьогодні склалося у сфері міграції.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні змісту поняття «міграційний режим», 

дослідженні особливостей правового закріплення в чинному міграційному 

законодавстві всіх його структурних елементів, окресленні проблем, які 

існують у зазначених сферах, та формулюванні пропозицій щодо 

вдосконалення теорії міграційного режиму і положень чинного міграційного 
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законодавства. Здобувачем сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій, а саме: 

1. Доведено, що розбіжності у трактуванні поняття «правовий режим» в 

теорії держави та права, а також відсутність єдиної концепції адміністративно-

правових режимів у науці адміністративного права негативно відобразились на 

рівні досліджень міграційного режиму в доктрині адміністративного права. 

Сьогодні відсутні в адміністративно-правовій науці системні уявлення про 

зміст, структуру та систему міграційного режиму в Україні.  

2. Встановлено, що міграційний режим – це складне комплексне утворення, 

яке характеризується такими особливостями: 1) має багаторівневу внутрішню 

систему та структуру; 2) являє собою особливий порядок правового 

регулювання, який виникає в результаті специфічного поєднання елементів, що 

входять до структури міграційного режиму; 3) є елементом системи 

адміністративно-правових режимів; 4) має на меті специфічним способом 

регламентувати конкретні сфери міграційних відносин; 5) створює певний 

ступінь сприяння або несприяння задоволенню інтересів окремих суб’єктів 

міграційного режиму; 6) завжди супроводжується встановленням відповідного 

міграційно-правового положення, тобто особливого укладу міграційних 

відносин. 

3. Запропоновано авторську класифікацію міграційних режимів в Україні 

залежно від рівня правового регулювання: 1) загальний міграційно-правовий 

режим, правовий вплив якого поширюється на всі міграційні відносини; 

2) інституціональні міграційні режими, правовий вплив яких поширюється лише 

на групу однорідних, тісно пов’язаних міграційних відносин (режим виїзду за 

межі України та в’їзду в Україну громадян України; режим реалізації права на 

притулок в Україні та ін.); 3) спеціальні міграційні режими, правовий вплив 

яких поширюється на невелику групу міграційних відносин (режим реєстрації 

місця проживання; паспортний режим та ін.). Запропонована класифікація 

відображає реально існуючі відмінні властивості відповідних видів міграційних 

режимів та дає змогу знаходити як загальні риси, що об’єднують ці режими, так 

і специфічні особливості, які вирізняють їх у загальній системі міграційних 

режимів.  

4. Встановлено, що історичний розвиток національного законодавства щодо 

забезпечення міграційного режиму складається з чотирьох етапів: перший етап 

охоплюється періодом з 1991 по 1993 рік; другий етап – з 1994 по 2000 рік; 

третій етап – з 2001 по 2011 рік; четвертий етап – з 2012 по 2017 рік. 

5. Обґрунтовано, що розгляд особливостей правового регулювання 

міграційних процесів у суспільстві через категорію «міграційне право» має 

суттєві недоліки, до яких належать: 1) наявність застарілих підходів щодо 

диференціації права на галузі та правові інститути (предмет і метод правового 

регулювання не описують специфіку всього спектру правового регулювання 

міграційних процесів); 2) крім дискусій щодо термінології та місця 

міграційного права в системі права, такий підхід не дає позитивних результатів 

безпосередньо для формування і реалізації державної міграційної політики. 

Категорія «міграційний режим» дозволяє врахувати весь спектр правового 
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регулювання міграційних процесів і швидко перевести теоретичні 

напрацювання в площину правотворчої і правозастосовної діяльності. Тому 

саме міграційний режим є найважливішим засобом реалізації державної 

міграційної політики в Україні.  

6. Встановлено, що цілі міграційного режиму – це той кінцевий результат, 

якого прагнуть досягти суб’єкти правотворчої діяльності, закріплюючи 

міграційні норми в національному законодавстві. Принципи міграційного 

режиму – це основні правила поведінки, які лежать в основі міграційного 

правового регулювання суспільних відносин. Тому принципи міграційного 

режиму не завжди прямо передбачені в нормативно-правовому акті. Дуже часто 

вони випливають із його загального змісту. 

7. Обґрунтовано, що предмет міграційного правового регулювання – це 

суспільні відносини, що виникають між органом владних повноважень та його 

посадовими особами, з одного боку, та фізичними особами, з другого боку, 

задля визнання, реалізації і захисту прав і законних інтересів особи та держави 

у сфері міграції, а також для правового забезпечення і реалізації процедури 

просторового переміщення фізичних осіб між поселеннями, регіонами, 

країнами. Метод міграційного правового регулювання визначається як 

передбачена міграційним законодавством органічно поєднана сукупність 

прийомів, способів та засобів, які використовуються для регулювання відносин 

у сфері міграції.  

8. Встановлено, що у структуру статусу суб’єкта міграційного режиму 

входять такі елементи: міграційна правосуб’єктність, міграційні права, свободи 

й обов’язки. Підкреслюється, що реалізація в межах міграційного режиму 

принципу диференційованого підходу до різних категорій мігрантів відповідно 

до інтересів держави, національного законодавства і міжнародних зобов’язань 

України позначається і на обсязі прав, свобод і обов’язків різних суб’єктів 

міграційного режиму.  

9. Обґрунтовано, що правові гарантії міграційного режиму – це встановлені 

адміністративним законодавством засоби безпосереднього забезпечення, 

використання, дотримання, виконання і правильного застосування міграційних 

норм, які сприяють збереженню міграційного режиму і його функціонуванню. 

До них належать заходи адміністративного примусу та інститут оскарження в 

адміністративному чи судовому порядку.  

10. Встановлено, що міграційно-правовий стан є особливим укладом 

суспільних відносин, який утворився в результаті міграційного правового 

регулювання в Україні на певний момент часу. Категорія «міграційно-правовий 

стан» дозволяє виявляти недоліки міграційного правового регулювання та 

розробляти систему заходів щодо поліпшення чинного міграційного 

законодавства України. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Баламуш М. А. Міграційний режим в Україні (адміністративно-

правовий аспект). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі досліджені різні підходи вчених до визначення понять «правовий 

режим», «адміністративно-правовий режим» і «міграційний режим». 

Відзначається, що поняття «правовий режим» і «адміністративно-правовий 

режим» є відносно вивченими поняттями в юридичній науці, проте в наукових 

роботах представлені суперечливі судження про їхній зміст і елементи їхньої 

структури.  

Відзначається, що побудова цілісної системи міграційного правового 

регулювання у вигляді міграційного режиму зумовлює необхідність визначення 

і всебічного аналізу ряду ключових понять, які дозволяють розкрити 

особливості міграційного режиму в Україні. Йдеться про характеристику цілей, 

принципів, предмета, методу, способів та типів міграційного правового 

регулювання, про визначення правового статусу суб’єктів міграційних 

відносин, про уточнення кола наявних правових гарантій у зазначеній сфері, а 

також про характеристику правового устрою міграційних правовідносин, що 

виникли в результаті дії міграційного режиму. 

Ключові слова: адміністративно-правовий режим, еміграція, імміграція, 

міграційна політика, міграційне право, міграційний режим, правовий режим, 
система міграційного режиму, структура міграційного режиму. 

 

Баламуш М. А. Миграционный режим в Украине (административно-

правовой аспект). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена теоретическому анализу миграционного режима в 

Украине как одного из средств реализации государственной миграционной 
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политики. В работе исследованы разные подходы ученых к определению 

понятий «правовой режим», «административно-правовой режим» и 

«миграционный режим». Отмечается, что понятия «правовой режим» и 

«административно-правовой режим» являются относительно изученными 

понятиями в юридической науке, однако в научных работах представлены 

противоречивые суждения об их содержании и элементах их структуры. Все 

это негативно отразилось на уровне исследований миграционного режима в 

рамках науки административного права, так как дискуссионными остаются 

вопросы о рассмотрении миграционного режима в качестве вида 

административно-правовых режимов, о его содержании и элементах его 

структуры. Несмотря на то, что термин «миграционный режим» используется в 

положениях Конституции Украины, на законодательном уровне его содержание 

не раскрывается, что требует комплексных исследований в данном 

направлении.  

В диссертации представлены современные методологические подходы к 

исследованию понятия «миграционный режим». Отмечается, что построение 

целостной системы миграционного правового регулирования в виде 

миграционного режима обуславливает необходимость определения и 

всестороннего анализа ряда ключевых понятий, которые позволяют раскрыть 

особенности миграционного режима в Украине. Речь идет о характеристике 

целей, принципов, предмета, метода, способов и типов миграционного 

правового регулирования, об определении правового статуса субъектов 

миграционных отношений, об уточнении круга существующих правовых 

гарантий в указанной сфере, а также о характеристике правового уклада 

миграционных правоотношений, возникших в результате действия 

миграционного режима. Именно эти понятия являются инструментами 

научного мышления и используются для раскрытия и отображения 

особенностей миграционного режима в Украине. А характеристика правового 

состояния как элемента миграционного режима дополнительно помогает 

объяснить и раскрыть тенденции законопроектной деятельности в сфере 

миграции. 

В результате анализа положений специальной литературы, действующего 

законодательства и практики его применения сформулировано понятие 

«миграционный режим», который в диссертации рассматривается, во-первых, 

как один из видов административно-правовых режимов, во-вторых, как особый 

порядок правового регулирования, возникающий в результате специфического 

соединения элементов, входящих в структуру такого режима. Аргументируется 

точка зрения, что в структуру миграционного режима входят: 1) цели 

миграционного правового регулирования; 2) принципы права, 

характеризующие миграционный режим; 3) предмет миграционного правового 

регулирования; 4) статус субъектов миграционного режима; 5) метод 

миграционного правового регулирования; 6) правовые гарантии, 

предусмотренные для поддержания миграционного режима; 7) правовое 

состояние, которое сложилось на сегодняшний день в Украине в результате 

миграционного правового регулирования.  
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Помимо структуры миграционного режима, в диссертации рассматривается 

его система. Аргументируется необходимость выделения в системе 

миграционного режима таких элементов, как: режим приобретения и утраты 

гражданства; режим эмиграции; режим иммиграции; режим свободы 

передвижения и свободного выбора места жительства (пребывания) в Украине; 

режим реализации права на убежище в Украине; режим в сфере внешней 

трудовой миграции; режим противодействия нелегальной миграции в Украине; 

режим юридической ответственности лиц, нарушивших требования 

миграционного законодательства. 

Акцентируется внимание на том, что изменчивость миграционных 

процессов в мире и непосредственно в Украине требует введения такой 

государственной миграционной политики и такого миграционного режима, 

которые бы учитывали не только существующие тенденции в мире и стране, но 

и могли предвидеть определенные миграционные процессы в будущем и 

вовремя предотвращать их негативные последствия. 

Ключевые слова: административно-правовой режим, эмиграция, 

иммиграция, миграционная политика, миграционное право, миграционный 
режим, правовой режим, система миграционного режима, структура 
миграционного режима.   
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aspect). – Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

The paper examines different approaches of scientists to definition of «legal 

regime», «administrative and legal regime» and «migration procedure». It has been 

noted that the concepts of «legal regime» and «administrative and legal regime» are 

relatively studied concepts in legal science, but in scientific works they are 

represented by conflicting opinions on their matter and elements of structure. 

It is noted that the construction of a coherent migration legal regulation system by 

way of the migration regime necessitates a definition and comprehensive analysis of 

some key concepts, which allow revealing peculiarities of the migration procedure in 

Ukraine. This refers to characteristics of the objectives, principles, subject matter, 

method, means and types of migration legal regulation, to the definition of legal 

status of subjects of migration relations, to clarifying the range of existing legal 

guarantees in the mentioned area, as well as to the description of the legal nature of 

migration relations arising as a result of the migration procedure. 

Key words: administrative and legal regime, emigration, immigration, migration 
policy, migration law, migration procedure, legal regime, migration procedure 

system, migration procedure structure. 
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