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В С Т У П 

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 
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«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 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 
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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; 
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– визначити сучасний стан наукових досліджень і нормативного 

закріплення цілей та принципів міграційного правового регулювання;  

– 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 



7 

  

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 

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; 
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– 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 
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належать до міграційної сфери, та розкрити правовий інструментарій, за 

допомогою якого регулюються такі суспільні відносини;  

– 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: 
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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. 

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. 
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РОЗДІЛ 1. МІГРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ У ДОКТРИНІ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

1.1 Сучасний стан наукових досліджень міграційного режиму у  доктрині 

адміністративного права 

 

В науці адміністративного права сьогодні виникає декілька проблем 

теоретичного характеру, які пов’язані з темою дисертаційного дослідження і 

які необхідно вирішити для подальшого її розвитку та вдосконалення 

міграційного законодавства України.  

По-перше, виникає необхідність уточнення поняття правовий режим 

в межах теорії держави та права. Адже саме в теорії держави та права 

поняття «режим» набуло найбільшого використання як по відношенню до 

держави (наприклад, поняття «державний (політичний режим)»), так і по 

відношенню до права (наприклад, поняття «правовий режим») [112, с. 608-

616; 140, с. 258-259; 129].   

Так, Соколова І. О. у своїй кандидатській дисертації, яка повністю була 

присвячена поняттю «правовий режим», намагається провести чітку 

змістовну межу між поняттями «правовий режим», «управління», «державна 

влада», «політичний режим», «соціальний режим», «механізм правового 

регулювання», «правовий стан», «система права». При цьому Соколова І. О. 

відмічає, що поняття «правовий режим» знайшло широке використання в 

юридичній науці практично в усіх її галузях і напрямах стосовно 

характеристики певних суб’єктів права або різновидів юридичної діяльності. 

На її думку, обґрунтованим є активне застосування цього поняття в чинному 

законодавстві, окремих законодавчих актах, які регулюють різноманітні види 

юридичної діяльності і використання тих чи інших об’єктів. Водночас, 

підкреслює Соколова І. О., сучасний стан розробки концепції правового 

режиму в юридичній науці характеризується істотними розбіжностями, 

фрагментарністю або навіть суперечливістю у розумінні сутності та змісту її 
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основного поняття, що зумовлено багатоаспектністю змісту правових 

відносин, які відображаються поняттям «правовий режим» [129].  

На багатоаспектність поняття правовий режим звертає увагу і 

Миколенко О. І. В своїй монографії та докторській дисертації він намагається 

обґрунтувати доцільність виділення в системі права України такого елементу 

як адміністративне процедурне право. При цьому він зазначає, що в 

юридичній науці постійно виникають ситуації, коли один і той же термін 

несе різне змістовне навантаження в залежності від низки факторів – 

контексту роботи, особливостей авторського підходу тощо. Це, на думку 

вченого, частково пояснює і обмежену кількість комплексних наукових 

праць щодо розуміння і визначення правового режиму в теорії держави і 

права [62, с. 255]. Що правда в монографії, Миколенко О. І. більш 

наполегливо стверджував про необхідність створення самостійної галузі 

права «адміністративне процедурне право» [62, с. 254-277], тоді як в 

докторській дисертації обмежився констатацією, що сьогодні 

адміністративне процедурне право є частиною адміністративного права та 

може розглядатися як його підгалузь чи правовий інститут [60, с. 330-356]. В 

якості критерію виділення в системі права України підгалузей і галузей 

права, а також правових інститутів вчений пропонує використовувати 

правовий режим, зміст якого охоплює собою і такі традиційні критерії 

диференціації права на галузі як предмет і метод правового регулювання [62, 

с. 273-275].      

Якщо звернутися до визначень правового режиму, які представлені в 

теорії держави та права, то помітимо, що вони суттєво різняться між собою. 

Розташуємо їх за змістом від менш змістовних до більш змістовних 

визначень. 

Дуже часто правовий режим визначається як соціальний режим певного 

об’єкту, закріплений правовими нормами й забезпечений сукупністю 

юридичних засобів [113, с. 258-259; 39, с. 258]. В цьому випадку мова йде, 

наприклад, про режим заповідних територій і об’єктів, режим у слідчих 
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ізоляторах, тощо. Тобто визначення правового режиму обмежується, так 

званими, спеціальними режимами, які встановлюються державою на 

відповідних об’єктах.   

Разуваєв В. Е. характеризує правовий режим як особливий порядок 

правового регулювання, встановлений державою у вигляді правових норм і 

забезпечений силою державного примусу [116, с. 12]. Схожу позицію 

висловлює Алексєєв С. С., який теж визначає правовий режим як порядок 

регулювання і комплекс правових способів, але акцентує увагу на тому, що 

таке правове регулювання характеризується особливим поєднанням 

взаємодіючих дозволів, заборон, а також позитивних зобов’язань. Таке 

поєднання дозволів, заборон і зобов’язань якраз і створює, на думку 

Алексєєва С. С., особливу спрямованість правового регулювання [8, с. 185]. 

Запропоновані визначення, на жаль, не конкретизують позицію вчених щодо 

існування, наприклад, галузевих режимів чи режимів на рівні правових 

інститутів. Ці визначення в рівній мірі можна використовувати як на 

міжгалузевому і галузевому рівнях правового регулювання, так і на рівні 

окремих об’єктів, що потребують особливого правового регулювання з боку 

держави. Також у запропонованих визначеннях акцент при характеристиці 

правового режиму робиться на методах, способах та типах правового 

регулювання, тоді як не враховуються специфіка суспільних відносин, що 

потребують особливого правового регулювання, та специфіка суб’єктів 

відносин, яка може вплинути на об’єм їх правового статусу.            

Уникаючи громіздких визначень правового режиму та розуміючи, що 

розкрити зміст цього поняття у одному реченні не можливо, Васильєв А. С., 

Іванов В. В., Канзафарова І. С., Малько О. В., Матузов М. І., Шундіков К. В. 

пропонують розглядати правовий режим як складне юридичне утворення, що 

визначає порядок правового регулювання, який, в свою чергу, виражається у 

певному поєднанні правових засобів і створює бажаний суспільний стан і 

конкретний ступінь сприятливості або несприятливості для задоволення 

інтересів суб’єкта [140, с. 258; 55, с. 16-29]. Тобто автори запропонованого 
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визначення, хоча і зосереджують свою увагу в основному на особливостях 

правового регулювання, підкреслюють, що розкрити зміст поняття 

«правовий режим» можливо лише через характеристику його чисельних 

елементів. 

Найбільш об’ємне за своїм змістом авторське визначення поняття 

«правовий режим» запропонувала Соколова І. О., яка вважає, що правовий 

режим – це невід’ємна властивість влади, її устрою і функціонування, 

соціальної спрямованості [129]. Чому правовий режим є властивістю влади, а 

не, наприклад, засобом її реалізації, Соколова І. О. не пояснює. До того ж 

запропоноване визначення, в порівнянні з іншими визначеннями, що були 

наведені вище, взагалі не розкриває змісту поняття «правовий режим». Разом 

з тим, Соколова І. О. пропонує в дисертації і, так званий, юридичний підхід 

до визначення правового режиму. В цьому сенсі правовий режим, на її думку, 

це специфічний регулятивний вплив на соціальні відносини, які підлягають 

правовій регламентації, при якому за допомогою різних юридичних засобів, 

передусім, встановлюється особливий порядок законодавчого регулювання 

певного виду діяльності суб’єктів права [129]. Це визначення Соколової І. О. 

найбільш повно розкриває зміст поняття «правовий режим», адже 

акцентується увага не тільки на особливостях методу правового 

регулювання, а й на специфіці предмету правового регулювання та статусі 

учасників суспільних відносин.     

Отже проведений аналіз свідчить про велику палітру думок, 

представлених в спеціальній літературі, щодо змісту поняття «правовий 

режим» та його місця в категоріальному апараті теорії держави та права.  

По-друге, в науці адміністративного права довгий час 

зосереджувалась увага виключно на, так званих, спеціальних режимах, які є 

розповсюдженими у адміністративно-політичній та господарській сферах 

адміністративно-правового регулювання і публічного адміністрування. 

Наприклад, у адміністративно-політичній сфері розкривалися зміст та 

особливості реалізації: режиму надзвичайного стану (Басов А. В., Магда С. 
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О.)  [13; 51]; режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб (Коробочкіна 

Л. Л., Ростовська К. В., Семіног О. О.) [43; 118; 125]; режимів особливих 

адміністративно-територіальних утворень (Бібік В. В., Окопник О. М.) [17; 71]; 

митних режимів (Афанасьєва О. О., Мельник М. В.) [10; 56]; режиму обігу 

зброї в Україні (Бокий О. М.) [19]; режиму інформації з обмеженим доступом 

(Баскаков В. Ю.) [12; 44], тощо.          

У господарській сфері адміністративно-правового регулювання і 

публічного адміністрування розкривалися зміст та особливості реалізації: 

режиму транзиту (Бережна К.В.) [16]; режиму детінізації відносин (Позняков 

С. П., Чеховська І.В.) [75; 150]; адміністративно-правового режиму 

господарської діяльності в Україні (Васильєва Т. С.)  [24], тощо.  

В той же час в науковій літературі представлено мало праць, в яких би 

розкривався на рівні теорії адміністративного права зміст та види 

адміністративно-правових режимів (Бєлєвцева В. В., Ласточкін В. В., Маілян 

С. С., Мінка Т. П., Настюк В. Я., Поповчук С. К., Рушайло В. Б. і ін.) [70; 48; 

52; 67; 77; 119].  

Одна частина з представлених праць розвиває в межах науки 

адміністративного права вже існуючі в теорії держави та права концепції 

правового режиму (Бєлєвцева В. В., Ласточкін В. В., Маілян С. С.,  Настюк В. 

Я. і ін.).  

Слід відмітити, що друга частина праць з проблем адміністративно-

правових режимів, гармонійно поєднує наукові здобутки теорії права та 

досвід правозастосовної діяльності органів публічної адміністрації. Тобто не 

відкидаються теоретичні напрацювання теорії держави та права, але вони 

суттєво переосмислюються і доповнюються з врахуванням особливостей 

адміністративно-правового регулювання та правозастосовної діяльності 

компетентних органів в Україні. Такі праці, на нашу думку, сприяють 

розвитку теорії адміністративного права з питань адміністративно-правових 

режимів. До таких наукових праць слід віднести монографії і дисертації 

Мінки Т. П., Поповчука С. К., Рушайла В. Б. і інших вчених.  



16 

  

Так, цікаву і в той же час суперечливу концепцію адміністративно-

правових режимів запропонував Поповчук С. К. Його концепція будується на 

декількох основних тезах. 

 Перша теза полягає у тому, що адміністративно-правові режими, як і 

будь які правові режими, є штучно створеними державою реальними 

правовими засобами із системою суб’єктів, об’єктів, умов, обставин часу й 

місця (території), процедур.  

Друга теза полягає у тому, що адміністративно-правовий режим – це 

комплекс суспільних відносин певного виду діяльності, закріплений 

юридичними нормами і забезпечений сукупністю організаційно-правових 

засобів. Їх зміст визначається через об’єкт та предмет адміністративно-

правового режиму. 

Третя теза полягає у тому, що слід розрізняти об’єкт і предмет 

правового режиму. Об’єктом адміністративно-правових режимів є суспільні 

відносини, спрямовані на запобігання та подолання системних негативних 

явищ у тих сферах адміністративно-правового регулювання, де виникає 

висока імовірність чи безпосередня загроза життю, здоров’ю, честі й гідності 

громадян, державному суверенітету та територіальній цілісності України, 

економічній та екологічній безпеці, громадському порядку та ін. Предметом 

же адміністративно-правових режимів є встановлена в законодавчому 

порядку сукупність правил діяльності публічної адміністрації та поведінки 

громадян і невладних юридичних осіб з метою недопущення, усунення чи 

мінімізації негативних для значної кількості осіб діянь і подій [77, с. 169-

170].   

В запропонованій концепції адміністративно-правових режимів є, на 

нашу думку, як позитивні, так і негативні моменти. До позитивних моментів 

можна віднести те, що автор стверджує, що суспільні відносин, які 

регулюються адміністративно-правовим режимом, визначають специфіку 

адміністративно-правового регулювання, а не навпаки. І дійсно, при 

характеристиці адміністративно-правових режимів науковці дуже часто 
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надають перевагу методам, способам і типам правового регулювання, не 

помічаючи самі суспільні відносини та їх специфіку. Що ж тоді визначає 

специфіку адміністративно-правових режимів, - суспільні відносини, які 

необхідно врегулювати, чи сукупність правових засобів, за допомогою 

яких держава регулює певну сферу суспільних відносин? Вважаємо, що 

адміністративно-правове регулювання визначає специфіку суспільних 

відносин в тій же мірі як суспільні відносини визначають специфіку 

адміністративно-правового регулювання. Процес впливу один на одного є 

обоюдним. Тому відмічаючи позитивні зрушення у світогляді 

Поповчука С. К. щодо визначення адміністративно-правових режимів, не 

можемо погодитись з його позицією, що специфічність адміністративно-

правового регулювання, наприклад, в межам міграційного режиму, 

обумовлена виключно міграційними відносинами, що склалися у середині 

країни та в цілому у світі. Міграційні відносини не є статичним явищем у 

суспільстві, а тому їх формування і розвиток обумовлений, в тому числі, і 

відповідним набором правових засобів, які передбачає міграційне 

законодавство України.   

Серед негативних моментів концепції Поповчука С. К. можна 

відмітити наступне: 

-   автор стверджує, що правові режими є штучно створеними 

державою правовими засобами. Є загальновизнаним постулатом в теорії 

держави і права те, що правова система України та її система права є 

об’єктивними. Пояснюється це, передусім, об’єктивною потребою 

виникнення тих чи інших правових норм у суспільстві. Правові режими є 

складовою частиною як національної правової системи, так і системи права 

України. Тому стверджувати, що правові режими є штучним утворенням 

держави, автоматично означає визнання в цілому права штучним утворенням 

держави, яке виникло для задоволення її інтересів. Штучними можуть бути 

лише класифікації адміністративно-правових режимів, бо такі класифікації є 

результатом наукової діяльності людей. Саме тому будь-яка наукова 
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класифікація носить суб’єктивний характер; 

- концепція адміністративно-правових режимів Поповчука С. К. 

містить багато протиріч. Так, з одного боку, автор стверджує, що правовий 

режим – це, як правило, специфічний вид правового регулювання, 

виражений у своєрідному комплексі правових зобов’язань і правових 

обмежень, а, з другого боку, зазначається, що адміністративно-правовий 

режим – це комплекс суспільних відносин певного виду діяльності. Також, 

в одному випадку, зміст правових засобів, які входять до адміністративно-

правового режиму, розкриває через поняття об’єкт і предмет режиму, а, в 

другому випадку, Поповчук С. К. до елементів юридичної структури 

адміністративно-правового режиму відносить: регламентацію діяльності, 

систему дозволів, реєстраційну діяльність, облік, контроль, пряму 

заборону, заходи адміністративного примусу. Наука адміністративного 

права є галузевою юридичною наукою. Це означає, що всі явища, які 

потрапляють в поле зору юридичної науки, слід розглядати саме з 

юридичних позицій, а не соціологічних, політичних чи будь-яких інших. 

Не можна, в одному випадку, стверджувати, що правовий режим це 

суспільні відносини, а в другому випадку, робити висновки, виходячи з 

того, що правовий режим це специфічний вид правового регулювання. 

Елементи ж, які складають зміст адміністративно-правового режиму, на 

нашу думку, повинні бути чітко визначені та обґрунтовані. Тому аналіз 

об’єкту та предмету адміністративно-правових режимів вважаємо таким, 

що не має методологічного значення і не сприяє формулюванню висновків, 

які б розвивали теорію адміністративного права та позитивно позначалися 

на розвитку адміністративного законодавства і ефективності 

правозастосовної діяльності органів публічної адміністрації;  

- Поповчук С. К. акцентує увагу на тому, що адміністративно-

правові режими виникають там, де необхідно запобігти чи протидіяти 

системним негативним явищам у суспільстві. Тобто вся концепція 

адміністративно-правових режимів звелася до закріплення в чинному 
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законодавстві України спеціальних режимів, основна мета створення яких 

– протидія злочинності, охорона публічного порядку та захист 

національної безпеки. Адміністративне право теж можна розглядати як 

один із галузевих правових режимів. Тоді виходить, що основна мета 

створення і існування адміністративного права це охорона публічного 

порядку, захист національної безпеки та протидія протиправним 

посяганням. Переконані в тому, що правові режими не можна пов’язувати 

виключно з екстремальними ситуаціями, що виникають чи можуть 

виникнути у суспільстві. Основні цілі будь-якої галузі права це, по-перше, 

закріплення за допомогою юридичних засобів уже існуючих суспільних 

відносин, по-друге, стимулювання тих суспільних відносин, що вже існують 

та відповідають загальним інтересам суспільства, по-третє, створення умов 

для виникнення й розвитку нових форм суспільних відносин і на останньому 

місті, по-четверте, вилучення з практики соціально небезпечних відносин 

[50, с. 254]. Тобто всі ці цілі притаманні і адміністративно-правовим 

режимам.           

Мінка Т. П. в своїй докторській дисертації запропонувала авторську 

концепцію правового режиму адміністративного права, на підставі якої 

визначила зміст існуючих в Україні адміністративно-правових режимів [67,с. 

34]. Автор визначає правовий режим адміністративного права як правову 

форму функціонування відносин, що складають предмет адміністративного 

права і які забезпечуються комплексом правових способів, типів та методів 

адміністративно-правового регулювання, що створюють відповідний рівень 

динаміки цих відносин і визначають мету адміністративно-правового 

регулювання. Свою концепцію Мінка Т. П. будувала не тільки на основі 

представлених в теорії держави та права уявлень про правовий режим, а й на 

підставі вже існуючих на той момент розрізнених думок вчених про зміст та 

види адміністративно-правових режимів.   

Певні положення концепції, що запропонувала Мінка Т. П.,  ще будуть 

аналізуватися при розкритті положень дисертації. З деякими із них будемо 
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погоджуватись та доповнювати з точки зору необхідності розвитку 

міграційного права та міграційного законодавства, а деякі піддавати 

конструктивній критиці, відстоюючи авторське бачення концепції 

міграційного режиму в Україні. Разом з тим, докторська дисертація Мінки Т. 

П., по-суті, складається з двох частин. Перша частина присвячена 

обґрунтуванню концепції адміністративно-правових режимів в Україні, а 

друга – видам та характеристиці адміністративно-правових режимів в 

діяльності органів внутрішніх справ. Саме перша частина дисертації 

акумулює в собі всі знання про адміністративно-правові режими, які станом 

на 2011 рік були представлені в спеціальній літературі.        

Певний вплив на розвиток наукової думки в Україні щодо 

адміністративно-правових режимів мала монографія Рушайла В. Б. [119]. 

Вчений один із перших на пострадянському просторі спробував чітко 

визначити елементи, які складають зміст адміністративно-правових режимів, 

та обґрунтував доцільність виділення кожного із запропонованих елементів. 

В монографії вченого вказується, що в змісті адміністративно-правового 

режиму слід виділяти: цільову спрямованість режиму, правові принципи, 

об’єкти адміністративно-правового регулювання, юридичний стан суб’єктів 

та адміністративно-правовий інструментарій [119, с. 33]. Не дивлячись на те, 

що не в повній мірі погоджуємося з запропонованим Рушайло В. Б. 

переліком елементів адміністративно-правового режиму, саме його методику 

проведення дослідження було взято за основу при дослідженні міграційного 

режиму в Україні. Зміст великої кількості наукових праць, на жаль, будується 

за наступною схемою: «дається перелік думок декількох авторитетних 

вчених з приводу елементів змісту адміністративно-правових режимів, а 

потім, відразу, пропонується авторський висновок щодо кількості і 

найменування цих елементів». Тобто в наукових працях відсутні 

обґрунтування своєї позиції, критичний аналіз думок інших вчених, а також 

інформація про те, яким чином науковець прийшов до своїх висновків. 

Монографія Рушайла В. Б. як раз і вирізняється тим, що існування кожного 
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елементу у змісті адміністративно-правового режиму детально 

обґрунтовується автором.               

По-третє, адміністративне законодавство широко використовувало і 

використовує поняття «режим» та «правовий режим» не маючи 

достатнього теоретичного підґрунтя, що сприяє виникненню неузгоджених 

та суперечливих визначень у національному законодавстві.  

Передусім слід зазначити, що Конституція України дуже часто 

використовує поняття «режим» чи «правовий режим» не розкриваючи його 

зміст. Наприклад, в ст. 92 закріплюється, що: 

- виключно законами України визначаються: правовий режим власності 

(п. 7); правовий режим державного кордону (п. 18); правовий режим воєнного 

і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації (п. 19); 

- виключно законами України встановлюються порядок утворення і 

функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи 

міграційний режим, відмінний від загального (п. 8). 

Втішним є лише те, що термін «міграційний режим» є не тільки  

результатом вигадок чи уявлень вчених, а офіційно закріплений в чинному 

законодавстві на рівні Конституції.   

Окрім Конституції в чинному законодавстві України передбачаються ще 

такі адміністративно-правові режими: режим надзвичайного стану (Закон 

України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р.); 

режим державної служби (Закон України «Про державну службу» від 10 

грудня 2015 р.); режим секретності (Закон України «Про державну 

таємницю» від 21 січня 1994 р.); митний режим (Митний  кодекс України  

2012 р.); режим державного кордону України (Закон України «Про державний 

кордон України» від 4 листопада 1991 р.); особливий режим територій у 

місцях розташування уранових об’єктів (Закон України «Про видобування і 

переробку уранових руд» від 19 листопада 1997 р.); режим воєнного стану 

(Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 р.); 

особливий режим захисту рослин (Закон України «Про захист рослин» від 14 
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жовтня 1998 р.); режими функціонування єдиної державної системи 

цивільного захисту (режим повсякденного функціонування, режим підвищеної 

готовності, режим надзвичайної ситуації, режим надзвичайного стану) та ін.  

Аналіз чинного законодавства показує, що в переважній більшості 

нормативно-правових актів законодавець використовуючи термін «режим», не 

пропонує визначення адміністративно-правового режиму та не розкриває його 

зміст. Наприклад, в Законі України «Про державну службу» від 10 грудня 

2015 № 889-VIII згадується поняття «режим державної служби», але не 

розкривається його зміст. Теж саме відбувається і в Законі України «Про 

видобування і переробку уранових руд», де використовується термін 

«особливий режим територій у місцях розташування уранових об’єктів» від 

19.11.1997 р. № 645/97.  

Іноді законодавець розкриває зміст деяких понять через термін 

«особливий правовий режим». Наприклад, так визначає законодавець 

надзвичайний стан і воєнний стан в Законах України «Про правовий режим 

надзвичайного стану» [104] та «Про правовий режим воєнного стану» [103, 

ст. 1]. Виходить, що законодавець ототожнює поняття «правовий стан у 

вигляді надзвичайного чи воєнного стану» з поняттям «правовий режим». На 

цю помилку, з точки зору формальної логіки, звертає увагу Миколенко О. І. 

Він зазначає: «Якщо поняття «правовий режим» і «правовий стан» є 

синонімами, то тоді алогічно виглядають назви вже зазначених нами законів» 

[62, с. 262]. Тоді Закони України «Про правовий режим воєнного стану» і 

«Про правовий режим воєнного стану» можна буде назвати «Про правовий 

режим особливого правового режиму». На цій підставі Миколенко О. І. 

робить висновок, що поняття «правовий режим» і «правовий стан» хоча і 

близькі за значенням, і в багатьох випадках дійсно можуть без перешкод 

вживатися як синоніми, все ж таки мають певні відмінності.       

Є випадки, коло законодавець поняття «особливий режим» визначає 

через поняття «особливий правовий режим». Наприклад, в Законі України 

«Про захист рослин» від 14 жовтня 1998 р., закріплено, що особливий режим 
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захисту рослин - особливий  правовий  режим діяльності  місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій, спрямований на  локалізацію і  ліквідацію  особливо  

небезпечних  шкідників і хвороб  у  межах  населеного  пункту,  району,  

області, кількох областей. Цей приклад яскраво свідчить про те, що 

законодавець дуже часто намагається на інтуїтивному рівні роз’яснити зміст 

терміну, не використовуючи при цьому здобутки юридичної науки.  

І взагалі, складається враження, що термін «особливий правовий 

режим» є таким, що однозначно сприймається пересічними громадянами, 

посадовими особами органів публічної адміністрації та науковцями, а тому 

не потребує свого змістовного розшифровування. 

В деяких нормативно-правових актах біла спроба дати визначення 

адміністративно-правових режимів, але, незважаючи на такі спроби,  

спостерігається розмаїття змістовного наповнення. В одних випадках 

адміністративно-правовий режим визначається через поняття «встановлений 

законодавством порядок», а в інших, через поняття «комплекс 

взаємопов’язаних правових норм». Наприклад, в Законі України «Про 

державну таємницю» режим секретності визначається як встановлений 

нормативно-правовими актами єдиний порядок забезпечення охорони 

державної таємниці, а в Митному кодексі України митний режим 

визначається як комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до 

заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України 

визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови 

оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення.  

По-четверте, в науці адміністративного права в якості предмету 

дослідження виступали міграційні процеси, державна міграційна політика, 

міграційне право, правовий статус суб’єктів міграційних правовідносин, 

міжнародне співробітництво з питань міграції,  тоді як міграційний режим 

був предметом самостійного дослідження лише в кандидатській дисертації 

Снігур В. М. «Міграційний режим в Україні», яка була захищена ще у 2008 
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році.  

Безумовно, що кожна з наукових праць, присвячена міграційним 

процесам та міграційним відносинам, є важливою і для розкриття 

міграційного режиму в Україні, але в цьому підрозділі дисертації хотілося 

розкрити, передусім, стан наукової думки щодо понять «правовий режим», 

адміністративно-правовий режим» та «міграційний режим».  

Серед праць, які були присвячені аналізу міграційних процесів, слід 

виділити праці Бандурка О. О., Гарної І. О., Кузьменко О. В., Савченко О. І., 

Саїва С. С., Столбового В. М., Тиндик Н.П. та ін. [ 11;29; 46; 123; 124; 132; 

142; 143]. 

До праць, які були присвячені аналізу державної міграційної політики, 

слід віднести праці Малиновської О. А.,  Мосьондза С. О., Олефіра В. І. і ін.  

[53; 54; 69; 72]. 

Серед праць, які були присвячені аналізу правового статусу суб’єктів 

міграційних правовідносин, слід виділити праці Аніної О. В., Воронятнікова 

О. О., Голобородька Д. В., Грабар Н. М., Константінова С. Ф.,  Палька В. І., 

Савранчук Л. Л., Сікорського О. П. та ін. [9; 28; 30; 32; 42; 74; 122; 126].   

До праць, які були присвячені аналізу міжнародного співробітництва з 

питань міграції чи міграційним службам зарубіжних країн, слід віднести 

праці Божок С. Г., Василенко І. К., Кривчук-Новак С. Г., Стрільченка Є. В. та 

ін. [18; 23; 45; 133]. 

Серед праць, які були присвячені міграційному праву і його місцю в 

системі права України, слід виділити праці Супруновського А. І. та 

Цекалової Н. І. [135; 147]. 

Найбільш ґрунтовно категорія «міграційний режим» розглядалася у 

праці Снігур В. М., який в межах кандидатської дисертації спробував 

розглянути міграційний режим як засіб реалізації міграційної політики в 

Україні. Історіографію досліджень поняття «міграційний режим» вчений, на 

жаль, не проводить, але в дисертаційному дослідженні зосереджує свою 

увагу на вирішенні двох основних завдань: 
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- довести, що міграційний режим сьогодні є видом адміністративно-

правових режимів [128, с. 10-30]; 

- аргументувати позицію, згідно з якою міграційний режим є 

структурою, яка включає до свого складу три елементи: 1) систему правових 

актів, що є основою функціонування даного механізму; 2) організаційно-

структурні формування; 3) організаційно-правові методи та способи, які 

забезпечують функціонування даного механізму [128, с. 55, 175].  

За цим алгоритмом Снігур В. М. і розкриває особливості міграційного 

режиму та характеризує його як один із видів адміністративно-правових 

режимів в Україні.    

Разом з тим, запропонована Снігур В. М. концепція міграційного 

режиму має, на нашу думку, певні недоліки. 

По-перше, автор, при характеристиці міграційного режиму перебільшує 

роль держави та її органів, як основних суб’єктів міграційних відносин в 

Україні, і майже нівелює значення фізичних осіб як учасників цих відносин. 

Тобто при характеристиці організаційно-структурних формувань, вчений 

зосереджує свою увагу на системі і компетенції органів публічної 

адміністрації, які реалізують міграційну політику в державі та здійснюють свої 

повноваження у сфері міграційних відносин [128, с. 52-126], а при 

характеристиці організаційно-правових методів та способів, які забезпечують 

функціонування міграційного режиму, зупинився лише на характеристиці 

заходів адміністративного примусу [128, с. 129-172]. Тобто громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства у такій концепції міграційного 

режиму виступають лише об’єктами правового впливу і не представлені як 

учасники міграційних правовідносин, які реалізують свої права, свободи і 

обов’язки, в тому числі, і через встановлені законодавством адміністративні 

процедури. По-суті відбулася прив’язка поняття «міграційний режим» до 

правотворчої і правозастосовної діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування у сфері міграційних відносин. Переконані (що 

більш детально буде аргументовано у наступному підрозділі дисертації), що 
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поняття «правовий режим», «адміністративно-правовий режим» та 

«міграційний режим» передусім характеризують специфіку правового 

регулювання певної сфери суспільних відносин, яка (специфіка) набуває 

свого прояву у закріпленні правового статусу не тільки суб’єктів, наділених 

владними повноваженнями, а й всіх інших учасників цих відносин.   

По-друге, в роботі Снігур В. М. можна знайти певні суперечності. Так 

автор стверджує, що у змісті адміністративно-правового режиму варто 

виділити такі основні елементи: його цільове призначення, правові 

принципи, об’єкт адміністративно-правового регулювання (пояснюється це 

тим, що предмет і метод правового регулювання не розкривають усього 

різноманіття юридичного впливу), юридичний статус суб’єктів, 

адміністративно-правовий інструментарій [128, с. 18]. Але далі, 

стверджуючи, що міграційний режим є видом адміністративно-правових 

режимів, Снігур В. М. робить висновок, що міграційний режим в Україні 

складається з трьох елементів: 1) системи правових актів, що є основою 

функціонування даного механізму; 2) організаційно-структурних формувань; 

3) організаційно-правових методів та способів, які забезпечують 

функціонування даного механізму [128, с. 55, 175]. Куди ж тоді поділися 

традиційні елементи, які на думку вченого, характеризують усі 

адміністративно-правові режими?  

По-третє, Снігур В. М. переконаний в тому, що основне і головне в 

адміністративно-правовому режимі, в тому числі і міграційному режимі, – це 

попередження або ускладнення злочинної й іншої протиправної діяльності в 

сфері забезпечення державної і суспільної безпеки [128, с. 16]. Таку ж 

думку висловлює в своїх працях російський вчений Ласточкін В. В. [48, с. 

56]. З цим важко погодитись, адже вважаємо, що головне в міграційному 

режимі – врахування специфіки суспільних відносин, які необхідно 

врегулювати. Така специфіка дійсно може проявлятися в закріпленні в 

чинному законодавстві додаткових заходів національної безпеки. Яскравим 

прикладом цьому є режим воєнного стану (Закон України «Про правовий 
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режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII), який вводиться у разі 

збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України, її територіальній цілісності. Коли ж мова йде про інші види 

адміністративно-правових режимів, серед яких особливе місце посідає 

міграційний режим, то слід визнати той факт, що встановлення таких 

режимів спрямоване, в першу чергу, на забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, в тому числі і шляхом встановлення відповідних обмежень чи 

заборон.           

На жаль, автор дисертації не розглядає в роботі еволюцію думок в 

юридичній літературі стосовно змісту поняття «міграційний режим». Всі 

історичні аспекти його роботи зводяться до характеристики деяких 

історичних джерел, які стосуються міграції та міграційних процесів, 

починаючи із Римської Імперії, а також етапів розвитку законодавства 

України щодо забезпечення реалізації міграційної політики. При цьому автор 

констатує, що певні дослідження поняття «адміністративно-правовий 

режим», почали проводитись російськими і українськими вченими лише у 

90-х роках ХХ століття. До того ж в цих дослідженнях міграційний режим не 

завжди називається видом адміністративно-правових режимів [128, с. 26, 31-

49]. 

Отже, категорія «міграційний режим» потребує сьогодні свого 

осмислення в науці адміністративного права, тобто визначення свого змісту, 

системних та структурних елементів, а також місця в системі 

адміністративно-правових режимів.    

 

1.2 Міграційний режим: поняття, система та структура 

 

Зміст міграційного режиму можна розкрити через характеристику його 

ознак, елементів, які складають його зміст, та за допомогою класифікації 

міграційних режимів. В цьому підрозділі дисертації зупинимося на 

характеристиці ознак міграційного режиму і визначенні елементів, які 
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складають його зміст, та на підставі цього запропонуємо своє визначення 

міграційного режиму в Україні.   

Як вже зазначалося в попередньому підрозділі дисертації, в спеціальній 

літературі майже відсутні ґрунтовні дослідження змісту міграційного 

режиму, а тому вирішення цього завдання ускладнюється тим, що в 

юридичній науці відсутня єдина думка щодо визначення і ознак правового та 

адміністративно-правового режимів.  

Наприклад, Рушайло В. Б. зазначає, що при розгляді питання про зміст 

адміністративно-правових режимів доцільно використовувати вже наявні в 

юридичній науці доробки з загальних проблем змісту правового режиму, 

адже зміст адміністративно-правових режимів співвідноситься із змістом 

правового режиму як загальне і частина [119, с. 27]. Майже дослівно цитує 

його і Снігур В. М. [128, с. 18].  

Можемо погодитись з цими науковцями лише в тому, що поняття 

«правовий режим», «адміністративно-правовий режим» та «міграційний 

режим» слід розглядати як поняття, які за змістом поглинають один одного. 

Тобто «міграційний режим» є одночасно видом адміністративно-правових та 

правових режимів. Проблема полягає в тому, що представники як теорії 

держави та права, так і адміністративного права, по-різному розкривають 

зміст цього явища – іноді називаючи ознаки та елементи, які наповнюють 

поняття «правовий режим» своїм суперечливим змістом. Тому сьогодні 

відсутня єдність серед науковців щодо ознак адміністративно-правових 

режимів та елементів, які характеризують його зміст.  

Взагалі розкриття ознак міграційного режиму, обґрунтування елементів 

його системи та структури, а також формулювання його визначення, 

потребують ґрунтовних досліджень не в межах одного підрозділу(як ми зараз 

це намагаємося зробити), а в межах окремого наукового дослідження. 

Зважаючи на те, що вимоги до об’єму дисертаційного дослідження 

обмежують методологічні можливості дослідника, пропонуємо при аналізі 

ознак, системи і структури міграційного режиму використовувати лише ті 



29 

  

праці, які суттєво вплинули на наші остаточні висновки в дисертації. Це 

праці: 

по-перше, Рушайло В. Б., який ґрунтовно досліджує в своїй монографії 

елементи адміністративно-правового режиму, що складають його зміст [119]; 

по-друге, Мінки Т. П., яка у теоретичній частині своєї докторської 

дисертації запропонувала цілісну теорію адміністративно-правових режимів 

в Україні [67]; 

по-третє, Коробочкіної Л. Л., яка шляхом визначення ознак та 

елементів структури адміністративно-правових режимів розкривала зміст 

паспортного режиму в Україні як виду адміністративно-правових режимів 

[43];  

по-четверте, Мельника Р. С., який детально аналізує в своїй 

докторській дисертації співвідношення понять «система» та «структура» у 

прив’язці до характеристики правових явищ [58]; 

по-п’яте, Миколенка О. І., який на загальнотеоретичному рівні 

розкриває зміст правового режиму, визначає його ознаки та показує 

взаємозв’язок кожного із елементів, що складають структуру правового 

режиму [60]; 

по-шосте, Снігур В. М., який один із перших спробував визначитись із 

змістом міграційного режиму в Україні як виду адміністративно-правових 

режимів [128].   

В якості прикладу визначень, які не будуть в подальшому наводитись в 

межах науково-дослідної роботи та піддаватись критичному аналізу, є 

визначення, запропоноване Ласточкіним В. В. Вчений визначає поняття 

адміністративно-правового режиму як сукупність правових встановлень і 

необхідних організаційних управлінських заходів, що забезпечують порядок 

реалізації окремими громадянами своїх відповідних прав і обов’язків, а 

також такий порядок діяльності державних органів і громадських об’єднань, 

який найбільш адекватно відповідає інтересам забезпечення безпеки і 

охорони громадського порядку на строго обмеженій ділянці державного 
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управління [48, с. 55]. 

По-перше, вчений так і не провів остаточну межу між «режимом як 

сукупністю правових норм», та «режимом, який передбачається для 

функціонування якоїсь організації чи об’єкту», і який регулюється не тільки 

нормами права, а й іншими соціальними нормами (традиціями, звичаями, 

корпоративними нормами і ін.). Це зауваження стосується словосполучення 

«сукупність правових встановлень і необхідних організаційних 

управлінських заходів»;     

По-друге, «порядок реалізації прав індивідуальних і колективних 

суб’єктів адміністративного права» без проблем характеризується шляхом 

використання термінів «механізм реалізації суб’єктивних прав» та 

«процедура реалізації суб’єктивних прав». Виходить, що науковець 

ототожнює правовий режим з процедурою чи механізмом реалізації 

суб’єктивних прав.  До того ж у праці Ласточкіна В. В. чомусь мова йде не 

про порядок правового регулювання (що є доречним при розгляді правових і 

адміністративно-правових режимів), а лише про порядок реалізації 

суб’єктивних прав. 

На жаль, таких визначень в юридичній літературі дуже багато, а тому 

не бачимо сенсу зупинятися на кожному з них та виявляти методологічні 

помилки у дослідженні правових явищ.  

Отже, стосовно ознак адміністративно-правових режимів та 

міграційного режиму в юридичній літературі були висловлені наступні 

думки.   

Наприклад, Рушайло В. Б. та Снігур В. М. вважають, що характерними 

ознаками адміністративно-правових режимів є: визначена спеціальними 

нормами права поведінка фізичних, посадових і юридичних осіб; змушена 

детальна регламентація діяльності органів публічної адміністрації; введення 

деяких додаткових правил або винятків із загальнообов’язкових правових 

норм; встановлення особливого контролю за належним дотриманням 

правопорядку у сфері дії особливого режиму і встановлення деяких 



31 

  

обмежувальних заходів [119, с. 21; 128, с. 9].  

Мінка Т. П. серед основних ознак адміністративно-правових режимів 

називає наступні: встановлюється та забезпечується державою з метою 

реалізації публічних інтересів; переважно закріплюється у нормах 

адміністративного права; забезпечує об’єктивно необхідну й таку, що 

відповідає публічним інтересам, ідеальну модель функціонування та 

розвитку адміністративно-правових відносин у конкретній сфері публічного 

адміністрування; закріплюється, підтримується та забезпечується за 

допомогою специфічної комбінації адміністративно-правових, 

організаційних і матеріально-технічних засобів; обов’язковим суб’єктом 

адміністративно-правового режиму є орган публічної адміністрації [67, с. 

199-201]. 

Миколенко О. І. визначає такі основні ознаки правового режиму: 1) 

являє собою складне комплексне поняття, яке включає в себе елементи, що 

характеризуються певною єдністю; 2) являє собою особливий порядок 

правового регулювання, який виникає в результаті специфічного єднання 

елементів, що входять у структуру правового режиму; 3) встановлюється в 

законодавстві й забезпечується державою; 4) має мету специфічним 

способом регламентувати конкретні сфери суспільних відносин; 5) створює 

певний ступінь сприяння або несприяння для задоволення інтересів окремих 

суб’єктів права; 6) завжди супроводжується встановленням відповідного 

правового положення, тобто особливого укладу суспільних відносин [62, с. 

304].  

Основним у запропонованих ознаках правових і адміністративно-

правових режимів є наступне: 

- зазначається, що адміністративно-правовий режим являє собою 

специфічне поєднання правових засобів. Але Мінка Т. П. наголошує на 

поєднанні «адміністративно-правових, організаційних і матеріально-

технічних засобів», тоді як Миколенко О. І. говорить про специфічне правове 

регулювання, яке виникає в результаті своєрідного поєднання елементів, що 
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входять у структуру правового режиму. На жаль, Рушайло В. Б. та Снігур В. 

М. звели всю особливість адміністративно-правового режиму лише до 

визначення спеціальними нормами правил поведінки учасників суспільних 

відносин. Так чи інакше, вчені звертають увагу на специфічне поєднання в 

межах адміністративно-правового режиму правових засобів. Залишається 

лише визначитись з переліком цих правових засобів, що є складним 

завданням в юридичній науці; 

-  звертається увага, що адміністративно-правові режими 

характеризуються вимушеною детальною регламентацією діяльності органів 

публічної адміністрації у певній сфері суспільних відносин (Мінка Т. П., 

Рушайло В. Б. та Снігур В. М.). Вважаємо, що в даному випадку на думки 

вчених про ознаки адміністративно-правових режимів нашарувалися загальні 

уявлення про адміністративне право як галузь права. Коли характеризується 

адміністративно-правове регулювання в цілому, то дійсно звертається увага 

на те, що обов’язковим суб’єктом адміністративно-правових відносин є орган 

публічної адміністрації, який реалізує свої повноваження лише в тих межах, 

які передбачає для нього чинне законодавство. При характеристиці, 

наприклад, правових режимів ці ознаки взагалі можуть втратити сенс. А тому 

переконані, вони не є тими ознаками, які розкривають сутність 

адміністративно-правових та міграційного режимів. В даному випадку, і в 

цьому повністю погоджуємося з Миколенко О. І., можна говорити про 

регламентацію конкретної сфери суспільних відносин специфічним 

способом; 

- зазначається, що адміністративно-правові режими встановлюються 

та забезпечуються державою (Мінка Т. П., Миколенко О. І.). Будь-які 

нормативно визначені правила поведінки є такими, що встановлюються та 

забезпечуються державою. В даному випадку на думки вчених про ознаки 

адміністративно-правових режимів наклалися загальні уявлення про право в 

об’єктивному розумінні. Право є системою загальнообов’язкових та 

формально визначених правових норм, які встановлюються і забезпечуються 
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державою. Тобто названа ознака, розкриває сутність права в об’єктивному 

розумінні і не є тією ознакою, яка розкриває сутність адміністративно-

правових та міграційного режимів; 

- звертається увага, в одних випадках, на передбачення 

адміністративно-правовими режимами деяких додаткових правил чи винятків 

із загальнообов’язкових правових норм, або на встановлення деяких 

обмежувальних правил (Рушайло В. Б., Снігур В. М.), а в інших, - на 

створенні певного ступеня сприяння або несприяння для задоволення 

інтересів окремих суб’єктів права (Миколенко О. І.). Особливість всіх 

правових режимів, як особливого порядку правового регулювання, завжди 

проявляється в тому, що вони на відміну від загального правового 

регулювання можуть встановлювати додаткові правила, які, в тому числі, 

можуть сприяти або ж не сприяти задоволенню інтересів окремих суб’єктів 

права. В цьому дійсно полягає сутність кожного правового режиму, в  тому 

числі і міграційного; 

- Рушайло В. Б. та Снігур В. М. до ознак адміністративно-правових 

режимів також відносять «встановлення особливого контролю за належним 

дотриманням правопорядку у сфері дії особливого режиму». Контроль є 

лише одним із засобів дотримання законності в країні. Контроль, як і будь-які 

інші заходи профілактики та заходи державного примусу, є лише правовими 

гарантіями реалізації правових режимів. Тобто виділяти  контроль як 

особливу ознаку адміністративно-правових режимів вважаємо недоцільним, 

адже гарантії функціонування будь-якого правового режиму є невід’ємним 

елементом його структури. 

Серед ознак правових режимів Миколенко О. І. називає ще дві, розгляд 

яких вважаємо принциповим для розкриття змісту міграційного режиму. 

По-перше, вчений зазначає, що правовий режим завжди 

супроводжується встановленням відповідного правового положення, тобто 

особливого укладу суспільних відносин. На жаль, категорія «результат» в 

юридичній науці сприймається виключно через аналіз емпіричної бази даних, 
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тоді як більшість понять юридичної науки, на нашу думку, втрачають сенс 

без прив’язки до результату правового регулювання, діяльності органу 

адміністративної юрисдикції тощо. Поняття «функція права» і «правовий 

режим» повинні мати серед своїх структурних елементів такий елемент як 

результат правового регулювання, інакше - функція права залишиться 

декларацією, а правовий режим – мрією у суспільній свідомості без реальних 

шансів її реалізувати на практиці. Тому погоджуємося з науковцем в тому, 

що будь-який правовий режим завжди супроводжується встановленням 

відповідного правового положення.      

По-друге, Миколенко О. І. акцентує увагу на тому, що правові режими 

являють собою складне комплексне поняття, яке включає в себе елементи, 

що характеризуються певною єдністю. Далі Миколенко О. І., як і Рушайло В. 

Б., виділяє в правовому режимі структурні елементи, які складають його 

зміст та розкривають його сутність. Думку про те, що правові режими 

являють собою складне комплексне поняття, висловлюють і інші науковці 

[136, с. 521; 140, с. 280]. 

При дослідженні будь-якого складного правового явища завжди 

використовується системний підхід, який дозволяє виявити не тільки 

елементи, які складають зміст цього правового явища, а й виявити зв’язки 

залежності і впливу між ними. Разом з тим, набір елементів, в одних 

випадках, пов’язується з характеристикою системи правового явища, а в 

інших, з характеристикою його структури. Наприклад, система законодавства 

України характеризується набором одних елементів (конституційне, 

адміністративне, екологічне законодавство і ін.), тоді як структура 

законодавства - набором других елементів (Конституція, закони, підзаконні 

акти). Тобто кожне складне правове явище може мати елементи, які 

характеризують його систему, та елементи, які характеризують його 

структуру. Хочемо підкреслити, що в юридичній літературі  частіше всього 

визначаються та характеризуються елементи структури адміністративно-

правового режиму (Рушайло В. Б., Коробочкіної Л. Л.), і лише іноді 
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звертається увага на можливість існування елементів системи 

адміністративно-правового режиму (Мінка Т. П., Снігур В. М.).  

В цьому сенсі корисною для нашого дослідження є праця Мельника Р. 

С. про систему адміністративного права України, який пропонує критерії 

розмежування та визначення понять «система» і «структура», а також 

окреслює сфери використання цих понять в адміністративному праві [58].         

Так Мельник Р. С. зазначає, що варто підтримати тих науковців, які 

концентрують свою увагу навколо лише найбільш визначальних ознак 

поняття системи, називаючи такими цілісний комплекс відмежованих, 

взаємопов’язаних елементів системи, пов’язаність системи із середовищем, 

ієрархічність системи. Поєднуючи названі ознаки системи, можна зробити 

висновок, що система – це цілісний комплекс відмежованих, 

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

особливу єдність із середовищем та є одночасно елементом системи більш 

високого порядку [58, с. 19-20]. Далі Мельник Р. С. стверджує, що система 

правового явища не може бути його внутрішньою структурою, оскільки 

структура – це заданий ходом становлення системи об’єктивний та суттєвий 

зв’язок її елементів, який визначає стійкість та якісну визначеність системи 

[58, с. 48]. Висновки Мельника Р. С. корисні для нашого дослідження 

наступним: 

по-перше, «система» і «структура» не тотожні поняття, а тому 

розкривають різні властивості правового явища. Система правового явища 

характеризує особливу його єдність із навколишнім середовищем, тоді як 

структура правового явища більше сконцентрована на його внутрішній 

побудові, характеризує стійкість та якісну визначеність його змістовної 

конструкції; 

по-друге, система правового явища одночасно характеризує його як 

елемент системи більш високого порядку. Наприклад, якщо говорити про 

адміністративно-правовий режим як систему, то він буде складатися з 

режиму адміністративної відповідальності, міграційного режиму та ін., і 
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одночасно бути одним із елементів більш загальної системи, тобто 

елементом правового режиму.    

Отже міграційний режим як складне правове явище можна і необхідно 

характеризувати шляхом визначення його системи та структури.  

Наприклад, Снігур В. М. висловлює думки, які підтверджують зроблені 

вище висновки. Він зазначає, що на основі галузевих правових режимів 

створюються спеціальні режими вторинного, похідного рівня – режими 

соціальних процесів, видів діяльності, об’єктів (предметів) і територій [128, 

с. 23-24]. Також Снігур В. М. характеризує міграційний режим як певну 

систему та визначає його основні ознаки як системи: 1) система міграційного 

режиму є однією з підсистем системи права; 2) міграційний режим сам 

складається з набору елементів; 3) лише взаємодія цих елементів утворює 

специфічну правову діяльність по забезпеченню міграційного режиму, що є 

інтегративною якістю системи; 4) протиріччя, що виникають між 

структурними елементами, тобто прогалини в правовому регулюванні, є 

рушійною силою розвитку та еволюції міграційного режиму [128, с. 29-30]. 

Мінка Т. П. теж характеризує адміністративно-правовий режим шляхом 

використання системного підходу. Вчена зазначає, що як елемент системи 

правового режиму адміністративного права кожна підсистема 

адміністративно-правових режимів може бути розглянута як система, що має 

свою власну структуру, яка визначається специфікою елементів та їх 

взаємодією. Змістовний аналіз зазначених підсистем дозволив зробити 

висновок про те, що різні адміністративно-правові режими у складі конкретно-

галузевої системи посідають нерівноцінне місце і мають неоднакове значення 

[67, с. 150-159].  

Таким чином, можна констатувати, 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 
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адміністративно-правових режимів, а також всередині міграційного режиму 

виділяти елементи системи, які обумовлені предметом правового 

регулювання. Саме специфіка суспільних відносин, які регулюються 

нормами міграційного законодавства, може бути покладена в основу 

виділення елементів системи міграційного режиму. Сьогодні за предметом 

міграційно-правового регулювання можна виділити наступні елементи 

системи міграційного режиму: 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. Кожен з окреслених режимів має свою специфіку, яку можна 

розкривати на рівні окремого дисертаційного дослідження, але разом з тим, 

вони демонструють особливу єдність по відношенню до зовнішнього 

середовища та показують змістовну цілісність міграційного режиму в Україні 

як одного із видів адміністративно-правових режимів. Наприклад, вже 

сьогодні є комплексні дослідження, які частково розкривають проблематику 

режиму протидії нелегальній міграції в Україні (Божок С. Г., Василенко І. К. і 

ін.) [18; 23]. Також існує емпірична база, яка дозволяє на рівні самостійних 

науково-дослідних праць більш детально розкрити специфіку режиму 

протидії нелегальній міграції в Україні. Так за статистичними даними 

Державної прикордонної служби України, наведеними представництвом в 

Україні Міжнародної організації з міграції (МОМ) у своїх узагальненнях, 

протягом 2014-2015 рр. спостерігається збільшення чисельності виявлених 

неврегульованих мігрантів і на кордонах України, і всередині держави. 

Кількість спроб нелегального перетину кордону зросла в 2015 р. у порівнянні 

з 2014 р. майже у два рази. У 2015 р. найчисельнішу групу серед затриманих 

на кордоні України становили вихідці з Афганістану – 37%, Сирії – 11%. 
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Громадян Молдови було 7%, Грузії – 6%, Іраку – 5%, Сомалі – 5%. Зросла 

також і кількість потенційних неврегульованих мігрантів, яким відмовлено у 

в’їзді в Україну. Серед них переважали громадяни пострадянських держав, а 

саме Узбекистану (25%), Таджикистану (20%), Азербайджану (12%), 

Молдови (10%), Киргизстану (9%), Грузії (8%), Вірменії (6%), Росії (3%) [65, 

с. 28]. 

Стосовно елементів структури адміністративно-правових та 

міграційного режимів, вже давно точаться в юридичній літературі жваві 

дискусії. Якщо стисло викласти основні наукові підходи у цій сфері, то 

виглядають вони наступним чином: 

- більшість науковців до елементів адміністративно-правового 

режиму відносять цілі адміністративно-правового режиму (Коробочкіна Л. 

Л., Мінка Т. П., Миколенко О. І., Рушайло В. Б., Снігур В. М.); 

- велика кількість науковців до елементів адміністративно-правового 

режиму відносять правові принципи (Коробочкіна Л. Л., Миколенко О. І., 

Рушайло В. Б., Снігур В. М.). Наприклад, Мінка Т. П. не розглядає принципи 

права як елементи адміністративно-правового режиму [67, с. 200];  

- частина науковців наполягає на тому, що серед елементів 

адміністративно-правового режиму слід виділяти не предмет правового 

регулювання, а об’єкт правового регулювання чи об’єкт правового впливу 

(Мінка Т. П., Рушайло В. Б., Снігур В. М.). Наприклад, Снігур В. М. 

посилаючись на автореферат дисертації 70-х років минулого століття [25, с. 

10] (хоча існують і більш сучасні джерела з цього приводу [119]), при 

характеристиці елементів змісту адміністративно-правових режимів, виділяє 

такий елемент як об’єкт правового впливу. На його думку, об’єкт 

адміністративно-правового режиму не збігається з поняттям предмета 

правового регулювання. До останнього відносяться: а) суспільні відносини, 

які вже піддані галузевій правовій регламентації; б) суспільні відносини, які 

припускають використання галузевих норм, але не урегульовані в силу 

визначених причин. До об’єкту ж правового регулювання відносяться лише 
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ті відносини, що фактично потрапили під дію адміністративно-правових 

норм, тому що режим – це завжди результат впливу, стан упорядкованості 

соціальних зв’язків [128, с. 21-22]; 

- частина науковців навпаки стверджує, що саме предмет правового 

регулювання повинен бути елементом адміністративно-правового режиму 

(Коробочкіна Л. Л., Миколенко О. І.), тоді як об’єкт правового регулювання 

(об’єкт правового впливу) є невдалим намаганням науковців конкретизувати 

сферу правового впливу адміністративно-правових режимів. Найбільш 

послідовно свою позицію стосовно цього висловлює Миколенко О. І. (і з цим 

повністю погоджуємося). Вчений вважає, що розглядати об’єкт правового 

регулювання елементом адміністративного-правового режиму не можна з 

наступних причин:   

1) якщо взяти за основу традиційні підходи щодо співвідношення 

понять «об’єкт» і «предмет», що використовуються в юридичній літературі, 

наприклад, при характеристиці «об’єкту і предмету наукового пізнання», то 

помітимо, що «предмет» завжди виступає конкретизацією більш об’ємного 

поняття «об’єкт»;  

2) якщо порівнювати поняття «правовий вплив» та «правове 

регулювання», то теж помітимо, що більшість вчених розглядають їх у 

співвідношенні як «загальне» та «частина» (наприклад, Скакун О. Ф.) [62, с. 

267].   

- частина науковців до елементів адміністративно-правового режиму 

відносить механізм правового впливу, який складається з юридичних засобів 

(Мінка Т. П.), тоді як інші критикують такий підхід, проводячи чітку межу 

між елементами механізму правового регулювання та елементним складом 

адміністративно-правового режиму (Малько О. В., Матузов М. І., Миколенко 

О. І.); 

- частина науковців, відмовившись від категорії «механізм правового 

регулювання», до елементів адміністративно-правового режиму відносить 

адміністративно-правовий інструментарій, поєднуючи в ньому і метод 
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правового регулювання, і гарантії функціонування правового режиму, тощо. 

Наприклад, Снігур В. М. стверджує, що регулятивні властивості 

адміністративно-правового режиму проявляються у використанні 

спеціального адміністративного інструментарію, що утворює способи 

регулювання. Виходячи з цього, адміністративно-правові режими, з одного 

боку, надають можливість органам публічної адміністрації ефективно діяти в 

різних соціальних ситуаціях, забезпечуючи реальне виконання ними своїх 

функцій, з іншого боку – є найважливішим правовим засобом забезпечення 

правосуб’єктності громадян і організацій [128, с. 26]. Цікаво, що Мінка Т. П. 

поряд з механізмом правового впливу виділяє серед елементів 

адміністративно-правового режиму також і адміністративно-правовий 

інструментарій. Справа в тому, що поняття «правовий інструментарій» (до 

речі як і поняття «правові засоби») є настільки неконкретизованим за 

змістом, що пояснити за його допомогою зміст іншого складного поняття, - 

«адміністративно-правовий режим», є нездійсненним завданням. А тому інші 

науковці намагаються конкретизувати поняття «правовий інструментарій» 

шляхом виділення низки самостійних елементів в структурі адміністративно-

правового режиму; 

- є  науковці, які серед елементів адміністративно-правового режиму 

виділяють метод правового регулювання (Коробочкіна Л. Л., Миколенко О. 

І.). Наприклад, Коробочкіна Л. Л. зазначає, що правовий режим нерозривно 

пов’язаний і з предметом, і з методом правового регулювання. На її думку, 

саме метод правового регулювання, а точніше особливе поєднання 

юридичних засобів, способів і прийомів юридичного впливу дозволяють 

відокремити один правовий режим від іншого [43, с. 39].             

- частина науковців до елементів адміністративно-правового режиму 

відносить «юридичний статус суб’єктів» (Миколенко О. І., Рушайло В. Б., 

Снігур В. М.). Кожен суб’єкт міграційного режиму, наділяється специфічним 

об’ємом прав та обов’язків, які обумовлені цілями, принципами правового 

режиму, предметом і методом правового регулювання;   
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- деякі вчені серед елементів адміністративно-правового режиму 

виділяють правові гарантії, які забезпечують функціонування даного 

правового режиму, та правовий стан. Наприклад, Миколенко О. І. наступним 

чином обґрунтовує свою позицію: «Визнаючи в якості об’єктивного фактору 

побудови системи права України суспільні відносини, послідовність при 

характеристиці в цілому правового регулювання та його структурних 

елементів повинна бути наступна – від цілей правового регулювання та 

принципів права до предмету правового регулювання, від предмету 

правового регулювання до юридичного положення суб’єктів та методів, 

способів, типів правового регулювання і лише потім до правових гарантій, 

що забезпечують встановлення відповідного правового стану» [62, с. 303]. 

Переконані, що адміністративно-правові режими та міграційний режим 

можна розглядати як особливий порядок правового регулювання, а тому 

більшість із вище перелічених Миколенко О. І. елементів правового 

регулювання можна віднести до структури міграційного режиму України.      

Отже на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

міграційний режим: 

по-перше, є складним комплексним утворенням, яке має: 1) 

багаторівневу внутрішню систему, зумовлену предметом правового 

регулювання; 2) внутрішню структуру, в якій елементи характеризуються 

певною єдністю; 

по-друге, особливим порядком правового регулювання, який виникає в 

результаті специфічного єднання елементів, що входять у структуру 

правового режиму.  До таких елементів, на нашу думку, повинні відноситись: 

1) цілі міграційного режиму; 2) принципи міграційного режиму; 3) предмет 

міграційного правового регулювання; 4) метод міграційного правового 

регулювання; 5) статус суб’єктів міграційного режиму; 6) правові гарантії, 

які забезпечують реалізацію міграційного режиму; 7) міграційно-правовий 

стан.  

Тільки у комплексі вище перелічені елементи міграційного режиму 
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дають нам повне уявлення про регульовані відносини та дозволяють 

законодавцю здійснити оптимальний вибір правових засобів для 

регулювання суспільних відносин у сфері міграції, а правозастосовному 

органу – обрати правильну правову позицію при реалізації норм права. 

 

1.3 Класифікація міграційних режимів в Україні 

 

Класифікація міграційних режимів допомагає більш ґрунтовно 

дослідити це правове явище, а дослідження критеріїв класифікації 

міграційних режимів дозволяє з’ясувати їх зміст, визначити теоретичну і 

практичну значимість запропонованих класифікацій, а також місце та 

значення міграційних режимів в системі правових і адміністративно-

правових режимів. 

Довгий час в науці адміністративного права використання правових 

режимів та адміністративно-правових режимів пов’язували з: 1) наявністю 

виняткових випадків; 2) існуванням територій, які потребують особливого 

правового регулювання; 3) наявністю об’єктів, які потребують особливого 

правового регулювання; 4) існуванням суб’єктів, по відношенню до яких 

можуть бути встановлені особливі правила (Басов А. В., Дзахоєва М. Р. 

Кузніченко С. О. і ін.).   

Наприклад, Дзахоєва М. Р. зазначає, що правові режими, як елементи 

управління, жорстко встановлюються або санкціонуються державою: у 

виняткових випадках (режим надзвичайного стану, режим воєнного стану); 

відносно окремих територій (режим заповідних територій і об’єктів); 

відносно об’єктів (режим обороту наркотичних коштів, транзитний режим); 

відносно суб’єктів (режим найбільшого сприяння) [34, с. 264-270]. 

З таким підходом до визначення правових і адміністративно-правових 

режимів категорично не погоджуються у своїх працях Мінка Т. П. і 

Миколенко О. І. [62; 67], які не тільки доводять необхідність більш широкого 

трактування змісту понять «правовий режим» та «адміністративно-правовий 
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режим», а навіть намагаються розглядати правовий режим як критерій 

диференціації права на галузі. Тобто в уяві цих науковців адміністративне 

право теж можна розглядати як правовий режим.  

Зрозуміло, що різні підходи до змісту правового режиму вплинули і на 

критерії класифікації адміністративно-правових та міграційних режимів в 

юридичній літературі. Тобто 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.  

В юридичній літературі в основному представлена класифікація 

адміністративно-правових режимів [14; 1; 2; 67; 128]. Отже, спочатку 

проаналізуємо класифікації адміністративно-правових режимів, які 

пропонуються в навчально-методичній літературі з адміністративного права.  

Наприклад, російський вчений Тихомиров Ю. А. поділяє 

адміністративно-правові режими на чотири види: 1) адміністративно-правові 

режими певних державних станів (наприклад, режими надзвичайного і 

воєнного стану, прикордонний режим, митний режим, тощо); 2) 

адміністративно-правові режими для громадян (наприклад, дозвільний 

режим,  режим вирішення питання про громадянство, режим в’їзду в країну й 

виїзду з неї громадян, іноземних громадян та осіб без громадянства, 

паспортний режим, режим реєстрації місця проживання, тощо); 3) 

адміністративно-правові режими обліково-легалізуючого характеру 

(наприклад, режим державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності, 

режим стандартизації і сертифікації, тощо); 4) адміністративно-правові 

режими функціонального призначення, тобто які покликані забезпечувати 

функції управління в різноманітних сферах діяльності (наприклад, 

податковий, санітарний, екологічний режими і ін.) [145, с. 404]. 

Запропонована Тихомировим Ю. А. класифікація має один суттєвий 

недолік – вона побудована не за одним критерієм, а за декількома. Іноді за 

основу береться суб’єкт, на якого розповсюджуються правила режиму 
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(громадянин), іноді - зміст правозастосовної діяльності органів публічної 

адміністрації (реєстрація, легалізація, сертифікація і ін.), а подеколи - сфера 

діяльності органів публічної адміністрації (податкова, екологічна сфери). 

Також цю класифікацію не можливо використати при характеристиці 

міграційних режимів в України, бо вона не враховує змістовну специфіку 

таких режимів.  

Автори підручника з адміністративного права під редакцією Битяка Ю. 

П. (цю класифікацію підтримує і Снігур В. М.) пропонують в залежності від  

масштабу волі громадян та організацій у використанні своїх можливостей для 

реалізації суб’єктивних прав виділяти: 1) пільгові адміністративно-правові 

режими - надають громадянам та організаціям додаткові права і свободи 

(пільги) при здійсненні ними певних прав чи свобод (наприклад, режим надання 

пільг учасникам бойових дій або постраждалим від Чорнобильської 

катастрофи); 2) обмежуючі адміністративно-правові режими - запроваджують 

особливі правила використання громадянами й організаціями своїх прав і 

свобод або встановлюють заборону на їх здійснення (наприклад, режим 

ліцензування окремих видів підприємницької діяльності) [4; 128, с. 27]. 

Вважаємо, що ця класифікація є неприйнятною для характеристики 

міграційних режимів в Україні. Якщо виходити з того, що всі галузі права є 

відповідними галузевими правовими режимами, то тоді недоречно виділяти в 

правовому регулюванні дві крайнощі – надання пільг та встановлення 

обмежень. Правовий режим може полягати в регулюванні певної сфери 

суспільних відносин шляхом закріплення за учасниками цих відносин 

відповідного правового статусу. Все це можна зробити без надання пільг чи 

встановлення обмежень.     

Також автори підручника з адміністративного права під редакцією 

Битяка Ю. П. запропонували в залежності від глибини змін у конституційному 

статусі громадян та організацій виділяти: 1) звичайні адміністративно-правові 

режими, які не змінюють конституційного статусу громадян та організацій 

(наприклад, митні та санітарний режими); 2) надзвичайні адміністративно-
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правові режими, які істотно обмежують права і свободи громадян та 

організацій, вводять особливий порядок здійснення окремих видів 

конституційних прав і свобод (наприклад, правові режими надзвичайного та 

воєнного стану) [4; 128, с. 27].  

Міграційні режими як вид адміністративно-правових режимів, зазвичай 

не пов’язані з тимчасовим обмеженням прав і свобод учасників міграційних 

правовідносин, а тому їх можна віднести до групи звичайних адміністративно-

правових режимів. Той факт, що в міграційному законодавстві є норми, які 

передбачають підстави та порядок притягнення особи до адміністративної 

відповідальності чи підстави і порядок видворення іноземців і осіб без 

громадянства за межі України, ще не свідчить про наявність надзвичайних 

міграційних режимів. Дискусія може виникнути лише стосовно норм, які 

містяться в Типовому положенні про пункт тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, 

зміст якого суттєво було змінено постановою Кабінету Міністрів України від 

8 лютого 2012 р. № 70 [94]. Але переконані, що передбачений Типовим 

положенням режим пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, не можна віднести до надзвичайних режимів з тієї причини, що 

мова йде про режим, який встановлено для осіб, що незаконно перебувають на 

території України. Тому на них хоча і розповсюджуються права людини (вони 

не обмежуються територією держав), але не розповсюджуються в повному 

обсязі інші конституційні права і свободи, якими наділяють громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства на території України.         

Автори підручника з адміністративного права за редакцією Коломоєць 

Т. О. окрім вище зазначених класифікацій адміністративно-правових режимів 

пропонують за часом дії виділяти: 1) постійні адміністративно-правові режими 

– діють на постійній основі (наприклад, режим прикордонної зони, 

паспортний режим і ін.); 2) тимчасові адміністративно-правові режими – 

встановлюються на певний період задля досягнення певної мети (наприклад, 

режим надзвичайного стану, режим воєнного стану); 3) ситуаційні 
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адміністративно-правові режими – діють до тих пір поки не зміняться 

обставини, які вплинуть на прийняття рішення про встановлення чи відміну 

відповідного режиму (візовий чи безвізовий режим) [3, с. 115].  

Вважаємо, що різниця між тимчасовими і ситуативними 

адміністративно-правовими режимами є умовною і, навіть, штучною. За часом 

дії слід виділяти два види адміністративно-правових режимів - постійні та 

короткочасні. 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.  

Також автори підручника з адміністративного права під редакцією 

Коломоєць Т. О. за територіальним принципом пропонують виділяти: 1) 

загальнодержавні адміністративно-правові режими - діють на всій території 

держави (наприклад, паспортний режим); 2) територіальні адміністративно-

правові режими - діють в окремих регіонах або місцях (наприклад, режим 

прикордонної зони) [3, с. 115]. 

Вважаємо, що ця класифікація мала б більше теоретичне і практично-

прикладне значення, як би базувалася одночасно на двох критеріях – за 

територіальним принципом та за часом дії. Тоді можна було б виділити три 

групи адміністративно-правових режимів: 1) постійно діючі загальнодержавні 

адміністративно-правові режими  - діють на постійній основі на всій території 

держави (наприклад, паспортний режим); 2) постійно діючі територіальні 

адміністративно-правові режими - діють на постійній основі в окремих 

регіонах або місцях (наприклад, режим прикордонної зони); 3) тимчасово 

діючі загальнодержавні і територіальні адміністративно-правові режими 

(наприклад, режим надзвичайного стану, режим воєнного стану).  

Інші класифікації адміністративно-правових режимів, які представлені в 

навчально-методичній літературі з адміністративного права вважаємо такими, 

що допомагають розкрити зміст та особливості адміністративно-правових 

режимів, але марними для розкриття змісту і специфіки міграційних режимів в 

Україні. Наприклад, за окремими об’єктами виділяють адміністративно-
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правові режими заповідників, вогнепальної зброї, отруйних речовин, за 

видами діяльності розрізняють адміністративно-правові  режими оперативно-

розшукової діяльності, окремих видів підприємницької діяльності та ін. [128, 

с. 27; 3, с. 115]. 

Тепер проаналізуємо класифікації адміністративно-правових режимів, 

які пропонуються в науковій літературі з проблем адміністративного права і 

процесу.  

Наприклад, Тиндик Н. П. пропонує класифікацію адміністративно-

правових режимів, яка дуже схожа на класифікацію Тихомирова Ю. А.  

Так, в залежності від мети адміністративно-правових режимів, 

науковець виділяє три групи адміністративно-правових режимів: 

перша група охоплює адміністративно-правові режими для визначення 

державних станів (надзвичайного, воєнного становища, охорони державних 

кордонів, митних кордонів, регулювання зовнішньоторговельної діяльності, 

включаючи протекціонізм, тощо);  

  друга група включає функціональні адміністративно-правові режими, 

покликані забезпечувати функції управління і сфери діяльності (податкової, 

санітарної, екологічної тощо);  

  третя група режимів – це легалізуючи режими, що стосуються як 

офіційної реєстрації юридичних і фізичних осіб, так і регламентації 

нормативних вимог до видів діяльності [144, с. 264]. З цією класифікацією 

погоджується і Снігур В. М., який вважає, що вона є найбільш прийнятною та 

вичерпною при розкритті змісту міграційного режиму, але при цьому, не 

наводить прикладів міграційних режимів, які можна було б віднести до кожної 

із зазначених груп  [128, с. 27-30].  

Стосовно цієї класифікації хочемо зазначити наступне: 

по-перше, в основі класифікації не лежить такий критерій як мета 

адміністративно-правових режимів. Тут використано одразу декілька критеріїв 

- зміст правозастосовної діяльності органів публічної адміністрації 

(реєстрація, легалізація, сертифікація і ін.), сфера діяльності органів 
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публічної адміністрації (податкова, екологічна сфери) і захист національних 

інтересів і національної безпеки (надзвичайний стан, воєнний стан, режим 

охорони державних кордонів); 

по-друге, як і у випадку із класифікацією адміністративно-правових 

режимів, яка була запропонована Тихомировим Ю. А., вважаємо, що 

будувати класифікацію адміністративно-правових режимів одночасно за 

декількома критеріями не можна, бо тоді така класифікація втрачає сенс як в 

теорії, так і в практично-прикладній сфері.  

Теж використовуючи такий критерій як мета адміністративно-правового 

режиму, цікаву класифікацію адміністративно-правових режимів 

запропонували у своїх працях Маїлян С. С. і Рушайло В. Б.  

Науковці поділяють адміністративно-правові режими на три групи: 1) 

адміністративно-правові режими, які спеціально націлені на забезпечення 

інтересів національної безпеки країни − безпеки держави (наприклад, режим 

захисту державної таємниці, прикордонний режим, режим в’їзду на 

територію країни та виїзду з її території); 2) адміністративно-правові режими, 

які встановлюються переважно з метою забезпечення безпеки суспільства 

(режими ліцензійно-дозвільної системи, паспортно-візової системи, 

санітарний режим та митний режим); 3) надзвичайні адміністративно-правові 

режими, які переслідують мету підтримки обороноздатності країни, 

суспільної безпеки і безпеки громадян в умовах настання надзвичайних 

ситуацій (режим воєнного стану, режим надзвичайного стану 

[52, с. 25; 119, с. 39-40]. 

Ця класифікація може бути використана у сфері міграційного 

правового регулювання, але критерієм тут виступає не мета правового 

режиму, а рівень забезпечення національної безпеки в Україні (див. 

положення Закону України «Про основи національної безпеки»). Так, у 

відповідності до рівня забезпечення національної безпеки в Україні, можна 

виділити лише два види міграційно-правових режимів: 

 1) міграційно-правові режими, які спеціально націлені на забезпечення 
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інтересів національної безпеки держави (наприклад, прикордонний режим, 

режим в’їзду на територію країни та виїзду з її території іноземців та осіб без 

громадянства і ін.); 2) міграційно-правові режими, які встановлюються 

переважно з метою забезпечення безпеки суспільства (паспортний режим і 

ін.). 

Більш розгорнуту класифікацію адміністративно-правових режимів 

пропонує Розанов І. С. [117, с. 87-88]. Так в залежності від рівня протидії у 

суспільстві правопорушенням, він виділяє п’ять груп адміністративно-

правових режимів: 1) до першої групи відносяться адміністративно-правові 

режими, спеціально націлені на забезпечення інтересів державної безпеки 

країни (режим захисту державної таємниці, прикордонний режим, режим 

в’їзду і виїзду із країни); 2) до другої групи входять режими, які 

передбачають рівною мірою інтереси забезпечення безпеки держави та 

охорони публічного порядку (режим проживання і пересування іноземців на 

території країни, режим забезпечення безпеки цивільної авіації від актів 

незаконного втручання); 3) третя група режимів встановлюється переважно з 

метою охорони публічного порядку (режим придбання, збереження, 

використання вогнепальної зброї, паспортний режим); 4) четверту групу 

складають адміністративно-правові режими, які сприяють досягненню мети і 

завдань інших галузей управління, а також окремі режимні заходи щодо 

забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки (митний режим, санітарний 

режим); 5) до п’ятої групи належать комплексні режими, що мають на меті 

збереження обороноздатності країни, державної безпеки, громадського 

порядку, здоров’я і безпеки громадян в умовах настання виняткових 

обставин (правовий режим надзвичайного стану, режим воєнного стану) [117, 

с. 87-88]. 

Запропонована класифікація є цікавою та корисною для розуміння 

специфіки адміністративно-правових режимів. Разом з тим, елементи, які 

були виділені в результаті проведеної класифікації, мають умовні 

розмежувальні лінії. Наприклад, Розанов І. С. вважає, що режим в’їзду і 
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виїзду із країни іноземців та осіб без громадянства є адміністративно-

правовим режимом, який спеціально створений для забезпечення державної 

безпеки. А автор цієї дисертації, наприклад, вважає, що режим в’їзду, 

перебування і виїзду із країни іноземців та осіб без громадянства відноситься 

до групи адміністративно-правових режимів, які рівною мірою спрямовані на 

забезпечення безпеки держави та безпеки суспільства. Хто з нас правий? 

Тобто розміщення якогось конкретного правового явища у 

запропонований класифікаційний ряд, буде завжди залежати від 

суб’єктивного сприйняття проблематики науковцем. Класифікація ж, в тому 

числі правових явищ, хоча і має завжди суб’єктивний характер (бо 

здійснюється людьми), повинна якомога максимально звертати увагу на 

об’єктивно існуючі критерії поділу правового явища на види.           

Хочемо також звергнути увагу на деякі висловлювання науковців, які, 

на нашу думку, є важливими для висвітлення питання щодо класифікації 

міграційних режимів в Україні.  

Наприклад, Мінка Т. П. зазначає, що адміністративне право можна 

розглядати як правовий режим, а в межах адміністративного права за 

приналежністю норм права, які здійснюють державне регулювання 

суспільних відносин у відповідних сферах взаємодії публічної адміністрації 

та з іншими суб’єктами права, можна виокремити підгалузеві та 

інституціональні режими. Підгалузеві адміністративно-правові режими 

створюють підгалузі адміністративного права, а інституціональні – 

інститути. Поряд з цим, продовжує Мінка Т. П. у межах підгалузі права 

можуть діяти адміністративно-правові режими, які забезпечують реалізацію 

публічних інтересів у різних сферах діяльності публічної адміністрації та 

забезпечувати функціонування самих органів публічної адміністрації [67, с. 

188].  

Отже Мінка Т. П. в залежності від рівня правового регулювання 

виділяє: 1) загальний адміністративно-правовий режим як один із галузевих 

режимів; 2) підгалузеві адміністративно-правові режими, які можуть мати 
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відмінні особливості. Наприклад, якщо визнати існування двох підгалузей 

адміністративного права – матеріального адміністративного права та 

процедурного адміністративного права, то очевидною стане специфіка 

адміністративно-правового регулювання кожної із виділених підгалузей 

права; 3) інституціональні адміністративно-правові режими, які реалізуються 

на рівні інститутів адміністративного права; 4) спеціальні адміністративно-

правові режими, які можуть встановлюватися у різних сферах діяльності 

публічної адміністрації.  

Про багаторівневість правових режимів говорить в своїй дисертації і 

Снігур В. М. Він зазначає, що для якісного вирішення завдань, що стоять 

перед правовими режимами, взаємодія різних рівнів правового регулювання 

здобуває особливе значення. Реально така ситуація розв’язується шляхом 

дроблення основного, загального (галузевого) режиму на допоміжні, 

конкретні (інституціональні) режими [128, с. 129-172]. В якості прикладу 

наводяться правові режими, які передбачені чинним законодавством: режим 

воєнного стану [103]; правовий режим на тимчасово окупованій території 

України [88]; режим надзвичайного стану [104]; правовий режим території, 

що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи [105], тощо.  

Тобто Снігур В. М. теж визнає факт існування загального галузевого 

режиму та багатьох допоміжних (спеціальних) режимів, які існують і 

функціонують в межах галузевого режиму.  

В підрозділі 1.2 дисертації доволі розгорнуто обґрунтовувалась 

позиція, що міграційний режим можна характеризувати не тільки шляхом 

визначення його структури (що є розповсюдженим в науковій літературі), а й 

шляхом визначення системи міграційного режиму. У середині міграційного 

режиму запропоновано було 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 
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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. 

Отже, акумулюючи думки Мінки Т. П. та Снігур В. М. щодо видів 

адміністративно-правових режимів, а також враховуючи запропоновані нами 

підходи щодо визначення системи міграційного режиму, пропонуємо в 

залежності від рівнів правового регулювання, виділяти 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.). 

 

Висновки до першого розділу 

В результаті проведеного дослідження в першому розділі роботи, 

можна зробити наступні висновки. 

1. 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; як особливий порядок 

правового регулювання або як систему правового впливу; як складне 

юридичне утворення, до змісту якого слід відносити не тільки метод, способи 

і типи правового регулювання, а й інші елементи; 

2) у науці адміністративного права довгий час зосереджувалась увага 

виключно на так званих спеціальних режимах, які є поширеними в 
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адміністративно-політичній та господарській сферах адміністративно-

правового регулювання і публічного адміністрування, і лише в поодиноких 

працях робилася спроба на рівні теорії адміністративного права дослідити 

адміністративно-правові режими;  

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, державна міграційна політика, правовий статус суб’єктів 

міграційних правовідносин, міжнародне міграційне право та співробітництво 

з питань міграції, а також міграційне право в системі права України; 

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. 

2. 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.  

3. З’ясовано, що міграційний режим є цілісним комплексом 

відмежованих, взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним елементів, 
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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. 

4. 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. 

5. 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.). 
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РОЗДІЛ 2. МІГРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

2.1 Нормативно-правове забезпечення міграційного режиму в Україні 

 

Аналізуючи рівень правового забезпечення міграційного режиму в 

Україні, Снігур В. М. зазначає, що у недалекому минулому основна маса 

адміністративно-правових режимів регламентувалася підзаконними, часто 

навіть відомчими актами. До того ж багато з них були секретними, а, отже, 

недоступними для дослідників і критичного аналізу [128, с. 17]. Останні 

п’ятнадцять років в Україні намітилася тенденція щодо правової регламентації 

суспільних відносин у сфері міграції на рівні законів та навіть пропонується 

розробка і прийняття Міграційного кодексу України.   

Більшість науковців, які досліджують міграційні процеси та міграційні 

відносини, в основному дають хронологічний аналіз розвитку національного 

міграційного законодавства. Зважаючи на зміст попереднього розділу роботи, де 

обґрунтовувалась необхідність виділення в системі міграційного режиму 

режимів більш нижчого рівня, є сенс розглянути особливості розвитку 

національного законодавства у кожній із зазначених сфер. До режимів більш 

нижчого рівня, які складають систему міграційного режиму відносяться: 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. 

Режим набуття і втрати громадянства є режимом міжгалузевого 

характеру, бо в ньому тісно поєднуються конституційно-правове і 

адміністративно-правове регулювання. Разом з тим, він є важливим для 
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розкриття особливостей міграційного режиму в Україні, бо велика частка 

правових норм щодо набуття і втрати громадянства тісно пов’язані  з 

міграційними процесами, які відбуваються у світі та Україні.  

Одним із перших актів, які проголошували основні принципи інституту 

громадянства України, була Декларація про державний суверенітет України 

від 16 липня 1990 року. В Декларації проголошувалося, що Українська РСР  має 

своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження 

громадянства СРСР.  

Засуджуючи репресії і відмежовуючись від терористичних методів 

керівництва суспільством,  Верховна Рада України 17 квітня 1991 року приймає 

Закон «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» [110]. Цей закон 

визнавав реабілітованими осіб, які з політичних мотивів були необґрунтовано 

засуджені судами або піддані репресіям позасудовими  органами і в будь-якому 

іншому позасудовому порядку, за вчинення на території України діянь, 

кваліфікованих як контрреволюційні злочини за кримінальним законодавством 

України до набрання чинності Законом СРСР «Про кримінальну 

відповідальність за державні злочини» від 25 грудня 1958 року, за винятком осіб, 

зазначених у ст. 2 Закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні». Серед перелічених осіб чомусь не були зазначені громадяни України, 

які постійно проживали в Україні і яких з різних причин було переміщено за 

межі колишнього Радянського Союзу. Лише у редакції Закону від 15 травня 

1992 року відповідне положення з’явилося, що давало можливість 

розповсюджувати норми даного закону і на представників депортованих 

народів, які були у насильницький спосіб переселені за межі України.   

Також Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» 17 квітня 1991 року поновлював реабілітованих в усіх громадянських 

правах, у тому числі в праві проживання в населених пунктах і місцевостях, в 

яких вони постійно проживали до репресій, а також це право було 

розповсюджене і на членів їх сімей (ст. 4).  Так, за даними Міністерства праці і 

соціальної політики України станом на 2015 рік, кількість реабілітованих за 
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ст.1 діючого Закону становить 26900 осіб, реабілітованих за ст. 3 зазначеного 

Закону -  93100 осіб і осіб, що були ув’язнені до 18 років – 2600 [78].  

Після прийняття 24 серпня 1991 року Верховною Радою Української РСР 

постанови «Про проголошення незалежності України», в державі виникла 

необхідність більш чіткого визначення на законодавчому рівні осіб, які на 

момент проголошення незалежності України є громадянами України та які 

можуть набути громадянство України в майбутньому.     

Частково цю проблему вирішив Закон України «Про правонаступництво 

України» від 12 вересня 1991 року, в якому закріплювалося, що громадянами 

України визнаються всі громадяни Союзу РСР, які на момент проголошення 

незалежності України постійно проживали на території України. Також в 

Законі робилося посилання на Закон «Про громадянство України», який 

повинен був закріпити порядок збереження, набуття і втрати громадянства  

України [108, ст. 9].  

Приблизно через місяць, а саме 8 жовтня 1991 року був прийнятий Закон 

України «Про громадянство України» [83]. В цьому нормативно-правовому 

акті: 

1) визначалося, що особи, які проживають на території України і не є 

громадянами України, а також не мають доказів своєї належності до 

громадянства іноземної держави, вважаються особами без громадянства (ст. 

10);  

2) закріплювалися умови та обмеження прийняття до громадянства 

України іноземців та  осіб без  громадянства (ст. 16). Що правда, деякі умови 

були потім уточнені і доповнені у зв’язку з прийняттям Конституції України 

та на підставі Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

громадянство України» від 16 квітня 1997 року. Іноземці та особи без  

громадянства за власним бажанням могли подати клопотання про прийняття 

до громадянства України, але законодавство України висувало до таких осіб 

цілу низку умов (вимог): а) визнання і виконання Конституції України (у 

редакції 1997 року - «визнання і виконання Конституції України та законів 
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України»); б) відмова від іноземного громадянства (у редакції 1997 року – 

«неперебування в іноземному громадянстві»); в) безперервне проживання на 

законних підставах на території України протягом останніх п’яти років (це 

правило не поширювалось на осіб, які виявили бажання стати громадянами 

України, за умови, якщо вони народилися чи довели, що хоча б один із їх 

батьків, дід чи баба народилися на її території); ґ) володіння українською 

мовою в обсязі, достатньому для спілкування; д) наявність законних джерел 

існування.  

При цьому останні три умови (вимоги) могли не враховуватись 

Президентом України, який, зважаючи на заслуги особи перед Україною або 

керуючись державними інтересами для України, міг прийняти рішення щодо 

прийняття цих осіб до громадянства України.   

Також Закон України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 

року передбачав обмеження щодо прийняття до громадянства України 

іноземців та осіб без громадянства. Так, до громадянства України не 

приймались особи, які: 1) вчинили злочини проти людства або здійснювали 

геноцид чи вчинили злочини проти держави або тяжкі злочини проти особи; 

2) засуджені до позбавлення волі до зняття судимості; 3) перебувають під 

слідством або уникають покарання чи вчинили злочин на території іншої 

держави; 4) перебувають на військовій службі, в службі безпеки, в 

правоохоронних органах,  органах  юстиції  або  органах  державної влади 

іноземної держави.  

Слід підкреслити, що Закон України «Про громадянство України» від 8 

жовтня 1991 року дав поштовх для розвитку чинного законодавства, 

спрямованого на вдосконалення системи органів державної влади щодо 

набуття і втрати громадянства України. Так, Указом Президента України від 

31 березня 1992 року № -196/92 було затверджено «Положення про порядок 

розгляду питань, пов’язаних із громадянством України», а для попереднього 

розгляду матеріалів з питань громадянства створено Комісію при 

Президентові України у питаннях громадянства і відповідний відділ у 
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структурі Адміністрації Президента України. Структурні підрозділи з питань 

громадянства було утворено і в міністерствах внутрішніх і закордонних 

справ [15, с. 38].  

Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 

1992 року враховуючи існуючі в спеціальній літературі розбіжності між 

поняттями «національність», «народ» та «громадянин» дає визначення 

поняття «національні меншини» та наголошує на тому, що до національних 

меншин в Україні  належать групи  громадян України, які не є українцями за 

національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та 

спільності між собою. 

28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію 

України, яка стала тією правовою базою, на підставі якої почали свій 

розвиток у нових демократичних умовах всі галузі національного 

законодавства, в тому числі і міграційне законодавство України.  

По-перше, в Конституції України підтверджувалось положення, 

проголошене ще у Декларації про державний суверенітет України та у Законі 

України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 року, про те, що в 

Україні існує єдине громадянство (ст. 4), а громадянин України не може бути 

позбавлений громадянства і права змінити громадянство (ст. 25). 

По-друге, дві статті Конституції України звертають увагу на те, що 

підстави набуття і припинення громадянства України визначаються 

виключно законами (п. 2 ч. 1 ст. 92) та встановлюються спеціальним Законом 

про громадянство (ст. 4).  

По-третє, в ст. 106 Конституції України до компетенції Президента 

України було віднесене повноваження щодо прийняття рішень про 

прийняття до громадянства України та припинення громадянства України.  

В Закон України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 року в 

1997 році були внесені суттєві зміни. Так, Бедрій Р. Б. зазначає, що цими 

змінами було передбачено набуття громадянства України вихідцями з 

України шляхом визнання належності до нього. Тобто, по-перше, з закону 
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було вилучено посилання на причини їх перебування за межами України, по-

друге, було продовжено термін, протягом якого особа може звернутися із 

заявою про визначення належності до громадянства України і, по-третє, 

право набути громадянство України шляхом визначення належності до нього 

отримали і нащадки осіб, які народилися або постійно проживали на 

території України. На думку Бедрія Р. Б., ці зміни покликані були дати змогу 

вирішити актуальну для України проблему, а саме, набуття громадянства 

жертвами політичних репресій, у тому числі депортованими кримськими 

татарами та особами інших національностей, а також їхніми нащадками [15, 

с. 40-41]. В цьому сенсі слід відзначити, що національне законодавство, на 

жаль, довгий час не закріплювало правовий статус представників 

депортованих народів, що було суттєвою прогалиною в міграційному 

законодавстві України. Вирішення цього питання чомусь відправлялось на 

регіональний рівень. Наприклад, в Конституції України в п. 9 ст. 138 

закріплюється, що до відання Автономної Республіки Крим належить участь 

у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих 

народів.  

18 січня 2001 року був прийнятий новий Закон України «Про 

громадянство України» [84]. Бедрій Р. Б. вважає, що основною причиною 

прийняття нового закону було те, що статті 16 і 34 Закону України «Про 

громадянство України» в редакції від 16 квітня 1997 року суперечили ст. 7 

Конвенції ООН про скорочення безгромадянства [15, с. 43]. В цій статті 

Конвенції ООН зазначається: «Якщо закони договірних держав дозволяють 

відмову від громадянства, така відмова не має нести за собою втрат 

громадянства, якщо відповідна особа не набуває іншого громадянства» [41]. 

Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року містив і 

інші позитивні зміни: 

- у ст. 9 Закону серед умов прийняття до громадянства України 

закріплювалась вимога щодо безперервного проживання на законних підставах 

на  території України протягом останніх п’яти років, тоді як старий Закон про 
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громадянство оперував поняттям «постійне проживання». Під безперервним 

проживанням на території України закон розуміє проживання в Україні особи, 

якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в 

сумі за рік - 180 днів. Не визнається порушенням вимоги про безперервне 

проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у 

відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або 

зміна особою місця проживання на території України. На думку Бедрія Р. Б., 

внесені в закон зміни дали змогу набувати громадянство України такій 

специфічній і новій для України категорії осіб, як біженці [15, с. 43].     

- був спрощений порядок набуття громадянства України вихідцями з її 

території. Зокрема, можливість набуття цими особами громадянства не 

обмежувалось будь-яким терміном, як це було раніше, а застосування цієї 

норми було поширено на території, що входили до складу України в різні 

періоди її новітньої історії; 

- було змінено з п’яти на сім років термін, у продовж якого 

громадянин України, який перебував за межами України, повинен був стати 

на консульський облік. Порушення цієї вимоги призводило до втрати 

громадянства України. Цей термін було приведено у відповідність з 

Конвенцією ООН про скорочення безгромадянства 1961 року; 

- вперше в законі було визначено і причини, які вважаються 

поважними і не ведуть до втрати громадянства: відсутність дипломатичних 

представництв або консульських установ України в країні постійного 

проживання; тривала хвороба; воєнні дії та інші ситуації надзвичайного 

характеру [15, с. 44-45]; 

- ст. 2 Закону вперше передбачала систему принципів законодавства 

України про громадянство: 1) єдиного  громадянства; 2) запобігання 

виникненню випадків безгромадянства; 3) неможливості позбавлення 

громадянина України громадянства України; 4) визнання права громадянина 

України на зміну громадянства; 5) неможливості автоматичного набуття  

громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок 
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укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства 

України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення 

громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або 

припинення громадянства України другим з подружжя; 6) рівності перед 

законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття 

ними громадянства України; 7) збереження громадянства України незалежно 

від місця проживання громадянина України. 

Положення ст. 9 Закону України «Про громадянство України» від 18 

січня 2001 року, яка передбачає умови і порядок прийняття до громадянства 

України іноземців та осіб без громадянства, суттєво змінювалася в 2005 та 

2016 роках. Сьогодні положення цієї статті:    

- встановлюють умови прийняття до громадянства України, до яких 

відносяться: 1) визнання і дотримання Конституції України та законів 

України; 2) подання декларації про відсутність  іноземного громадянства  

(для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне 

громадянство (для іноземців); 3) безперервне проживання на законних 

підставах на  території України протягом останніх п’яти років; 4) отримання 

дозволу на імміграцію (не поширюється на осіб, яким надано статус біженця 

в Україні або притулок в Україні, на іноземців і осіб без громадянства, які в 

установленому законодавством України порядку проходять військову 

службу у Збройних Силах України або які прибули в Україну на постійне 

проживання до 7 серпня 2001 року, тобто набрання чинності Закону України 

«Про імміграцію», і мають  у  паспорті громадянина колишнього СРСР 

зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне 

проживання в Україні); 5) володіння державною мовою або її розуміння в 

обсязі, достатньому для спілкування (ця умова не поширюється на осіб, які 

мають певні фізичні вади - сліпі, глухі, німі); 6) наявність законних джерел 

існування (ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в 

Україні або притулок в Україні);  

- передбачають для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи 
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притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах 

на території України - три роки з моменту надання їм статусу біженця в 

Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в’їхали в Україну особами без 

громадянства, - три роки з моменту в’їзду в Україну; 

- для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому 

законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом 

у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних 

підставах на території України встановлюється на три роки з моменту 

набрання чинності контрактом про проходження військової служби у 

Збройних Силах України. 

17 квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про 

відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» [82]. Серед 

основних положень закону, які стосуються міграційних процесів на 

пострадянському просторі та міграційного режиму в України, можна 

виділити наступні: 

- державна політика щодо відновлення прав депортованих осіб 

полягає у тому, що держава: 1) визнає депортації народів, національних 

меншин та осіб з місць постійного проживання як незаконні та злочинні 

акти, здійснені проти них; 2) визначає пріоритетним напрямком політичного, 

соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства - 

відновлення прав громадян України із числа депортованих осіб; 3) сприяє 

добровільному поверненню в Україну, адаптації та інтеграції в українське 

суспільство депортованих осіб, створює умови для їх облаштування, 

забезпечення землею, житлом, працевлаштування, освіти, збереження і 

розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності; 4) під час 

реалізації гарантій депортованим особам не повинні обмежуватися права і 

законні інтереси громадян, які проживають на відповідних територіях; 

- депортованою особою визнається особа, яка набула громадянства 

України і належить до: 1) осіб кримськотатарського народу, представників 

інших національностей (громадян колишнього СРСР), які були насильницькі 
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переселені за національною ознакою на спецпоселення згідно з рішенням 

органів державної влади колишнього СРСР або союзних республік з місць 

постійного проживання, що є територією сучасної України; 2) осіб (громадян 

колишнього СРСР), які були примусово направлені на спецпоселення до 

членів своїх сімей після закінчення військової служби, повернення з 

евакуації, відбуття примусових робіт, покарання тощо; 3) осіб (громадян 

колишнього СРСР), які на момент депортацій перебували за межами місць 

постійного проживання (на військовій службі, в евакуації, на примусових 

роботах, у місцях позбавлення волі тощо), але на яких згодом були поширені 

обмеження прав і свобод за національною ознакою, у тому числі заборона на 

повернення і проживання в місцях постійного проживання; 4) осіб, які 

народилися в сім’ях депортованих осіб до моменту їх повернення в місця 

постійного проживання, але не пізніше набрання чинності цим Законом. 

- депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне 

проживання, гарантується за їхнім бажанням право на поселення в межах тих 

адміністративно-територіальних одиниць, де вони (або їхні батьки, або дід чи 

баба) проживали на момент депортації.  

Відповідне нормативно-правове забезпечення сьогодні в Україні має і 

режим виїзду за межі України та в’їзду в Україну громадян України. Не 

слід забувати, що право вільно обирати своє місце проживання та країну 

перебування регламентується міжнародними документами. Серед них можна 

виділити: Загальну декларацію прав людини (1948 р.), Конвенцію 

міжнародної організації праці № 97 про працівників-мігрантів (переглянута 

1949 р.), Конвенцію міжнародної організації праці № 143 про зловживання в 

царині міграції та про забезпечення працівників-мігрантів рівністю 

можливостей та ставлення (1975 р.) тощо [7, с. 113-114].  

Разом з тим, вважаємо, що охарактеризувати міграційний режим в 

Україні та безпосередньо режим виїзду за межі України та в’їзду в Україну 

громадян України, можливо лише через аналіз національного законодавства.  

Ще в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 



65 

  

року проголошувалося, що Українська РСР вживає заходів щодо охорони і 

захисту інтересів громадян Української РСР, які перебувають за межами 

Республіки. 

21 січня 1994 року в Україні був прийнятий Закон «Про порядок виїзду 

з України і в’їзду в Україну громадян України», який закріплював порядок 

здійснення права громадян України на виїзд з України і в’їзд в Україну,  

порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, а також визначав 

випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і 

встановлював порядок розв’язання спорів у цій сфері.    

Ст. 3 Закону, хоча і називається «Право громадян України на виїзд з 

України і в’їзд в Україну», по-суті закріплює основні принципи міграційного 

законодавства у цій сфері: 

- принцип визнання права громадянина України на виїзд з України. 

Наголошується, що громадянин України  має право виїхати з України, крім 

випадків, передбачених Законом. Перелік випадків, які обмежували 

реалізацію права громадянина України на виїзд з України, з 1994 року 

суттєво  скоротився (ст. 6). Сьогодні тимчасово обмежити права громадянина 

України на виїзд з України можна, якщо: а) він обізнаний з відомостями, які  

становлять державну таємницю; б) стосовно нього у порядку, передбаченому 

кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний 

захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон; в) він 

засуджений за вчинення кримінального правопорушення; ґ) він ухиляється 

від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням; д) він 

перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції. Також 

обмеження на виїзд з України можливе з міркувань безпеки громадян 

України, наприклад, у разі виникнення в будь-якій іноземній державі 

надзвичайної ситуації, що  унеможливлює  створення  в  ній  умов  для  

безпеки громадян України (ст. 9);  

- принцип рівності перед законом громадян України незалежно від 

факту їх звернення з клопотанням про виїзд з України;   
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- принцип збереження за громадянами України, які виїжджають з 

України, на її території майна, коштів, цінних паперів та інших цінностей, 

що належать їм на праві приватної власності; 

- принцип недопущення обмеження громадянських, політичних, 

соціальних, економічних та інших прав громадян України, які виїжджають з 

України;  

- принцип пріоритету законодавства держави, до якої в’їжджає 

громадянин України, над національним законодавством. Так закріплюється, 

що порядок в’їзду до іноземної держави регулюється законодавством 

відповідної держави.  

27 січня 1995 року Кабінет Міністрів України затвердив Правила 

перетинання державного кордону громадянами України. Правила визначали: 

1) місця, в яких громадянин України може здійснити перетинання 

державного кордону. До таких місць відносяться пункти пропуску через 

державний кордон та пункти контролю, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством; 

2) перелік документів, що дають право на виїзд з України. Це: паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; 

службовий паспорт; проїзний документ дитини; посвідчення особи моряка; 

посвідчення члена екіпажу; 

 3) особливі вимоги щодо виїзду з України громадян,  які не досягли 

16-річного віку, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не досягли 16-річного віку.  

Конституція України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, суттєво 

доповнила систему принципів режиму виїзду за межі України та в’їзду в 

Україну громадян України, які передбачались в ст. 3 Закону України «Про 

порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» [102]. Так ст. 

25 Конституції України закріплює: 

По-перше, принцип неможливості видворення громадянина України за 

межі України; 
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По-друге, принцип неможливості видачі громадянина України іншій 

державі; 

По-третє, принцип державного піклування та захисту громадян України, 

які перебувають за межами держави. 

Зважаючи на те, що до 2001 року в національному міграційному 

законодавстві було відсутнє чітке розмежування між поняттями «міграція», 

«еміграція» та «імміграція», слід підкреслити, що в Конституції України також 

були використані два терміни, які є важливими для розкриття теми дисертації. 

Це терміни «міграційні процеси» та «міграційний режим». У ст. 92 Конституції 

України закріплювалось, що виключно законами України визначаються засади 

регулювання демографічних та міграційних процесів і виключно законами 

України встановлюються порядок утворення і функціонування вільних та інших 

спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від 

загального. 

29 листопада 1999 року Міністерство закордонних справ України 

затвердило Правила ведення обліку громадян України, які постійно проживають 

або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей-громадян України, які  

всиновлені іноземцями. Ці Правила детально регламентували порядок ведення 

обліку: 1) громадян України, які постійно проживають за кордоном; 2) громадян 

України, які тимчасово перебувають за кордоном; 3) дітей - громадян України, 

які всиновлені іноземцями. Наприклад, передбачалось, що громадяни України, 

які тимчасово перебувають за кордоном більш ніж  три  місяці на навчанні, 

стажуванні, лікуванні, у відрядженні, працюють за контрактом тощо, беруться на 

облік в консульській установі  України, на території консульського округу якої 

вони проживають.  Ці Правила втратили чинність на підставі Наказу МЗС 

України від 17.11.2011 р. «Про затвердження Правил ведення закордонними 

дипломатичними установами України консульського обліку громадян 

України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, 

та дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами 

України, які постійно проживають за кордоном».  
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Нові Правила ведення консульського обліку (2011р.) закріплювали: зміст 

консульського обліку громадян України. Такий облік полягає сьогодні в  

реєстрації в закордонних дипломатичних установах України громадянина 

України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, шляхом 

внесення даних про громадянина України до облікової картки та електронного 

реєстру громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають 

за кордоном; види консульського обліку: постійний і тимчасовий; випадки, при 

яких здійснюється консульський облік, а саме: постійне проживання 

громадянина України за кордоном на законних підставах; тимчасове 

перебування громадянина України за кордоном на законних підставах більше 

ніж три місяці; зміна місця проживання в межах однієї держави  (наприклад, 

переїзд з одного консульського округу до іншого консульського округу) або 

переїзд з однієї іноземної держави до іншої; при зміні меж консульського округу; 

усиновлення дитини - громадянина України іноземцем або громадянином 

України, який постійно проживає за кордоном; принцип добровільності 

прийняття на консульський облік. Так передбачається, що прийняття на 

консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком прийняття 

на облік дітей-громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами 

України, які постійно  проживають за кордоном, тощо.   

Починаючи історичну характеристику нормативно-правового 

забезпечення в Україні режиму в’їзду та перебування на території 

України іноземців та осіб без громадянства, слід розпочати з Декларації 

про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. В Декларації 

проголошувалось, що Українська РСР регулює імміграційні процеси.  

4 лютого 1994 року був прийнятий Закон України «Про правовий статус 

іноземців», який потім був перейменований - «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» [106]. Цей Закон:  

- використовував по відношенню до іноземців та осіб без 

громадянства один термін «іноземці», що постійно викликало критику з боку 

науковців та непорозуміння у правозастосовній сфері. У 2003 році в 
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нормативно-правовому акті офіційно були закріплені два терміни 

«іноземець» та «особа без громадянства». Так іноземцем визнавалася особа, 

яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої 

держави або держав, а особою без громадянства - особа, яку жодна держава 

відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином; 

- встановлював засади правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства. Так зазначалося, що іноземці та особи без громадянства: 

мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що і громадяни 

України, якщо інше не передбачено законодавством; є рівними перед 

законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової 

та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і 

характеру занять, інших обставин; не повинні завдавати шкоди національним  

інтересам України, правам,  свободам і законним інтересам її громадян та 

інших осіб, які проживають в Україні; зобов’язані поважати та 

дотримуватись Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї 

народу України; 

- розкривав зміст поняття імміграція та закріплював порядок реалізації 

імміграції і тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства в 

Україні; 

- передбачав можливість надання іноземцям та особам без 

громадянства притулку в Україні, статусу біженця в Україні і набуття 

громадянства України; 

- розкривав зміст основних прав, свобод та обов’язків іноземців та 

осіб без громадянства (право на трудову діяльність, право на відпочинок, 

право на соціальний захист і ін.); 

- закріплював підстави скорочення терміну тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства в Україні (ст. 31) та підстави їх 

видворення за межі України (ст. 32). 

Таким чином, імміграція як явище правової дійсності, в Україні 

регламентувалася не спеціальним законом, а розглядалася в контексті 
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загальних прав і обов’язків іноземців та осіб без громадянства, які на 

постійній чи тимчасовій основі перебували на території України. Тому Закон 

України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 року не 

закріплював вимог і правил в’їзду в Україну чи транзитного проїзду через 

територію України іноземців та осіб без громадянства. Такі правила визначалися 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила в’їзду іноземців та осіб 

без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її 

територію» від 29 грудня 1995. Цей нормативно-правовий акт визначав: порядок 

в’їзду в Україну, виїзду з України і транзитного проїзду через її територію 

іноземців та осіб без громадянства (іноземців та осіб без громадянства); порядок 

оформлення документів іноземцям та особам без громадянства на право 

перебування в Україні; порядок пересування іноземців та осіб без громадянства 

по території України і вибору ними місця проживання в Україні.   

Прийнята в 1996 році Конституція України підтвердила основні 

положення Закону України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 

1994 року. Так ст. 26 Конституції проголошувала, що іноземці та особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 

обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. А ст. 92 

Конституції України акцентувала увагу на тому, що виключно законами 

України визначається статус іноземців та осіб без громадянства.  

7 червня 2001 року був прийнятий Закон України «Про імміграцію»  [97], 

який сприяв розвитку міграційного законодавства України у сфері імміграції. 

Цей закон: дав чітке визначення імміграції, під якою тепер розуміється прибуття 

в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та 

осіб без громадянства на постійне проживання; дав визначення іммігранта, під 

яким розуміється іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на 

імміграцію і прибув в Україну на постійне  проживання, або, перебуваючи в 

Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в 
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Україні на постійне проживання; закріпив поняття «квота імміграції», 

передбачив категорії осіб, відносно яких така квота встановлюється, та категорії 

осіб, яким надається дозвіл на імміграцію поза квотою; встановив порядок 

надання дозволу на імміграцію, порядок видачі посвідки на постійне 

проживання, а також порядок скасування дозволу на імміграцію.  

 22 вересня 2011 року був прийнятий новий Закон України «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [107]. Цей закон: 

- встановлює, як і попередній закон, засади правового статусу 

іноземців та осіб без громадянства. У переліку засад залишилися такі як: 1) 

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть 

такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими 

законодавством; 2) іноземці та особи без громадянства зобов’язані 

неухильно додержуватися Конституції та законів України, інших 

нормативно-правових актів, не посягати на права і свободи, честь і гідність 

інших людей, інтереси суспільства та держави. Також з’явилися нові засади. 

Наприклад, закріплюється, що іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають під юрисдикцією України, незалежно від законності їх 

перебування, мають право на визнання їх правосуб’єктності та основних 

прав і свобод людини; 

- закріплює підстави для перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України. До таких підстав відносяться: 1) 

імміграція в Україну; 2) визнання біженцем в Україні; 3) визнання особами, 

що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в 

Україні; 4) прибуття в Україну для працевлаштування та отримання посвідки 

на тимчасове проживання; 5) прибуття в Україну для участі у реалізації 

проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому 

порядку, та отримання посвідки на тимчасове проживання; 6) прибуття в 

Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних 

обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних 
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організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію 

відповідної релігійної організації, та отримання посвідки на тимчасове 

проживання та інші підстави (ст.  4).  

- на відміну від попереднього Закону «Про статус іноземців та осіб без 

громадянства», закріплює загальні вимоги до порядку в’їзду в Україну і 

виїзду з України іноземців та осіб без громадянства (Розділ ІІ). Тому вже 15 

лютого 2012 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про 

затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або 

скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України», яка: 

по-перше, визнавала такою, що втратила чинність, Постанову Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 «Про Правила в’їзду 

іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і 

транзитного проїзду через її територію»; 

по-друге, регулювала лише ті суспільні відносини, які були пов’язані з 

процедурою продовження строку перебування та продовження або 

скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства на території України.  

Цікавими в цьому плані є статистичні дані, акумульовані Державною 

службою статистики України щодо міграційного руху населення в різні 

періоди. Так, у січні-листопаді 2016 року, міграційний приріст населення в 

Україні складав 7618 осіб, за цей же період але в 2015 році, такій приріст 

складав 11096 осіб. Якщо порівнювати цей показник помісячно, то, 

наприклад, у січні 2016 р. міграційний приріст населення складав 2219 осіб, а 

вже у січні 2017 року - 1421 осіб. Ці дані охоплюють усі регіони України, 

крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополя та  частини зони проведення антитерористичної операції [33].   

Серед міграційних режимів, які регламентуються в основному 

підзаконними актами, виділяється режим свободи пересування та вільного 

обрання місця проживання (перебування) в Україні.  
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У ст. 13 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р.  закріплено: 

«Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце 

проживання у межах конкретної держави».  

Ця норма була відтворена у Конституції України, яка у ст. 33 

закріпила: «Кожному, хто на законних підставах перебуває на території 

України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця 

проживання, право вільно залишати територію України, за винятком 

обмежень, які встановлюються законом».  

Посилаючись на статистичні дані Державної служби статистики 

України щодо міграційного руху населення у січні-листопаді 2016 року, слід 

зазначити, що кількість осіб, які прибули до України в цей період складала 

198027 осіб, осіб, що вибули з України, – 190409, тобто міграційний приріст 

склав лише 7618 осіб. Найбільшій приріст населення спостерігається в 

Київській області - 9587 осіб, Львівській - 5765 і Одеській - 3600 осіб. У свою 

чергу, міграційне скорочення характерно для більшості (16) регіонів 

України, серед яких місто Київ займає рекордне перше місце - мінус 4396 

осіб [64]. 

Так вийшло, що після проголошення незалежності, в Україні певний 

час продовжувала діяти загальносоюзна паспортна система та інститут 

прописки. Лише 14 листопада 2001 року за рішенням Конституційного Суду 

України норми Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ 

щодо прописки (виписки), згідно з яким паспортна служба органів 

внутрішніх справ застосовувала як загальне правило дозвільний порядок 

вибору особою місця проживання, були визнані неконституційними [35, с. 

46].     

Скасування інституту прописки у дозвільній формі передбачало зміну 

механізму та способу реєстрації людини і громадянина, який би забезпечив 

реалізацію прав і свобод людини і громадянина, гарантованих Конституцією 

України. 
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Законопроектна робота тривала майже два роки і 11 грудня 2003 року в 

Україні був прийнятий Закон «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» [111]. Цей закон:  

- гарантував особам, які на законних підставах перебувають в Україні, 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за 

винятком обмежень, які встановлені законом; 

- не пов’язує реалізацію чи обмеження прав і свобод, передбачених 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, з 

реєстрацією місця проживання чи місця перебування особи; 

- дає визначення понять «свобода пересування», «вільний вибір місця 

проживання чи перебування» і «місце перебування»;   

- закріплює порядок реєстрації місця проживання особи та порядок 

зняття з реєстрації місця проживання.  

- визначає особливості реєстрації місця проживання бездомних осіб. 

Але, як виявилося, положень закону було недостатньо для здійснення 

ефективної правозастосовної діяльності у даній сфері. Тому 17 серпня 2011 

року Постановою Кабінету Міністрів України був затверджений Порядок 

реєстрації місця проживання або перебування бездомних осіб, який був 

чинним до 03.01.2013 року.    

Для реалізації положень Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 13 квітня 2012 року була затверджена Інструкція з ведення 

реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб 

в Україні органами Державної міграційної служби України [90]. Але вже 22 

листопада 2012 року ця Інструкція була визнана такою, що втратила 

чинність, на підставі наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про 

затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування 

фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів» від 

22.11.2012 р. № 1077.  В цьому Порядку: 
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- більш детально регламентується процедура реєстрація місця 

проживання особи, якщо порівнювати його з відповідними положеннями 

Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні»; 

- детально регламентується процедура зняття з реєстрації місця 

проживання особи;  

- закріплюється процедура реєстрація місця перебування особи та 

процедура зняття з реєстрації місця перебування особи, тощо.  

Слід відзначити, що цей нормативно-правовий акт є чинним. Разом з 

тим, 2 березня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову 

«Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» від 02.03.2016 р. № 207, яка теж є чинним 

нормативно-правовим актом. Аналіз положень двох нормативних актів 

показує, що вони не тільки дублюють певні положення один одного, а й 

суперечать один одному. Так згідно Порядку від 22.11.2012 року, 

громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які 

постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти 

днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце 

проживання (п. 2.1). А згідно з Правилами від 02.03.2016 року, громадянин 

України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або 

тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів 

після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця 

проживання зареєструвати своє місце проживання. 

Існування таких правових колізій в сфері реалізації свободи 

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

свідчить про серйозні недоліки міграційного законодавства у окресленій 

сфері.  

Слід повністю погодитись з авторами навчального посібника під 

загальною редакцією Мінки Т. П., які виділяють дві основні проблеми, що 
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залишилися в міграційному законодавстві не дивлячись на прийняття в 2003 

році Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні»:      

- перша проблема полягає у тому, що реалізація багатьох прав і свобод 

у цій сфері і надалі залежить від офіційного місця реєстрації. Громадяни без 

місця проживання та реєстрації не можуть відновити документи, 

влаштуватися на роботу, отримати медичну та соціальну допомогу тощо. Ця 

проблема фактично є опосередкованим додатковим заходом владного 

примусу до реєстрації. Іншою формою владного примусу є існуюча 

адміністративна відповідальність за проживання без реєстрації. При цьому 

зрозуміло, що держава може запроваджувати систему реєстрації громадян в 

інтересах громадського порядку. Проте така реєстрація не повинна нести 

стільки складнощів та незручностей для самих громадян, як це є сьогодні; 

- друга проблема полягає в тому, що громадяни, що не мають власного 

житла, кількість яких постійно зростає, у більшості випадків не мають 

можливості реєструватися за місцем фактичного проживання із-за 

необґрунтованого вузького визначення підстав для реєстрації. Тобто поняття 

реєстрації не чітко розмежоване з поняттями «право володіння» чи 

«користування житлом», що створює багато перешкод у реєстрації [7, с. 162-

163].         

Важливим нормативно-правовим актом, який частково вирішує 

проблеми, що виникли в режимі свободи пересування та вільного обрання 

місця проживання (перебування) в Україні у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях, є Закон 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20 жовтня 2014 року [87]. Саме цей закон дав визначення внутрішньо 

переміщених осіб та передбачив систему гарантій дотримання прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб в Україні.      
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Найбільш динамічно за роки незалежності України розвивалося міграційне 

законодавство, яке пов’язане з режимом реалізації права на притулок в 

Україні.  

Одним із перших нормативно-правових актів, які пов’язані з режимом 

реалізації права на притулок є Закон України «Про біженців» від 24 грудня 

1993 року [79]. Цей закон: 

- давав визначення терміну «біженець», під яким слід було розуміти 

іноземця чи особу без громадянства, який внаслідок обґрунтованих побоювань 

стати жертвою переслідувань за ознаками расової, національної належності, 

ставлення до релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи або 

політичних переконань вимушений залишити територію держави, громадянином 

якої він є (або територію країни свого постійного проживання), і не може або не 

бажає користуватися захистом цієї держави внаслідок зазначених побоювань та 

щодо якого в порядку та за умов, визначених законом, прийнято рішення про 

надання йому статусу біженця; 

- передбачав умови, за яких статус біженця не надається; 

- закріплював порядок набуття і втрати статусу біженця, а також права і 

обов’язки біженця в Україні. 

Про можливість надання притулку чи отримання статусу біженця було 

сказано і в Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 4 лютого 1994 року (ст.ст. 4 і 5). Так зазначалося, що 

відповідно до законодавства України, іноземцям та особам без громадянства 

може надаватися притулок в Україні або статус біженця в Україні.  

В 1996 році Конституція України закріпила, що іноземцям та особам без 

громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом (ст. 

26). А пункт 26 ст. 106 Конституції передбачав, що у віданні Президента України 

знаходиться повноваження про надання притулку в Україні.  

В Законі Україні «Про біженців» від 21 червня 2001 року було 

запропоноване трохи інше формулювання терміну «біженець» [80]. Так під 

біженцем розумілась особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком  
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обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної 

соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї 

громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не 

бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи 

громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього 

постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок 

зазначених побоювань.  

Також в законі: закріплювалася заборона вислання або примусового 

повернення біженця до країни, з якої він прибув та де його життю або свободі 

загрожує небезпека; проголошувався принцип збереження єдності сімей 

біженців; визначався порядок надання, втрати і позбавлення статусу біженця; 

закріплювались права та обов’язки біженців та інші положення.  

Слід згадати і про Закон України «Про приєднання України до Конвенції 

про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців» від 10 січня 2002 року 

[109]. Вважається, що саме з цього моменту Україна офіційно взяла на себе 

зобов’язання щодо виконання і дотримання вимог міжнародних актів про статус 

біженців.  

В Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22 вересня 2011 року вже згадується не тільки інститут 

біженців та надання притулку в Україні, а й інші інститути, що характеризують 

специфіку режиму притулку в Україні [107]. Так ст. 6 закону закріплювала, що 

іноземця або особу без громадянства може бути визнано біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту, або їм може бути надано тимчасовий захист у 

порядку, встановленому законом. 

8 липня 2011 року був прийнятий Закон України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту» [81]. Цей закон:  

- пропонує таке ж визначення терміну «біженець», яке було свого часу 

закріплене в Законі «Про біженців» від 21 червня 2001 року; 
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- закріплює нову термінологію, а саме, терміни «додатковий захист», 

«тимчасовий захист», «особа, яка потребує додаткового захисту» та «особа, яка 

потребує тимчасового захисту». Так зазначається, що особа, яка потребує 

додаткового захисту, - це особа, яка не є біженцем відповідно до Конвенції про 

статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та цього 

Закону, але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в 

Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі 

в країні походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або 

виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що 

принижує гідність, поводження чи покарання або загальнопоширеного 

насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи 

систематичного порушення прав людини і не може чи не бажає повернутися до 

такої країни внаслідок зазначених побоювань. Особи, які потребують 

тимчасового захисту, визначаються в законі як іноземці та особи без 

громадянства, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок 

зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній 

основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують 

громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження;  

- закріплюється (як це було і в Законі «Про біженців» від 21 червня 2001 

року), заборона вислання або примусового повернення біженця чи особи, яка 

потребує додаткового або тимчасового захисту, до країни, з якої вони прибули та 

де їх життю або свободі загрожує небезпека, а також проголошується принцип 

збереження єдності сімей біженців та осіб, які потребують додаткового захисту 

або яким надано тимчасовий захист;  

- детально прописана процедура визнання біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту, процедури втрати, позбавлення статусу біженця 

та додаткового захисту.  

У звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (далі 

– УВКБ ООН) 2016 року, зазначено, що українська система надання 

притулку все ще вимагає вдосконалення, щоб відповідати міжнародним 
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стандартам. Біженці та шукачі притулку мають низькі шанси на економічну 

самодостатність. Декому з них вдається інтегруватися, проте найбільш 

незахищені та соціально вразливі мають дуже обмежені перспективи на 

сталу інтеграцію в Україні. Так, за даними цієї організації станом на 1 січня 

2017 року, біженців в Україні налічувало 3302 особи, а шукачів притулку - 

6573 особи. Попри великий наплив біженців і мігрантів середземноморським 

і балканським маршрутами, нині немає свідчень істотного збільшення 

кількості новоприбулих в Україні. Більше того, після чотирьох років зі 

стабільною кількістю новоприбулих у 2016 році кількість нових шукачів 

притулку зменшилася більш ніж на половину, тобто з 1433 нових заявників у 

2015 році  до 656 у 2016 [153].  

Невтішними є статистичні дані УВКБ ООН щодо кількості українців, 

що шукають притулку в інших країнах. Спалах конфлікту на сході України 

мав великий вплив на міграцію 2014 року, і збільшив показник до 271000 

осіб. Близько 99 відсотків осіб зверталися с проханням про надання притулку 

до Російської Федерації. Крім того, українці просили притулку у Німеччині 

(2700 заяв), Польщі (2100 заяв) та Італії (2100). Слід зазначити, що у 2014 

році кількість українців, що шукали притулку у інших країнах  сягала майже 

1,47 млн. осіб [153]. За даними статистичної служби Європейського союзу 

(Евростату) у 2015 році більше 300 тис. українців отримали посвідку на 

проживання в країнах ЄС. Так, в Польщі у 2015 рік посвідку на проживання 

отримало понад 247 тис. українців, в Чехії - понад 12 тис., у Словаччині – 

1592 особи [22].  

При характеристиці нормативно-правового забезпечення режиму у сфері 

зовнішньої трудової міграції, слід зазначити, що цей режим тісно зв’язаний 

з режимом виїзду за межі України та в’їзду в Україну громадян України. Але 

його специфіка полягає у тому, що він акцентує увагу не тільки на питаннях 

переміщення через кордон України громадян України та правових аспектах 

їх перебування в іноземних країнах, а й визначає організаційні засади 
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працевлаштування та соціального захисту громадян України, які працюють 

за кордоном, та членів їхніх сімей.  

У зв’язку з цим, слід згадати Закон України «Про зайнятість 

населення» від 1 березня 1991 року [89]. Цей Закон: визначав, що до 

зайнятого населення в Україні належать громадяни України, які працюють 

по найму на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на 

підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, у 

міжнародних та іноземних організаціях в Україні і за кордоном, а також у 

фізичних осіб (ст. 1); проголошував серед принципів державної політики 

України у сфері зайнятості населення такий як принцип міжнародного 

співробітництва у вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи 

працю громадян України за кордоном та іноземців в Україні (ст. 3); 

закріплював за громадянами України право займатися трудовою діяльністю у 

період тимчасового перебування за кордоном, якщо вона не суперечить 

чинному законодавству України і країни перебування (ст. 10). 

5 липня 2012 року був прийнятий новий Закон України «Про 

зайнятість населення» [89]. Цей Закон за змістом суттєво відрізнявся від 

попереднього.  

По-перше, він використовував нову термінологію – «трудова міграція» та 

«трудовий мігрант». Під трудовою міграцією розуміється переміщення особи, 

пов’язане з перетинанням державного кордону або меж адміністративно-

територіальної одиниці з метою виконання або пошуку роботи (ст. 1).  

По-друге, вказувалося, що до зайнятого населення належать особи, які 

працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших 

умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе роботою 

самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств), проходять 

військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах 

працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, 

що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та 

вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою (ст. 4). 
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По-третє, в Законі закріплювалися: а) право громадян України на заняття 

трудовою діяльністю за кордоном, якщо така діяльність не заборонена 

законодавством України та держави перебування; б) принцип захищеності прав 

громадян України, які працюють за кордоном, законодавством України та 

держави перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 10). 

По-третє, закріплювалось, що однією із цілей державної політики у сфері 

зайнятості населення є посилення соціального та правового захисту громадян 

України, які працюють за кордоном, а одним із пріоритетних напрямів державної 

політики у сфері зайнятості населення є міжнародне співробітництво у сфері 

забезпечення соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном 

(ст. 15). 

По-четверте, визначаються вимоги і порядок діяльності суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном (ст. 38) тощо. 

Найбільш повно правові та організаційні засади державного регулювання 

зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за 

кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей регламентує Закон України 

«Про зовнішню трудову міграцію, який був прийнятий 5 листопада 2015 року 

[96]. Цей Закон закріплює визначення поняття «трудовий мігрант», під яким 

розуміється громадянин України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме 

оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену законодавством цієї 

держави. Також в Законі закріплюються права та соціальні гарантії трудових 

мігрантів. Наприклад, ст. 10 Закону передбачає державні гарантії щодо 

консульського сприяння трудовим мігрантам, а в ст. 12 Закону закріплюється 

принцип сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і 

мовних потреб трудових мігрантів.   

Найменш систематизованим сьогодні є законодавство України, що 

регламентує режим протидії нелегальній міграції в Україні.  

Передусім слід згадати державні програми щодо боротьби з 
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нелегальною міграцією, які розроблялися у другій половині 90-х років ХХ та 

на початку ХХІ століть - Програма боротьби з нелегальною міграцією на 

1996-1997 роки, Програма боротьби з нелегальною міграцією на 1999-2000 

роки і Програма боротьби з незаконною міграцією на 2001-2004 роки.  

Наприклад, 18 січня 2001 року Указом Президента України була 

затверджена Програма боротьби з незаконною міграцією на 2001 - 2004 роки 

від 18.01.2001 р. № 22/2001. До основних завдань Програми належали: 1) 

недопущення проникнення на територію України осіб, які незаконно 

прибувають в Україну і не заявляють у встановленому порядку про свій 

намір набути статусу біженця чи отримати притулок, втратили підстави для 

дальшого перебування в Україні і ухиляються від виїзду з неї, переховуються 

та уникають контактів з компетентними державними органами; 2) 

перекриття транснаціональних каналів незаконної міграції на державному 

кордоні України та за її межами; 3) припинення протиправної діяльності 

фізичних і юридичних осіб, які незаконно переправляють мігрантів в 

Україну та/або транзитом переміщують їх через територію України; 4) 

посилення контролю за додержанням правил в’їзду, виїзду, перебування в 

Україні іноземців та осіб без громадянства. 

Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 3 

квітня 2003 року теж оперує терміном «незаконна міграція». В цьому 

нормативно-правовому акті закріплюється, що однією із функцій Державної 

прикордонної служби України є участь у боротьбі з організованою 

злочинністю та протидія незаконній міграції на державному кордоні України 

та в межах контрольованих прикордонних районів [86].  

Але, незважаючи на те, що України всіма можливими способами 

протидіє незаконній міграції, у статистиці щодо нелегальної міграції, 

оприлюдненої Європол, за перші вісім місяців 2016 року кількість українців, 

підозрюваних в організації нелегальної міграції в ЄС, зросла в 2,5 рази. 

Правоохоронці відзначають, що в 2016 році звинувачення в нелегальній 

контрабанді мігрантами було висунуто 149 громадянам України. Найбільше 
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звинувачень висунуто громадянам Туреччини - 423 особам (на 295.3% 

більше, ніж в минулому році). На другому місці сирійці - 364 особи [146]. 

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 

червня 2003 року відносить нелегальну міграцію до однієї із потенційних 

загроз національній безпеці України у воєнній сфері та сфері безпеки 

державного кордону України (ст. 7), а міжнародне співробітництво у сфері 

боротьби з нелегальною міграцією відносить до однієї з основних напрямків 

державної політики у сфері державної безпеки (ст. 8) [100].    

Також 17 липня 2003 року Постановою Кабінету Міністрів України 

було затверджене Типове положення про пункт тимчасового перебування 

іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, 

зміст якого суттєво було змінено постановою Кабінету Міністрів України від 

8 лютого 2012 р. № 70 [94]. Згідно з Типовим положенням пункт 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні, є державною установою, що призначена для 

тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства: а) стосовно яких 

судом прийнято рішення про примусове видворення за межі України; б) 

стосовно яких судом прийнято рішення про затримання з метою 

ідентифікації та забезпечення примусового видворення за межі України, у 

тому числі прийнятих відповідно до міжнародних договорів України про 

реадмісію; в) затриманих Державною міграційною службою, її 

територіальними органами та підрозділами на строки та в порядку, 

передбачені законодавством; ґ) затриманих за рішенням суду до завершення 

розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту в Україні. 

Поняття «нелегальний мігрант» закріплюється в Законі України «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 

року. Нелегальний мігрант – це іноземець або особа без громадянства, які 

перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або в пунктах 

пропуску, але з уникненням прикордонного контролю і невідкладно не 
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звернулися із заявою про надання статусу біженця чи отримання притулку в 

Україні, а також іноземець або особа без громадянства, які законно прибули 

в Україну, але після закінчення визначеного їм терміну перебування 

втратили підстави для подальшого перебування та ухиляються від виїзду з 

України.  

У Воєнній доктрині, затвердженій Указом України від 24 вересня 2015 

року, нелегальна міграція називається в переліку воєнно-політичних 

викликів, які можуть перерости в загрозу застосування воєнної сили проти 

України (пункт 10).   

Найбільш комплексно питання нелегальної міграції в Україні були 

висвітлені в Концепції державної міграційної політики, затвердженої 

Президентом України від 30 травня 2011 року [99].  

В Концепції зазначалося: 

- що стратегічним напрямом  реалізації  державної  міграційної 

політики є удосконалення законодавства у сфері боротьби з нелегальною 

міграцією;  

- що основними механізмами реалізації державної міграційної 

політики у сфері імміграції є: 1) протидія нелегальній міграції, у тому числі 

вдосконалення роботи державних органів, спрямованої на протидію 

нелегальній міграції; 2) сприяння добровільному поверненню нелегальних 

мігрантів до держав їх походження, національності у співробітництві з 

міжнародними та громадськими організаціями, що працюють у сфері 

міграції; 3) посилення відповідальності за правопорушення, пов’язані з 

нелегальною міграцією. 

- що реалізація положень Концепції у сфері боротьби з  нелегальною 

міграцією передбачає: 1) посилення відповідальності за правопорушення, 

пов’язані з нелегальною міграцією, та внесення в установленому порядку 

відповідних законодавчих пропозицій; 2) активізацію переговорного процесу 

з  питань укладення міжнародних договорів з державами міграційного 

ризику про реадмісію осіб; 3) розроблення і виконання плану заходів щодо 
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протидії різним формам торгівлі людьми та надання допомоги особам, 

зокрема жінкам і дітям, які стали її жертвами; 4) продовження роботи зі 

створення і забезпечення відповідно до міжнародних стандартів діяльності 

мережі  пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 

які незаконно перебувають в Україні; 5) сприяння наданню достатніх та  на  

належному рівні медичних послуг мігрантам, які утримуються у пунктах 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні; 6) підвищення ефективності прикордонного та 

внутрішнього міграційного контролю; 7) залучення коштів міжнародних 

організацій для вирішення питань, пов’язаних із незаконною міграцією.  

Не слід забувати і про видворення іноземців та осіб без громадянства 

за межі України. Цей захід адміністративного примусу сьогодні 

регламентується КУпАП (ч. 3 ст. 24) та КАС України (ст. 183-7).  

Як бачимо, важко визнати нормативно-правове забезпечення режиму 

протидії нелегальній міграції в Україні цілісним. Розпорошеність норм 

національного законодавства з питань протидії нелегальній міграції, на жаль, 

не сприяє зменшенню цього явища у нашому суспільстві. В Україні: 

- прийняті та діють Закони України «Про протидію торгівлі людьми» 

(2012 р.), «Про запобігання корупції» (2014 р.), «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» (2014 р.), «Про боротьбу з тероризмом» (2015 р.); 

- розроблені державні програми: Державна програма щодо запобігання 

і протидії корупції на 2011-2015 роки; Державна соціальна програма протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року (2016 р.), тощо.  

Разом з тим, сьогодні відсутні нормативно-правові акти та Державні 

програми з питань протидії нелегальній міграції.  

Має сьогодні відповідне нормативно-правове забезпечення і  режим 

юридичної відповідальності осіб, які порушили вимоги міграційного 

законодавства. 
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Загальні норми щодо юридичної відповідальності осіб, які порушують 

міграційне законодавство, містяться у деяких вже перерахованих нами чинних 

нормативно-правових актах: Розділ ІІІ Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» [107]; ст. 15 Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» [111]; ст. 19 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [87], 

тощо.  

Спеціальні норми, які передбачають підстави притягнення особи до 

юридичної відповідальності, стягнення за його вчинення та порядок притягнення 

до відповідальності, містяться сьогодні в КУпАП. Велика кількість статей 

Особливої частини КУпАП передбачають відповідальність за порушення вимог 

міграційного законодавства: проживання без паспорта громадянина України або 

без реєстрації місця проживання (ст. 197); порушення прикордонного режиму, 

режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних 

правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду (ст. 202); порушення іноземцями 

та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду 

через територію України (ст. 203); порушення порядку працевлаштування, 

прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без 

громадянства та оформлення для них документів (ст. 204); незаконне 

перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України 

(ст. 204-1); порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 

України та виїзду з неї (ст. 204-2); незаконне перевезення іноземців та осіб без 

громадянства територією України (ст. 206-1) і ін. 

Хочемо відзначити, законодавство про адміністративну відповідальність у 

сфері міграції розвивалося за декількома етапами:  

І етап (з 1991 по 1998 роки), який характеризується тим, що органи 

адміністративної юрисдикції керувалися у своїй діяльності статтями, які без змін 

залишилися у спадок від Радянського Союзу. Лише іноді вносилися зміни у 

санкцію статей КУпАП; 

ІІ етап (з 1999 по 2012 роки), який характеризується постійним прийняттям 
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текстів статей у новій редакції. Наприклад, ст. 203 закріплювалася в новій 

редакції, або частково корегувалася у 2001, 2002, 2003, 2011 та 2012 роках. 

Також в 2001 році в КУпАП з’явилася стаття 204-1, яка передбачає 

відповідальність за незаконне перетинання або спроба незаконного 

перетинання державного кордону України, а в 2003 році - стаття 206-1 

«Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією 

України»; 

ІІІ етап (з 2013 року по сьогодні), характеризується появою у КУпАП 

нової ст. 204-2, які передбачає відповідальність за порушення порядку в’їзду 

на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а також новими 

редакціями статей 197 і 202 КУпАП.   

Якщо ж в цілому характеризувати етапи розвитку нормативно-

правового регулювання міграційного режиму, то можна виділити чотири 

етапи:  

– 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 статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців» і «Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», що свідчило 
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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). 

 

2.2 Міграційне право, міграційний режим та сучасна міграційна 

політика України 

 

Не дивлячись на те, що міграція упродовж останніх десятиліть набула 

ознак глобальної проблеми сучасності [134, с. 87], в Україні і сьогодні немає 

єдиної думки щодо існування в системі права самостійної галузі права 

«міграційне право», відсутнє чітке уявлення про співвідношення державної 

міграційної політики та міграційного режиму України, існує 

несистематизоване міграційне законодавство та є суттєві проблеми в 

правозастосовній сфері. При чому, вирішити ці проблемні питання можливо 

лише у комплексі. Тобто спочатку на базі цілісної теорії про міграцію та 

міграційну політику можна вдосконалити національне законодавство, в свою 

чергу, систематизоване міграційне законодавство позитивно позначиться як 

на діяльності уповноважених на те органів, так і на реалізації прав і свобод 

фізичних осіб у цій сфері.       

Визначившись у попередніх підрозділах дисертації із змістом 

міграційного режиму, актуальним залишається питання про місце даного 

поняття в категоріальному апараті адміністративного права та про його 
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співвідношення з такими поняттями як «міграційне право» і «державна 

міграційна політика». Як вже зазначалося, поняття «міграційне право» і 

«державна міграційна політика» мають широке використання як в науковій 

літературі, так і в чинному законодавстві, тоді як поняття «міграційний 

режим» вживається в науковій літературі та чинному законодавстві скоріше 

як виняток, ніж правило.     

У системі права України, яка розвивається сьогодні під впливом 

євроінтеграційних процесів, відбуваються зміни, які суттєво впливають на її 

структурний поділ та позначаються на процесах формування категоріального 

апарату юридичної науки. Ці зміни торкаються і міграційно-правового 

регулювання.  

Отже основні цілі написання цього параграфу полягають у тому, щоб: 

по-перше, розкрити зміст дискусійних думок щодо співвідношення 

понять «міграційне право» та «міграційний режим» і обґрунтувати їх місце у 

категоріальному апараті адміністративного права; 

по-друге, розкрити зміст дискусійних думок щодо співвідношення 

понять «державна міграційна політика» та «міграційний режим» і 

обґрунтувати їх місце у категоріальному апараті адміністративного права. 

Міграційні відносини виникають у зв’язку з переміщенням фізичних 

осіб в межах одного адміністративно-територіального утворення, або ж між 

ними. Тобто міграційні відносини охоплюють собою не тільки сам факт 

переміщення, а й всі дії, які передують цьому факту (отримання візи, 

паспортних або виїзних документів, тощо). Таким чином, міграційні 

відносини регулюються сьогодні різними галузями законодавства 

(конституційним, адміністративним, кримінальним і ін.), що дало підґрунтя 

для дискусій в науковій спільноті стосовно місця міграційного права в 

системі права України.  

Для висвітлення цього питання звернемося до наукових праць, у яких в 

повній мірі відображаються сучасна методологія досліджень системи права 

України (Мельник Р. С., Миколенко О. І.) та сучасні підходи щодо 
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визначення місця міграційного права в системі права України (Голобородько 

Д. В., Цекалова Н. І.).    

Більшість науковців зі спеціальності адміністративне право і процес, 

які досліджують правове регулювання суспільних відносин у сфері міграції, 

вважають, що це правове регулювання за своєю суттю є адміністративно-

правовим, а тому міграційне право характеризують як правовий інститут 

адміністративного права України (Мінка Т. П., Палько В. І., Саїв С. С., 

Снігур В. М. та ін.). Разом з тим, є науковці, які намагаються підвищити 

статус міграційного права в системі права України та аргументують 

необхідність його визнання в якості галузі права (Голобородько Д. В., 

Цекалова Н. І.). Що правда, кожен із науковців робить це по-своєму.  

Наприклад, Голобородько Д. В. зазначає, що міграційне право – це 

нова самостійна галузь національної правової системи, зі своїм предметом 

регулювання, спадковими від адміністративного права методами 

регулювання відносин та відверто акцентованими особливостями, що 

склалися внаслідок глобалізації суспільства. Разом з тим, автор відмічає і 

деякі слабкі сторони своєї концепції. Так наголошується, що міграційне 

право перебуває на перехідній стадії формування: воно вже велике для 

«штанців» адміністративного права, але ще не зовсім розкрилось та не 

набуло всіх особливих рис, що певною мірою, характеризують самостійну 

правову галузь. Тому, на думку  Голобородько Д. В., сьогодні особливу увагу 

слід приділити питанням кодифікації міграційного законодавства та 

комплексним інститутам, що мають міжгалузевий «прикордонний» аспект 

[31, с. 223].  

Тобто науковець діє за наступним алгоритмом: «обґрунтування 

існування міграційного права як самостійної галузі права за допомогою 

класичних критеріїв диференціації права на галузі» - «факт визнання 

існування самостійної галузі права, автоматично тягне за собою визнання 

науки міграційного права як галузевої юридичної науки» - «існування галузевої 

науки і науковців з даної тематики дозволить поліпшити рівень досліджень 



92 

  

в сфері міграції» - «як наслідок, на підставі наукових рекомендацій будуть 

суттєво поліпшені національне законодавство та правозастосовна 

діяльність у міграційній сфері».   

Цекалова Н. І. теж наголошує, що міграційне право являє собою галузь 

українського права. Але при цьому вчена уточнює, що адміністративне право 

можна сьогодні (з врахуванням теорії поділу права на приватне та публічне 

право) розглядати як мегагалузь українського права, а тому у системі 

Особливого адміністративного права можна виділяти певні галузеві 

утворення, серед яких особливе місце посідає міграційне право [147, с. 4-5].   

Тобто науковець діє за наступним алгоритмом: «обґрунтування 

недоречності використання в сучасних умовах класичних критеріїв 

диференціації права на галузі» - «обґрунтування доцільності використання 

при диференціації права теорії поділу права на публічне та приватне право» 

- «обґрунтування доцільності розгляду адміністративного права не просто 

як однієї із галузей публічного права України, а як мегагалузі, яка і є 

публічним правом в Україні» - «обґрунтування існування інших публічних 

галузей права лише в межах системи Особливого адміністративного права, 

бо в системі права має бути виділена мінімально необхідна кількість 

правових утворень».    

Цим думкам хочемо заперечити та висловити наступні аргументи.  

На прикладі міркувань Голобородько Д. В. можна помітити, як 

проблемні питання та нові виклики, які стоять сьогодні перед юридичною 

наукою і системою права України, вирішуються за допомогою застарілого 

інструментарію (методології, категоріального апарату, тощо). Не можна 

вирішувати питання виникнення нової галузі права, не переглянувши 

критерії її диференціації. Ніколи підприємство не стане прибутковим та 

більш ефективним, якщо в нові корпуса встановити стару техніку. Визнання 

чи невизнання міграційного права як самостійної галузі права України не 

вирішує ті проблеми, що існують сьогодні в міграційній сфері. Кодифікацію 

ж цієї частини законодавства можна проводити і без існування відповідної 
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галузі права. Потрібна лише політична воля щодо необхідності таких змін в 

суспільстві.   

В цьому сенсі погоджуємося з думками Миколенка О. І., який зазначає, 

що бурхливий розвиток законодавства України призвів до гіпертрофованої 

оцінки суб’єктивного фактору в формуванні правової системи. Це в свою 

чергу призвело до фактичного ототожнення системи права з системою 

законодавства. Сьогодні виникнення будь-якої галузі законодавства чомусь 

автоматично пов’язують з виникненням та формуванням самостійної галузі 

права.  Якщо виникнення нових норм права та навіть правових інститутів в 

системі права не викликає суперечок серед науковців, наголошує Миколенко 

О. І., то виникнення самостійної галузі права – є одним із проблемних питань 

сучасної юридичної науки. Безперечним є те, що серед критеріїв поділу права 

на галузі, а також критеріїв формування нових галузей в системі права, 

особливе місце займають предмет і метод правового регулювання. Але, на 

жаль, ні предмет, ні метод правового регулювання в достатній мірі не 

справляються з роллю критеріїв поділу права на галузі, бо при їх 

використанні виникають суперечливі і не до кінця обґрунтовані висновки. 

Обидва критерії необхідні, але явно недостатні для здійснення галузевої 

диференціації права. Це і підштовхує науковців шукати додаткові критерії, 

наприклад, цілі, принципи, задачі, функції правового впливу чи факт 

існування самостійної юридичної відповідальності тощо [62, с. 302-303].  

Але якщо Миколенко О. І. наполягає лише на тому, щоб традиційні 

критерії диференціації права на галузі (предмет та метод правового 

регулювання) були доповнені іншими критеріями, то Цекалова Н. І. 

стверджує, що ці критерії вже не спрацьовують в сучасних умовах і від них 

потрібно відмовлятись якщо не сьогодні, то найближчим часом [147, с. 12].   

Передумови виникнення в системі права України нової галузі права, 

Голобородько Д. В. звів до визначення об’єму (розміру) суспільних відносин, 

які регулюються правом. Тобто, якщо малий об’єм суспільних відносин 

регулюється правом, то це правовий інститут, а якщо великий об’єм 
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суспільних відносин регулюється правом, то це вже самостійна галузь права. 

Все рівно, без визначення чітких сучасних критеріїв диференціації права на 

галузі, вирішити цю складну теоретичну проблему не можливо, а тому 

погоджуємося з Цекаловою Н. І. в тому, що любі міркування сьогодні про 

можливість виділення в системі права нової галузі права виходячи лише з 

двох критеріїв – предмету та методу правового регулювання, не несуть в собі 

жодної практичної користі, закладаючи лише «гарний ґрунт» для виключно 

схоластичних розмов на наукову тему [147, с. 12].        

Сьогодні в юридичній науці склалася цікава ситуація з системою права 

України. Одні науковці намагаються розглядати її як сукупність галузей 

права, основними критеріями виділення яких є предмет та метод правового 

регулювання, а інші одразу констатують, що система права, в першу чергу, 

складається з публічного та приватного права, а вже в межах цих двох 

підсистем виділяють «мінімально необхідну кількість галузей права», які 

створюються не за предметом та методом правового регулювання, а за 

якимось іншими критеріями (наприклад, у відповідності до потреб 

суспільства).  

Справа в тому, що поділ права на публічне і приватне право є 

теоретичною конструкцією, в якій відсутні чіткі критерії відмежування сфер 

публічного і приватного права, а також є суттєві проблеми з її реалізацією на 

практично-прикладному рівні. До того ж, ця концепція руйнує традиційні 

уявлення про систему права як сукупність галузей права, правових інститутів 

та норм права [61, 58-63]. Особливе адміністративне право, на яке 

орієнтується Цекалова Н. І. і зміст якого запропонував Мельник Р. С. [58], є 

лише однією із наукових концепцій, які представлені в сучасній юридичній 

літературі. Один із суттєвих недоліків запропонованої концепції полягає у 

тому, що Особливе адміністративне право буде складатись з галузевих 

утворень, половина норм яких є за своєю суттю приватноправовими. 

Наприклад, медичне право чи адміністративно-господарське право 

поєднують в собі сьогодні норми приватного і публічного права. Тобто ця 
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концепція приведе до того, що Особливе адміністративне право буде 

існувати як гарна теоретична конструкція, а на практиці основи медичного і 

господарського права будуть читати представники цивільного права. До того 

ж, якщо керуватися підходом, який пропонує Цекалова Н. І., то виходить, що 

в системі права є публічне і приватне право, в системі публічного права 

виділяються конституційне право і адміністративне право як мегагалузь, а 

вже в межах адміністративного права виділяється міграційне право як галузь 

Особливого адміністративного права. Тобто такий підхід до системи права, 

на думку Цекалової Н. І., є менш заплутаним ніж традиційний, з виділенням 

галузей права, правових інститутів та норм права [147, с. 5-7].           

На підставі аналізу думок, представлених в юридичній літературі, 

можна зробити висновок, що в дослідженнях суспільних відносин у сфері 

міграції присутні дві крайнощі. 

Перша крайність пов’язана з теоретизуванням проблем міграційно-

правого регулювання, коли за теоретичними конструкціями іноді не бачать 

проблем практично-прикладного характеру. Тобто мова йде про спроби 

деяких вчених обґрунтувати необхідність виділення в системі права України 

такої самостійної галузі права як міграційне право, про штучний відрив від 

конституційних або адміністративних правовідносин, так званих, 

міграційних правовідносин, тощо. При цьому вчені іноді не помічають свого 

згубного і руйнівного впливу на систему національного права, так як 

дроблення права на більш дрібні елементи завжди призводить до протиріч 

між ними, а в підсумку, це може призвести до втрати системою права 

України своєї основної ознаки - системності. Слід визнати той факт, що в 

юридичній науці неодноразово робилися спроби по розробці доктрини 

міграційного права України, яка б озброїла дослідників необхідною 

науковою методологією. Однак вважаємо, що спроби вчених поліпшити в 

Україні міграційну політику та міграційне законодавство шляхом доведення 

існування такої самостійної галузі права як «міграційне право», є шляхом у 

нікуди. 
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Друга крайність в дослідженнях міграційних процесів в Україні 

полягає в аналізі емпіричних даних в сфері міграції без застосування 

загальних теоретичних підходів. Тобто коли висновки та рекомендації щодо 

поліпшення чинного міграційного законодавства робляться виключно на 

підставі аналізу статистичних даних без залучення теоретичних знань. 

Дійсно, наука, в тому числі і наука про міграцію, без практики мертва, адже 

наука виникла і існує для вирішення проблем, що виникають на практиці. 

Разом з тим, не слід забувати, що практика без науки сліпа, а тому розвиток 

міграційного законодавства та поліпшення діяльності суб’єктів, що 

реалізують державну міграційну політику, неможливий без напрацювання і 

систематизації наукових знань про міграцію, міграційні процеси та 

міграційні відносини. На нашу думку, концепція міграційного режиму як 

одного із видів адміністративно-правових режимів може стати тією 

теоретичною базою, яка дасть поштовх для розвитку науки у цій сфері та 

сприятиме ефективності як міграційного законодавства, так і якості 

правозастосовної діяльності суб’єктів державної міграційної політики.  

При співвідношенні понять «державна міграційна політика» та 

«міграційний режим» слід враховувати той факт, що існують, по-перше, різні 

підходи щодо визначення пріоритетності одного поняття по відношенню до 

іншого, по-друге, різні підходи до визначення поняття «державна міграційна 

політика».   

Наприклад, Цекалова Н. І. зазначає, що однією із форм здійснення 

державного регулювання в міграційній сфері є міграційна політика, а 

державне регулювання міграції забезпечується через правове регулювання, 

представлене нормами міграційного права [147, с. 8]. Є і більш художні 

визначення міграційної політики, які вважаємо недопустимими в науковій 

літературі. Наприклад, Бублій М. П. характеризує міграційну політику як 

нормативно-правове і інституційне відображення реагування держави на 

стихійні переміщення людей [21, с. 131-139]. Тобто науковці міграційну 

політику розглядають лише як «форму реалізації міграційно-правового 
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регулювання» чи як «відображення нормативно-правового і 

інституціонального реагування держави»   

В працях Снігур В. М. простежується інша позиція. Він стверджує, що: 

по-перше, основним засобом реалізації державної міграційної політики є 

міграційний режим; по-друге, сам міграційний режим є видом 

адміністративно-правових режимів України; по-третє, реалізується 

міграційний режим через адміністративно-правовий механізм забезпечення 

міграційного  режиму, який складається з певного набору елементів: 1) 

система правових актів, що є основою функціонування цього механізму; 2) 

організаційно-структурні формування; 3) організаційно-правові методи та 

способи, що забезпечують функціонування цього механізму [128]. 

Запропонована Снігур В. М. конструкція теж є складною для 

сприйняття, адже з одного боку, автор стверджує, що міграційний режим є 

засобом реалізації державної міграційної політики, а, з другого, - заявляє, що 

сам режим реалізується через певний адміністративно-правовий механізм.  

Отже, щоб остаточно визначитись з пріоритетністю понять 

«міграційний режим» та «державна міграційна політика», необхідно 

звернутися до уточнення змісту державної міграційної політики.   

Якщо коротко (без цитування самих визначень) характеризувати 

визначення державної міграційної політики, які представлені в юридичній 

літературі, можна зробити наступні висновки: 

- частина науковців характеризує державну міграційну політику як 

«вплив держави на міграційні процеси шляхом їх врегулювання у вузькому 

та широкому сенсах» (Моісеєнко В. М.). В чому ж полягає «широке та вузьке 

врегулювання» міграційних процесів, на жаль, в цьому визначенні не 

конкретизується [68];  

- частина науковців акцентує увагу на тому, що державна міграційна 

політика являє собою систему (сукупність) заходів, які здійснюються 

державою чи недержавними установами (Івахнюк І. В., Кокорєва О. В., 

Олефір В. І. та ін) [37; 40; 72]. Наприклад, Олефір В. І. стверджує, що 
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державна міграційна політика України - це сукупність заходів, що 

здійснюються державою з метою регулювання міграційних процесів, 

створення умов для реалізації інтелектуального та трудового потенціалу 

мігрантів, побудови демократичного правового суспільства, забезпечення 

належного соціально-економічного та демографічного розвитку, дотримання 

принципів національних інтересів, безпеки та територіальної цілісності 

України [72, с. 452]. На жаль, в цьому та інших подібних визначеннях не 

акцентується увага на переліку заходів, які держава здійснює у зазначеній 

сфері; 

- більшість науковців, які досліджують суспільні відносини у сфері 

міграції, визначають державну міграційну політику через перелік заходів, які 

на їх думку, складають її зміст (Малиновська О. А., Мосьондз С. О. та ін.) 

[54; 69]. Наприклад, Мосьондз С. О. визначає державну міграційну політику 

як комплекс правових, фінансових, адміністративних та організаційних 

заходів, з використанням яких держава цілеспрямовано впливає на 

регулювання міграційних процесів з позицій міграційних пріоритетів, 

кількісного складу міграційних потоків та їх структури у сфері державного 

управління [69, с. 176]. Саме такі визначення державної міграційної політики 

дають можливість розглядати правове регулювання у сфері міграції лише як 

один із напрямів діяльності держави. А тому повністю погоджуємося з тими 

авторами, які визначають міграційний режим (який, на нашу думку, являє 

собою особливий порядок правового регулювання) як найважливіший засіб 

реалізації державної міграційної політики в Україні. 

 

Висновки до другого розділу 

В результаті проведеного дослідження в другому розділі роботи, можна 

зробити наступні висновки. 

1. 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 
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по 2000 рік; третій етап – з 2001 по 2011 рік; четвертий етап – з 2012 по 2017 

рік. 

2. 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. 

3. 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. 
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РОЗДІЛ 3. ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ МІГРАЦІЙНОГО РЕЖИМУ 

 

3.1 Цілі та принципи міграційного режиму 

 

Тема цілей і принципів міграційного режиму є однією з проблемних і 

дискусійних в юридичній науці. Пояснюється це наступними чинниками.  

По-перше, низький рівень досліджень як цілей і принципів міграційної 

політики в Україні, так і цілей та принципів національного міграційно-

правового регулювання.  

По-друге, наша держава і його населення до цих пір не визначилися ні 

зі стратегією власного розвитку в цілому, ні зі стратегічною метою 

міграційної політики зокрема. Сьогодні Україна витрачає багато коштів на 

виховання освіченої людини (випускники середньо освітніх шкіл, коледжів, 

гімназій), кваліфікованого та висококваліфікованого спеціаліста (бакалаври, 

магістри), але велика частка цих молодих осіб переїжджає для пошуку 

роботи та життя в інші країни світу. Це результат не тільки прорахунків в 

економічному розвитку України як держави, а й недалекоглядність 

міграційної політики держави за останні десятиліття. 

По-третє, міграційне право та міграційне законодавство досить часто 

оперує двома поняттями, які дуже пересікаються один з одним за змістом. Це 

поняття «міграційна політика держави» та «міграційно-правове 

регулювання». Зрозуміло, що держава не може здійснювати політику без 

застосування такого дієвого засобу впливу на суспільство як право, разом з 

тим, право у своєму змісті завжди відображає основні складові політики 

держави у певній сфері суспільних відносин. Саме тому в науковій літературі 

іноді відбувається ототожнення за змістом таких понять як «цілі міграційно-

правового регулювання» та «цілі міграційної політики держави», а також 

«принципи міграційно-правового регулювання» та «принципи міграційної 

політики держави». Таке ототожнення можна розглядати як науково-

методологічну помилку, але в сфері міграційних процесів дійсно 
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відбувається тісний взаємозв’язок цілей і принципів політики держави з 

цілями і принципами правового регулювання.  

Тобто виникає необхідність уточнення питання про те, чи є цілі 

міграційного режиму виключно цілями міграційного правового регулювання, 

чи до таких цілей можна віднести і цілі державної міграційної політики. При 

характеристиці цілей міграційного режиму слід розуміти, що мова йде не 

тільки про уявлення однієї людини чи групи людей про майбутній результат, 

що наступить при ефективному правовому регулюванні, а й про цілі держави 

в цілому як політичної форми організації суспільства. Саме в цьому сенсі ми 

можемо говорити про «цілі міграційного правового регулювання» та «цілі 

міграційної політики держави» як близькі за змістом поняття. Таким чином, 

вважаємо методологічно вірним, одночасне охоплення поняттям «цілі 

міграційного режиму» двох понять «цілі міграційного правового 

регулювання» та «цілі міграційної політики держави», адже у нашому 

дослідженні їх розмежування стає практично неможливим.   

В процесі дії і реалізації норм права вирішуються та задовольняються 

як правові, так і не правові цілі. До останніх, наприклад, відносяться 

економічні, політичні та інші соціальні цілі. Право сприяє досягненню таких 

цілей, але не прямо, а опосередковано. Тому право не є і не повинно бути 

засобом чи інструментом економіки, політики, ідеології і ін. [63, с. 65-70].  

Цілі правового регулювання можна поділити на близькі та кінцеві, 

прямі й непрямі, тощо. Але загальним у всіх випадках є те, що цілями взагалі 

правового регулювання виступають: закріплення в джерелах права уже 

існуючих суспільних відносин; стимулювання розвитку тих суспільних 

відносин, що вже існують та відповідають загальним інтересам суспільства; 

створення умов для виникнення й розвитку нових форм суспільних відносин; 

вилучення з практики соціально небезпечних відносин [50, с. 254].  

Всі ці цілі притаманні і міграційному правовому регулюванню як 

невід’ємній частині національного права України. На жаль, в науковій 

літературі з міграційного права цьому питанню взагалі не приділяється увага. 
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Лише іноді точаться дискусії стосовно цілей державної міграційної політики.  

Наприклад, Рибаковський Л. Л. конкретизував цілі міграційної 

політики в залежності від стадій міграційного процесу, а саме, формування 

міграційної рухливості (перша стадія), переселення (друга стадія) і 

пристосовуваність (третя стадія) [120]. При цьому Рибаковський Л. Л. 

розглядав міграційну політику як складову частину більш загальної 

демографічної політики держави, що суттєво відобразилося на його 

розумінні основних цілей міграційної політики, які, на його думку, повністю 

підкорялися цілям демографічної політики. До цілей же безпосередньо 

міграційної політики, які він характеризував в 80-х роках минулого століття 

як підцілі, Рибаковський Л. Л. відносив наступні:         

- активізація міграційної рухливості іммобільного, але швидко 

зростаючого населення, яке проживало переважно в сільській місцевості 

південних республік країни, щоб на цій основі істотно підвищити ступінь 

реалізації здатності до переселення; 

- подальше підвищення рівня пристосування новоселів у районах 

інтенсивного економічного освоєння, розташованих, як правило, на сході і 

півночі країни, де ще не був завершений процес формування постійного 

складу населення;  

- раціоналізація напрямів та масштабів територіального переміщення 

населення. Так для сільської місцевості багатьох районів країни вона 

полягала в скороченні міграційного відтоку населення, тобто, зниження 

ступеня реалізації його міграційної рухливості; а для великих і особливо 

найбільших міст – в обмеженні міграційного притоку, досягненні 

раціональних співвідношень у джерелах демографічної динаміки [121, с. 169; 

133, с. 36-39].  

Як бачимо, цілі міграційної політики, які були актуальні для 

Радянського Союзу у 80-х роках минулого століття, для України сьогодні 

втратили сенс. Це свідчить про мінливість цілей міграційної політики і 

міграційно-правового регулювання під тиском як внутрішніх (в середині 
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держави), так і зовнішніх (на міжнародному рівні) факторів. Тому і важко в 

чинному законодавстві України закріпити цілі міграційної політики і 

міграційно-правового регулювання, адже потім кожні п’ять чи десять років їх 

необхідно буде коригувати в залежності від умов, що склалися в середині 

держави, так і у світі.  

Разом з тим, більшість науковців, які розглядають проблематику щодо 

формування державної міграційної політики, вважають, що розробка 

грамотної міграційної політики України є одним із першочергових завдань 

нашої держави (Малиновська О. А., Мосьондз С. О., Олефір В. І. та ін.). Саме 

в межах державної міграційної політики, на їх думку, слід передбачити цілі 

та принципи міграційної політики держави. Так, політика повинна бути 

спрямована на захист національних інтересів, забезпечення належного 

соціально-економічного, демографічного і науково-освітнього розвитку 

держави. 

Наприклад, Тиндик Н. П. стосовно цього зазначає, що на сучасному 

етапі Україні як ніколи потрібна цілеспрямована єдина міграційна політика, 

яка б об’єднувала різні сфери суспільного життя. Її основна мета повинна 

полягати не в забороні в’їзду в Україну іноземних громадян (що найближчим 

часом неможливо), а в створенні такого адміністративно-організаційного та 

юридично-правового механізму, який би перетворив імміграцію з 

негативного на сьогодні для України явища, в інструмент збагачення 

держави [142, с. 151]. 

Визначення цілей міграційного режиму є важливим для ефективного 

контролю з боку держави міграційних процесів, які безпосередньо 

торкаються національних інтересів України. Тому не зовсім погоджуємося з 

Тиндик Н. П., яка в якості мети міграційної політики називає створення 

такого адміністративно-організаційного та юридично-правового механізму, 

який би перетворив імміграцію з негативного на сьогодні для України явища, 

в інструмент збагачення держави [142, с. 151]. Ця ціль не конкретизована, 

вона пов’язана з такою цінністю як «збагачення держави». Про такий тип 
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цілей у філософії права зазначають: «Незважаючи на всю важливість тої цілі, 

яку ставить перед собою колективістське суспільство, описується вона ним 

блякло та невиразно. Така ціль як зірка сяє вдалині і про неї можна лише 

сказати одне – вона випромінює світло» [38, с. 358]. Тобто цілі міграційного 

режиму повинні бути чіткими за змістом та реальними для досягнення. 

Інакше ціль міграційного режиму може перетворитися в недосяжну мрію та 

носити лише декларативний характер.   

Розгорнуту систему цілей міграційної політики запропонував в своїх 

працях Олефір В. І. Автор до таких цілей відносить: забезпечення 

ефективного державного управління міграційними процесами; забезпечення 

стійкого демографічного та соціально-економічного розвитку країни; 

забезпечення зміцнення національної безпеки; інтеграція в 

загальноєвропейську міграційну політику; створення умов для 

безперешкодної реалізації прав, свобод і законних інтересів мігрантів; 

здійснення міграційного контролю, спрямованого на попередження та 

подолання існуючих негативних наслідків міграційних процесів та 

недопущення при цьому порушення цих прав, свобод і законних інтересів 

мігрантів та громадян України [73, c. 48].  

Погоджуючись з більшістю цілей державної міграційної політики, яку 

запропонував Олефір В. І., вважаємо дві із них є не конкретизованими за 

змістом: 

а) так інтеграція в загальноєвропейську міграційну політику не повинна 

бути самоціллю, адже тоді можуть постраждати національні інтереси 

України. Наприклад, для європейських країн є позитивним той факт, що до 

них із України на постійне місце проживання приїжджають люди з високим 

рівнем освіти і кваліфікації. Для України ж цей факт є негативним, бо відтік 

кваліфікованої робочої сили, по-перше, призводить до деградації людського 

капіталу та економіки країни, по-друге, створює, умови, коли кожному 

наступному поколінню доводиться вчитися і переймати навички у людей з 

нижчою кваліфікацією. У результаті, в країні знижується продуктивність 
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праці, падає конкурентоспроможність, економіка замикається на виробництві 

товарів з низькою доданою вартістю. Для виходу із ситуації будуть потрібні 

набагато більші ресурси, ніж для створення умов для роботи талановитим 

людям, поки в країні вони ще є [151].  

б) створення умов для безперешкодної реалізації прав, свобод і 

законних інтересів мігрантів, на нашу думку, теж є ціллю, яка є абстрактною 

за своїм змістом. В країнах світу (не є виключенням і Україна) вже давно йде 

мова про «правові стандарти», які є загальними для певної групи країн та які 

використовуються у певній сфері суспільних відносин. Наприклад, в 

адміністративному праві розробляються стандарти надання адміністративних 

послуг з огляду на подібні європейські стандарти [49, с. 257-274]. Тому 

переконані, що при визначенні цілей міграційного режиму необхідно 

говорити не про створення «умов», а про створення «правових стандартів». 

Наприклад, запропоновану Олефіром В. І. ціль міграційної політики можна 

визначити наступним чином, - «встановлення правових стандартів для 

реалізації мігрантами, які перебувають на території України на законних 

підставах, їхніх прав, свобод, законних інтересів та виконання обов’язків».  

Снігур В. М. при характеристиці такого елементу адміністративно-

правових режимів як цільове призначення режиму, по-суті виділяє чотири 

цілі: 

1) для забезпечення взаємодії публічної адміністрації і приватних осіб. 

Так вчений зазначає, що адміністративно-правовий режим встановлюється з 

метою забезпечення взаємодії публічної адміністрації і приватних осіб на 

основі права, оскільки він супроводжує діяльність органів і посадових осіб 

публічної адміністрації при їх взаємодії з громадянами та організаціями, а 

також між її ланками при реалізації ними своїх функціональних обов’язків 

[66, с. 74 ]; 

2) для обмеження свавілля з боку органів публічної адміністрації при 

застосуванні заходів адміністративного примусу шляхом закріплення 

юридичних процедур реалізації ними владних повноважень; 
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3) для втручання на законних підставах державно-владних структур у 

сфери, які перебувають під особливою охороною держави. Така мета 

адміністративно-правового режиму існує, якщо люди самі не можуть 

подбати про власну безпеку і благополуччя;  

4) для застосування спеціальних і особливих заходів впливу на певній 

території і по відношенню до конкретного об’єкта чи предмета. Дана ціль 

адміністративно-правового режиму обумовлена необхідністю існування 

особливого адміністративно-правового регулювання по відношенню до 

конкретної території держави, до конкретного об’єкта чи предмета [128, с. 

18-19].  

Перші дві цілі адміністративно-правових режимів, які пропонує 

виділяти Снігур В. М., притаманні не тільки відповідним режимам, а й 

адміністративному праву в цілому. Тому вважаємо, що розглядати їх як цілі, 

які притаманні виключно адміністративно-правовим режимам не можна. 

Останні дві цілі адміністративно-правових режимів, які пропонує 

виділяти Снігур В. М., притаманні в основному спеціальним режимам, які 

встановлюються для застосування спеціальних і особливих заходів впливу 

на певній території, по відношенню до конкретного об’єкта чи предмета 

(наприклад, режим у пунктах пропуску через державний кордон України). 

Тому вважаємо, що розглядати їх як загальні цілі, що притаманні всім без 

виключення адміністративно-правовим режимам, теж не можна.    

Визначення цілей міграційного режиму в нормативно-правових актах 

України зорієнтувало б суб’єктів правотворчої діяльності у подальших 

напрямах вдосконалення міграційного законодавства України.  

На законодавчому рівні були спроби закріпити цілі міграційної 

політики. Так в ст. 5 проекту Закону України від 23.03.2004 р. «Про основні 

засади державної міграційної політики України» зазначалося, що метою 

державної міграційної політики є подолання негативних наслідків стихійних 

міграційних процесів, забезпечення ефективного управління міграційними 

процесами, створення умов для сталого демографічного та соціально-
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економічного розвитку країни, належної реалізації прав, свобод і виконання 

обов’язків мігрантами, зміцнення національної безпеки України [101].  

Пізніше в ст. 3 проекту Закону України від 14 липня 2010 року «Про 

основні засади державної міграційної політики України» зазначалося, що 

метою державної міграційної політики є: 1) зміцнення національної безпеки 

та обстоювання національних інтересів України у сфері міграції; 2) захист 

українського ринку праці; 3) подолання негативних наслідків 

неконтрольованих міграційних процесів та забезпечення ефективного 

державного управління міграційними процесами, сталого демографічного та 

соціально-економічного розвитку країни; 4) запобігання виникненню 

неконтрольованих міграційних процесів та ліквідація їх наслідків; 5) 

соціальний і правовий захист громадян України, які працюють, перебуваючи 

за кордоном; 6) створення умов для реалізації мігрантами, які перебувають на 

території України на законних підставах, їхніх прав, свобод, законних 

інтересів та виконання обов’язків [114]. 

  На жаль, про цілі державної міграційної політики нічого не було 

сказано в Концепції державної міграційної політики, яка була затверджена 

указом Президента України від 30 травня 2011 року [99] та повинна була 

визначити напрями, стратегічні завдання державної міграційної політики 

України, принципи і пріоритети діяльності державних органів у сфері  

міграції, напрями вдосконалення її законодавчого та інституціонального 

забезпечення, а також механізми реалізації Концепції. 

Враховуючи погляди науковців щодо цілей державної міграційної 

політики, а також зміст законопроектів у сфері міграції, можна 

запропонувати наступний перелік цілей міграційних режимів:    

1) забезпечення дієвого механізму побудови системи органів публічної 

адміністрації в сфері міграції. Створення в Україні Державної міграційної 

служби частково вирішило проблему розгалуженості повноважень в сфері 

міграції між різними органами державної влади, але у цій сфері існує ще 

багато проблем, які пов’язані з розподілом повноважень між службовими 
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особами в середині державного органу, так і з якістю реалізації повноважень 

по відношенню до фізичних осіб;  

2) встановлення правових стандартів для реалізації мігрантами, які 

перебувають на території України на законних підставах, їхніх прав, свобод, 

законних інтересів та виконання обов’язків. Це повинен бути певний еталон 

поведінки (взірець, модель) як органів публічної адміністрації, так і мігрантів 

у відносинах між ними. Тобто не повинно бути для мігрантів, які рівні за 

правовим статусом, різних процедур реалізації їх прав і обов’язків, окрім 

випадків, коли вони за власним бажанням обирають інший спосіб реалізації 

прав і обов’язків, який теж передбачений національним законодавством;  

3) встановлення правових стандартів соціального і правового захисту 

громадян України, які працюють, перебуваючи за кордоном. Міграцію 

кваліфікованих кадрів зупинити неможливо, а тому держава повинна 

адекватно реагувати на виклики, пов’язані з цим, а саме, створювати правову 

базу соціального і правового захисту громадян, які працюють, перебуваючи 

за кордоном. Позитивним зрушенням в цій сфері є прийняття 5 листопада 

2015 року Закону України «Про зовнішню трудову міграцію»; 

4) зміцнення національної безпеки та обстоювання національних 

інтересів України у сфері міграції. Міграція є реальним або потенційним 

викликом безпеці. Вона так чи інакше впливає на безпеку як стан, і або 

узгоджується, або не узгоджується з безпекою як метою [152, с. 98]. 

Неконтрольовані процеси у сфері міграції є реальною загрозою національній 

безпеці України, що відображено і у Воєнній доктрині України (пункт 10);  

5) захист українського ринку праці. Йдеться передусім про нестачу 

робочих місць та високу частку робочих місць з небезпечними умовами праці 

та низькими вимогами до якості робочої сили, що є результатом, в тому 

числі, і прорахунків у міграційній політиці держави. До того ж якість 

пропозиції робочої сили часто не відповідає сучасним вимогам щодо її 

професійно-освітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, 

мобільності та економічної активності в цілому. Наслідком 
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незбалансованості пропозиції робочої сили із попитом на неї є високий 

рівень безробіття, зокрема прихованого та часткового [131];  

6) подолання негативних наслідків неконтрольованих міграційних 

процесів та забезпечення сталого демографічного і соціально-економічного 

розвитку країни. Головними показниками демографічної кризи в країні є не 

тільки скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя, 

падіння народжуваності, а й  негативне сальдо міграції (виїжджає з країни 

більше осіб ніж до неї приїздить). В країні постійно росте кількість 

непрацездатних осіб в співвідношенні з працездатним населенням, що 

негативно відображається на соціально-економічній політиці держави. Перед 

державою сьогодні постає проблема мінімізації тих негативних наслідків, що 

виникли в результаті неконтрольованих міграційних процесів;  

7) запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та 

їх наслідків. Заходи щодо запобігання виникненню неконтрольованих 

міграційних процесів потребують від суб’єктів, які реалізують державну 

міграційну політику, злагодженої роботи. Така злагоджена робота залежить 

не тільки від професійності керівників, які очолюють відповідні органи, а й 

від якісного міграційно-правового регулювання.  

Таким чином, можна зробити наступний висновок. Цілі міграційного 

режиму – це той кінцевий результат, якого прагнуть досягти суб’єкти 

правотворчої діяльності, закріплюючи відповідні міграційні норми в 

національному законодавстві. До основних цілей сучасного міграційного 

режиму, на нашу думку, слід віднести: забезпечення дієвого механізму 

побудови системи органів публічної адміністрації в 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 
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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.  

Як вже зазначалося, тема принципів міграційного режиму є однією з 

проблемних і дискусійних в юридичній науці. Як і при характеристиці цілей 

міграційного режиму виникає необхідність уточнення питання про те, чи є 

принципи міграційного режиму виключно принципами міграційного 

правового регулювання, чи до таких принципів можна віднести і принципи 

державної міграційної політики. При характеристиці принципів міграційного 

режиму слід враховувати той факт, що мова йде не тільки про основні ідеї і 

вихідні положення, які закріплені в нормативно-правових актах, мають 

загальну значущість і вищу ступінь веління в порівнянні з іншими нормами 

права, а й про принципи функціонування держави в цілому як політичної 

форми організації суспільства. Саме в цьому сенсі ми можемо говорити про 

«принципи міграційного правового регулювання» та «принципи міграційної 

політики держави» як близькі за змістом поняття. Таким чином, вважаємо 

методологічно вірним, одночасне охоплення поняттям «принципи 

міграційного режиму» двох понять «принципи міграційного правового 

регулювання» та «принципи міграційної політики держави», адже у нашому 

дослідженні їх розмежування є доволі складним та недоцільним.  

Принципи міграційного режиму, як і принципи міграційної політики та 

принципи міграційно-правового регулювання, є малодослідженими в 

юридичній науці. І це типова ситуація для досліджень, які здійснюються в 

рамках спеціальності «адміністративне право і процес», до якої в основному 

відносяться і дослідження в сфері міграційних процесів в Україні. 

Наприклад, Ткач Г. І. аналізуючи стан юридичної науки щодо принципів 

адміністративного права, зазначає, що у вітчизняній правовій літературі 

принципи адміністративного права залишаються мало дослідженими і майже 

не бувають окремим предметом обговорення в наукових колах [6, с. 81]. 
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Такий же стан справ і з принципами міграційного режиму в України.  

Наприклад, Снігур В. М., при характеристиці правових принципів як 

елементів змісту адміністративно-правових режимів, зазначає, що для 

адміністративно-правового режиму характерні загальногалузеві принципи 

державного управління, які є внутрішнім стрижнем, що визначає початок 

організації адміністративно-правових відносин. Це – своєрідні орієнтири для 

юридично значимих варіантів поведінки, до яких відносяться: 1) принцип 

поділу адміністративної та судової влади; 2) принцип особливого режиму 

адміністративних актів; 3) принцип законності; 4) відповідальність публічної 

влади. Разом з тим, констатується, що в науці адміністративного права на 

загальнотеоретичному рівні принципи адміністративно-правового 

регулювання є малодослідженими, а у науковій і навчальній літературі 

розглядаються лише принципи окремих правових інститутів (наприклад, 

державної служби, державного управління, адміністративної відповідальності, 

тощо) [128, с. 19-21].  

Вчені, які здійснюють дослідження міграційних процесів, неодноразово 

підкреслюють, що в Україні відсутня закріплена на законодавчому рівні 

система принципів міграційної політики держави. Наприклад, Малиновська 

О. А. зазначає, що з метою надання нового імпульсу розвитку міграційної 

політики України як важливої складової внутрішньої і зовнішньої політики 

держави, необхідно мати належний показник, чіткі і зрозумілі для 

суспільства і влади орієнтири. Іншими словами, Україна потребує 

затвердженої законом Концепції державної міграційної політики, яка б 

визначала основні принципи, пріоритети, напрямки діяльності держави у 

відповідній сфері [53, с. 9]. 

Ворона Д. М. при характеристиці факторів, що обумовлюють 

необхідність розробки єдиного систематизованого нормативно-правового 

акту в сфері міграції - Міграційного кодексу України, стверджує, що в 

такому кодифікованому акті обов’язково повинні бути систематизовані і 

перераховані основні принципи міграційної політики держави. До таких 
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принципів, на думку Ворони Д. М., відносяться: гуманізм; законність; 

невідчужуваність і приналежність кожному від народження основних прав і 

свобод людини і громадянина; захист прав і свобод людини на основі 

законності та неухильного дотримання норм міжнародного права; поєднання 

інтересів особистості, суспільства і держави; забезпечення національної 

безпеки України і захист інших національних інтересів України; свобода 

пересування, вибору місця перебування і проживання в межах України; 

взаємодія органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями мігрантів; 

координація дій на міжнародному, міждержавному та національному рівнях 

урядових і неурядових організацій, біженців і вимушених переселенців у 

вирішенні проблем їх життєдіяльності [27, с. 45-47]. 

Наведений перелік думок вчених щодо принципів адміністративно-

правових режимів, принципів державної міграційної політики та принципів 

міграційного правового регулювання вважаємо достатнім для наступних 

висновків.  

По-перше, в наукових працях весь час відбувається ототожнення 

принципів права, принципів організації і функціонування органів державної 

влади та інших принципів, які закріплюються в нормах чинного 

законодавства. Наприклад, до принципів організації і функціонування 

органів державної влади можна віднести принцип поділу державної влади на 

законодавчу, виконавчу і судову, принцип ієрархічної співпідпорядкованості 

органів і посадових осіб, принцип поєднання централізації і децентралізації у 

здійсненні державної влади, принцип поєднання колегіальності та 

єдиноначальності при прийнятті рішень, тощо. Ці принципи не є принципами 

права, бо вони відображають лише специфіку організації і функціонування 

органів державної влади.  

До принципів права можна, наприклад, віднести принцип верховенства 

права, принцип законності, принцип юридичної рівності громадян перед 

законом, тощо. Ці принципи не є принципами організації і функціонування 
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органів державної влади, але у своїй діяльності органи державної влади 

керуються, в тому числі, і принципами права.   

По-друге, виникає питання щодо змістовного наповнення поняття 

«принципи права». Тобто принципи права – це будь-яке основоположне 

правило, яке закріплене в джерелах права, або витікає з їх змісту, чи принцип 

права – це основні засади, вихідні ідеї, які складають моральну і 

організаційну основу функціонування права, тобто складають «зміст» права 

[138, с. 151]. Якщо взяти за основу перше визначення, то тоді до принципів 

права можна буде віднести і принципи, які пов’язані з організацією та 

функціонуванням органів державної влади. Якщо ж за основу взяти друге 

визначення, то до принципів права можна буде віднести не будь-які 

принципи, які закріплюються в джерелах права, а лише ті, що розкривають 

моральну і організаційну основу функціонування права (наприклад, принцип 

верховенства права).  

 Щоб не поглиблюватись у дискусію стосовно принципів права (ця 

проблематика достатньо висвітлена в юридичній літературі), хочемо 

запропонувати розглядати принципи міграційного режиму як основні 

правила поведінки, які лежать в основі міграційного правового регулювання 

суспільних відносин. Такий підхід дає можливість до принципів міграційного 

режиму віднести, по-перше, принципи, які відображають моральну і 

організаційну основу міграційного правового регулювання, по-друге, 

принципи, на яких будується в Україні державна міграційна політика.     

Про негативний стан справ з принципами міграційного режиму в 

Україні говориться не тільки в юридичній літературі. Цей факт 

підтверджувався і в нормативно-правових актах України. Наприклад, в Указі 

Президента України «Про Концепцію державної міграційної політики» від 30 

травня 2011 року було відзначено, що відсутність законодавчого визначення 

напрямів державної міграційної політики України, принципів діяльності 

державних органів у сфері міграції, стратегічних цілей, завдань і стандартів із 

забезпечення реалізації прав людини негативно позначається на ефективності 
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протидії явищам, що становлять загрозу національній безпеці України, а 

саме, нелегальній міграції, загостренню демографічної кризи, а також 

від’їзду за межі України вчених, фахівців і кваліфікованої робочої сили [99]. 

На жаль, в цій Концепції так і не були визначені ані принципи державної 

міграційної політики, ані принципи діяльності державних органів у сфері 

міграції, ані принципи міграційно-правового регулювання.       

До речі, вперше про принципи міграційної політики було сказано в 

Декларації про державний суверенітет України, ухваленої 16 липня 1991 

року.У ній в загальних рисах були сформульовані положення про державне 

регулювання міграційних процесів та про створення інституту громадянства 

в Україні. Всі вони зводилися до наступного: 1) Україна має своє 

громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження 

громадянства СРСР; 2) Україна регулює імміграційні процеси; 3) Україна 

дбає і вживає заходів з охорони і захисту інтересів громадян України, які 

перебувають за межами Республіки. Важливо підкреслити, що при 

характеристиці проблем взаємодії і співвідношення національного і 

міжнародного міграційного законодавства, саме інститут громадянства 

виступає тим важливим елементом, який пов’язує внутрішньодержавну та 

міжнародну правові системи. Тому багато держав, особливо зі значним 

досвідом регулювання міграційних процесів, засновують національне 

міграційне законодавство на власних законах про громадянство. 

Зазначених в Декларації про державний суверенітет України принципів 

було недостатньо для здійснення повноцінної міграційної політики в Україні. 

Тому поступово в національному законодавстві стали з’являтися принципи, 

які розкривали специфіку правового регулювання інституту громадянства в 

Україні. Так в Законі України «Про громадянство» від 8 жовтня 1991 року, не 

було статті, в якій би перераховувалися принципи законодавства про 

громадянство, проте з його загальних положень витікали принцип єдиного 

громадянства і принцип збереження громадянства України незалежно від 

місця проживання громадянина України [83]. Відсутність інших важливих 
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принципів міграційної політики в законодавстві про громадянство, привели в 

кінці 90-х років ХХ століття до того, що, наприклад, принцип єдиного 

громадянства, хоча і проголошувався в національному законодавстві, в 

реальному житті масово порушувався громадянами України. Тому в ст. 2 

Закону України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року, крім 

двох зазначених вище принципів, з’явилися принципи: запобігання 

виникненню випадків безгромадянства; неможливості позбавлення 

громадянина України громадянства України; визнання права громадянина 

України на зміну громадянства; неможливості автоматичного набуття 

громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок 

укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства 

України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення 

громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або 

припинення громадянства України другим з подружжя; рівності перед 

законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття 

ними громадянства України [84, ст. 2]. 

4 лютого 1994 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства», в якому в ст. 2 

передбачалися основи правового статусу іноземців та осіб без громадянства в 

Україні [106, ст. 2]. Ці основи правового статусу іноземців та осіб без 

громадянства були тісно переплетені з деякими принципами міграційної 

політики держави. Закріплювалося, що іноземці та особи без громадянства, 

по-перше, мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що і 

громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією та іншими 

законами України, а також міжнародними договорами України, по-друге, є 

рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового 

стану, расової та національної приналежності, статі, мови, ставлення до 

релігії, роду і характеру занять, інших обставин, по-третє, здійснюючи свої 

права і свободи не повинні завдавати шкоди національним інтересам 

України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, 
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які проживають в Україні. Ці положення Закону «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 не закріплюючи самі 

принципи міграційної політики, розкривали зміст двох з них: 1) захист прав і 

свобод людини на основі законності та неухильного дотримання норм 

міжнародного права, недопущення проявів дискримінації та ксенофобії; 2) 

забезпечення безпеки України, захист її національних інтересів у співпраці з 

іншими державами і міжнародними організаціями в сфері міграції. Ніні 

діючий Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», який був прийнятий Верховною радою 22 вересня 2011 року, 

також акцентує свою увагу на основах правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства, не закріплюючи, при цьому, принципи міграційної 

політики в даній сфері [107, ст. 3].  

Як не дивно, але найбільш чітко основні принципи та напрямки 

міграційної політики держави, які розглядалися як частина соціальної 

політики, вперше в Україні були сформульовані в Указі Президента України 

«Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки» від 18 жовтня 

1997 року.У цьому документі зазначається, що міграційна політика України 

повинна базуватися на таких основних принципах: вільний виїзд з України і 

в’їзд в Україну громадян України; рівність перед законом іноземців, осіб без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, і громадян 

України; диференційований підхід до різних категорій мігрантів відповідно 

до інтересів держави, національного законодавства і міжнародних 

зобов’язань України [142, с. 53-54].  

Незабаром після цього розвиток національного законодавства з питань 

визначення принципів міграційної політики відчутно загальмував, хоча до 

Верховної Ради України періодично вносилися певні законодавчі ініціативи. 

Наприклад, проект Закону України про Концепцію державної міграційної 

політики від 14 липня 2010 року передбачав такі основні принципи 

міграційної політики: 1) забезпечення безпеки України, захист її 

національних інтересів у співпраці з іншими державами і міжнародними 
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організаціями в сфері міграції; 2) взаємодія та координація діяльності органів 

державної влади у сфері міграції на загальнодержавному та міжнародному 

рівнях; 3) забезпечення загальнодержавних підходів в реалізації міграційної 

політики; 4) контроль внутрішньої і зовнішньої міграції; 5) сприяння 

поверненню в Україну іноземних українців; 6) диференційований підхід 

держави до вирішення проблем різних категорій мігрантів; 7) територіальна 

збалансованість внутрішньої міграції, регулювання та диференціація 

імміграційних потоків в Україну, стимулювання раціонального розподілу 

іммігрантів на території України; 8) взаємодія та координація діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері 

міграції на місцевому рівні; 9) впровадження кращого світового досвіду 

законодавчого та інституційного забезпечення реалізації державної 

міграційної політики; 10) захист прав і свобод людини на основі законності 

та неухильного дотримання норм міжнародного права, недопущення проявів 

дискримінації та ксенофобії [114]. 

На жаль, в чинних вузькоспеціалізованих Законах України, що мають 

безпосереднє відношення до регулювання міграційних процесів в країні і 

прийнятих в період з 1992 по 2015 роки, принципи міграційної політики не 

закріплювалися, хоча механізми реалізації деяких принципів в них 

розкривалися. Це Закони України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту», «Про порядок виїзду з України і 

в'їзду в Україну громадян України», «Про імміграцію», «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» і інші. Лише в Законі України 

«Про зовнішню трудову міграцію» від 5 листопада 2015 року було 

закріплено, що державна політика в сфері зовнішньої трудової міграції 

базується на принципах забезпечення прав і законних інтересів трудових 

мігрантів і членів їх сімей та здійснюється на принципах ефективного 

державного регулювання процесів зовнішньої трудової міграції [96, ст. 4]. 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 

законодавство України не закріплює чітко структуровану систему принципів 
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державної міграційної політики, а тим паче, систему принципів міграційного 

режиму. Це негативно позначається на рівні правозастосовної діяльності 

компетентних державних органів і органів місцевого самоврядування, а 

також на рівні правової захищеності учасників міграційних правовідносин.  

Пропонуємо, при закріпленні принципів міграційного режиму 

враховувати наступні чинники: по-перше, багаторівневий характер системи 

права в Україні, адже багато принципів права реалізуються в усіх галузях 

права незалежно від специфіки їх предмета правового регулювання (мова йде 

про загальні принципи національного права); по-друге, специфіку предмета 

міграційного правового регулювання. Така специфіка проявляється 

незалежно від того визнаємо ми міграційне право галуззю права або лише 

правовим інститутом адміністративного права (мова йде про принципи 

міграційного правового регулювання); по-третє, специфіку правового 

регулювання окремих однорідних груп суспільних відносин, наприклад, 

суспільних відносин з питань набуття та припинення громадянства України 

(мова йде про принципи, які набувають своєї реалізації на рівні 

інституціональних міграційних режимів).  

Потрібно чітко розуміти, що міграційне право незалежно від статусу в 

системі права України (тобто воно є самостійною галуззю права, 

комплексною галуззю права або правовим інститутом) є складовою її 

частиною. Тому міграційному праву завжди притаманні, так звані, «загальні 

принципи права». Такі принципи притаманні всій національній системі права 

і взагалі правовому регулюванню. Це принципи: демократії, справедливості, 

рівності громадян перед законом, гуманізму, законності, поєднання 

стимулювання і обмежень у праві. 

Разом з тим, міграційне правове регулювання характеризується 

наявністю своїх принципів, які можна розділити на дві групи. До першої 

групи слід віднести принципи, які притаманні в цілому міграційно-

правовому регулюванню в Україні та державній міграційній політиці, а до 

другої - принципи, які характерні лише для окремих сфер міграційно-
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правового регулювання. Наприклад, до принципів, які притаманні всьому 

міграційному режиму можна віднести: принцип диференційованого підходу 

до різних категорій мігрантів відповідно до інтересів держави, національного 

законодавства і міжнародних зобов’язань України; забезпечення безпеки 

України, захист її національних інтересів у співпраці з іншими державами і 

міжнародними організаціями в сфері міграції; взаємодія та координація 

діяльності органів державної влади у сфері міграції на загальнодержавному 

та міжнародному рівнях; забезпечення загальнодержавних підходів в 

реалізації міграційної політики; контроль внутрішньої і зовнішньої міграції; 

сприяння поверненню в Україну іноземних українців; взаємодія та 

координація діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в сфері міграції на місцевому рівні; впровадження кращого 

світового досвіду законодавчого та інституційного забезпечення реалізації 

державної міграційної політики; захист прав і свобод людини на основі 

законності та неухильного дотримання норм міжнародного права, 

недопущення проявів дискримінації та ксенофобії 

Як приклад принципів, які характерні лише для окремих сфер 

міграційно-правового регулювання, можна привести систему принципів 

імміграційної політики, що запропонована Тиндик Н. П. Сучасна 

імміграційна політика України, на її думку, повинна здійснюватися 

відповідно до таких принципів: вибір іммігрантами місця проживання і видів 

трудової діяльності відповідно до державних і регіональних програм міграції 

та відповідно до чинного законодавства; неприпустимість будь-якої 

дискримінації іммігрантів за ознаками раси, віросповідання, громадянства, 

статі, належності до певної соціальної групи або політичних переконань; 

безпосередня участь іммігрантів в облаштуванні на новому місці 

проживання, сприяння з боку держави в підтримці їх ініціативи і 

самодіяльності; застосування квот при прийомі біженців; заборона вислання 

або примусового повернення біженців до країн, звідки вони прибули, крім 

випадків, передбачених національним законодавством [142, с. 53-54]. 
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Отже кожен із інституціональних міграційних режимів може мати свою 

систему принципів. На підставі аналізу наукових праць, норм чинного 

законодавства і досвіду суб’єктів правотворчої діяльності в 

інституціональних міграційних режимах можна виділити наступні принципи: 

1. Режим набуття і втрати громадянства: принцип єдиного  громадянства; 

принцип запобігання виникненню випадків безгромадянства; принцип 

неможливості  позбавлення громадянина України громадянства України; 

принцип визнання права громадянина України на зміну громадянства; 

принцип неможливості автоматичного  набуття  громадянства  України 

іноземцем чи  особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з 

громадянином  України  або набуття громадянства  України його дружиною 

(чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним з 

подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства 

України другим з подружжя; принцип рівності перед законом громадян 

України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними 

громадянства України; принцип збереження громадянства України незалежно 

від місця проживання громадянина України. 

2. Режим виїзду за межі України та в’їзду в Україну громадян України: 

принцип неможливості видворення громадянина України за межі України; 

принцип неможливості видачі громадянина України іншій державі; принцип 

державного піклування та захисту громадян України, які перебувають за межами 

держави; принцип визнання державою права громадянина України на виїзд з 

України; принцип рівності перед законом громадян України незалежно від 

факту їх звернення з клопотанням про виїзд з України; принцип збереження 

за громадянами України, які виїжджають з України, на її території майна, 

коштів, цінних паперів та інших цінностей, що належать їм на праві 

приватної власності; принцип недопущення обмеження громадянських, 

політичних, соціальних, економічних та інших прав громадян України, які 

виїжджають з України; принцип пріоритету законодавства держави, до якої 

в’їжджає громадянин України, над національним законодавством; принцип 
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добровільності прийняття на консульський облік громадянина України, який 

постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном.  

3. Режим в’їзду та перебування на території України іноземців та осіб 

без громадянства: принцип регулювання та диференціації імміграційних 

потоків в Україну; принцип стимулювання раціонального розподілу 

іммігрантів на території України; принцип вибору іммігрантами місця 

проживання і видів трудової діяльності відповідно до державних і 

регіональних програм міграції та відповідно до чинного законодавства; 

принцип безпосередньої участі іммігрантів в облаштуванні на новому місці 

проживання, а також сприяння з боку держави в підтримці їх ініціативи і 

самодіяльності. 

4. Режим свободи пересування та вільного обрання місця проживання 

(перебування) в Україні: принцип територіальної збалансованості 

внутрішньої міграції; принцип недопущення реалізації чи обмеження прав і 

свобод, передбачених законами чи міжнародними договорами України, в 

залежності від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи. 

5. Режим реалізації права на притулок в Україні: принцип заборони 

вислання або примусового повернення біженця чи особи, яка потребує 

додаткового або тимчасового захисту, до країни, з якої вони прибули та де їх 

життю або свободі загрожує небезпека; принцип застосування квот при 

прийомі біженців; принцип збереження єдності сімей біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту або яким надано тимчасовий захист.  

6. Режим у сфері зовнішньої трудової міграції: принцип забезпечення 

державою прав і законних інтересів трудових мігрантів і членів їх сімей; 

принцип ефективного державного регулювання процесів зовнішньої трудової 

міграції; принцип міжнародного співробітництва у вирішенні проблем 

зайнятості населення, включаючи працю громадян України за кордоном та 

іноземців в Україні; принцип консульського сприяння трудовим мігрантам; 

принцип державного сприяння задоволенню національно-культурних, 

освітніх, духовних і мовних потреб трудових мігрантів незалежно від 
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держави перебування.   

7. Режим юридичної відповідальності осіб, які порушили вимоги 

міграційного законодавства. Як вже зазначалося в попередніх підрозділах 

дисертації, цей інституціональний міграційний режим характеризується тим, 

що він повністю складається із норм адміністративно-деліктного права,  а 

тому в межах цього режиму використовуються принципи адміністративної 

відповідальності (наприклад, принцип невідворотності відповідальності, 

принцип своєчасності відповідальності, принцип доцільності 

відповідальності і ін.) та принципи провадження у справах про 

адміністративні правопорушення (принцип встановлення об'єктивної 

(матеріальної) істини у справі, принцип гласності (відкритості) розгляду 

справи, принцип національної мови і ін.).  

 

3.2 Предмет та метод міграційного правового регулювання 

 

Україна сьогодні знаходиться в середині глобальних міграційних 

процесів, які вже її торкнулися і які, на жаль, негативно впливають на її 

внутрішнє політичне та соціально-економічне життя (зокрема, нелегальна 

міграція, відтік працездатного населення із України тощо). Тому одним із 

першочергових завдань держави є розробка міграційного законодавства, яке 

б охоплювало ту частину суспільних відносин в сфері міграції, що потребує 

сьогодні правової регламентації з боку держави, та яке б відповідало 

основним засадам міграційної політики держави.  

Кожен елемент системи права, окрім норми права, завжди 

характеризується через предмет і метод правового регулювання. Специфіка 

галузі права, підгалузі та правового інституту проявляється саме у 

суспільних відносинах, які ними регулюються, а також у сукупності 

правових засобів і способів, за допомогою яких галузь права, підгалузь чи 

правовий інститут здійснюють вплив на суспільні відносини. Визначення і 

предмету, і методу правового регулювання завжди були проблемними 
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питаннями в юридичній науці.  

Тематика, яка присвячена визначенню предмету і методу міграційного 

правового регулювання, теж є однією з проблемних і дискусійних в 

юридичній науці, а тому потребує ґрунтовних досліджень. Частково це 

питання розкривалося вже нами в межах підрозділу 2.2 дисертації, де 

аргументувалася авторська думка, що розгляд предмету і методу правового 

регулювання лише через призму критеріїв диференціації права на галузі, є 

сьогодні певним теоретичним тупиком. Адже без додаткових критеріїв 

диференціації права на галузі вже сьогодні право можна подрібнити на 

безкінечну кількість галузей права. Наприклад, виділити медичне право, 

студентське право, освітнє право, тощо. Кожна з названих правових 

конструкцій буде мати свій предмет і метод правового регулювання. Тому 

бачимо сенс у розгляді предмету і методу міграційного правового 

регулювання не як головних критеріїв виділення в системі права 

міграційного права України, а як одних із основних структурних елементів, 

що характеризують міграційний режим в Україні. При цьому немає значення, 

який статус міграційного права доводиться в юридичній літературі - 

самостійна галузь права України чи частина адміністративного права 

України (його інститут чи підгалузь). Всі подібні дискусії крутяться навколо 

проблем, які навряд чи колись будуть вирішені. Наприклад, як можна 

відповісти на питання «Що було першим – яйце чи курка?» чи «Стакан 

наполовину повний чи наполовину пустий?» Відповідь на поставлені 

питання буде суто суб’єктивною та спиратися на рівень знань, культури, 

життєвого досвіду особи, яка дає відповідь. Теж саме стосується і дискусій 

навколо предмету і методу міграційного правового регулювання як критеріїв 

диференціації права на галузі. Вони теоретизовані і не мають виходу у 

практичну площину.  

В спеціальній літературі з міграційного права доволі об’ємно 

висвітлюється проблематика предмету міграційного правового регулювання. 

Наприклад, Чехович С. Б. визначає предмет міграційного правового 
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регулювання як суспільні відносини, що пов’язані з міграційними процесами 

фізичних осіб, визначенням правового статусу мігранта в результаті свободи 

пересування, а також закріплення гарантій і обов’язків держави та її органів 

щодо утвердження й забезпечення статусу різних категорій мігрантів [149, с. 

3-14]. 

Запропоноване Чехович С. Б. визначення предмету міграційного 

правового регулювання є, на нашу думку, громіздким за змістом та таким, що 

охоплює собою не тільки предмет правового регулювання, а й статус 

мігрантів і правові гарантії його реалізації. До того ж у визначенні 

використано термін «міграційні процеси», який має багато визначень у 

юридичній літературі, про що в подальшому більш детально буде йти мова.   

Брік А. Д. включає до предмету міграційного правового регулювання 

міграційні відносини, що виникають у зв’язку з в’їздом в країну, виїздом з 

країни, перебуванням або проживанням на її території [20, с. 79-82].  

Дане визначення має цілу низку суттєвих недоліків: 

По-перше, автор характеризує сферу суспільних відносин, які 

охоплюються предметом міграційного правового регулювання як «міграційні 

відносини». Уявіть визначення предмету адміністративно-правового 

регулювання у підручнику з адміністративного права, яке б починалося так: 

«Адміністративне право регулює адміністративні відносини, які …». Не 

може адміністративне право регулювати цивільні чи кримінальні відносини. 

Зрозуміло, що відносини, які регулюються адміністративним правом є 

адміністративними. Тобто визначення не повинно акцентувати увагу на 

очевидних речах, а зосереджуватись на сутності будь-якого правового явища.  

По-друге, Брік А. Д. предмет міграційного правового регулювання 

характеризує лише через перелічення дій, які може вчинити будь-яка особа 

(бо суб’єкт у визначенні не називається) – «в’їзд в країну», «виїзд з країни», 

«перебування на території країни» та «проживання на території країни». До 

того ж визначення побудовано таким чином, що важко встановити чи є 

тісний зв’язок між поняттями «в’їзд в країну» та «перебування на території 
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країни». Якщо такий зв’язок існує, то перебування на території країни буде 

стосуватися лише іноземців та осіб без громадянства, які в’їхали до України. 

Якщо ж такий зв’язок відсутній, то поняттям «перебування на території 

країни» будуть охоплюватись як іноземці та особи без громадянства, так і 

громадяни України.   

Цекалова Н. І. визначає предмет міграційного правового регулювання 

як сукупність відносин управлінського і неуправлінського (сервісного) 

характеру, що виникають у процесі здійснення суб’єктом публічної 

адміністрації на постійній або тимчасовій (делегованій) основі публічного 

управління, пов’язаного з реалізацією міграційної політики [147, с. 4].  

Це визначення, на нашу думку, теж має певні недоліки: 

По-перше, поділ суспільних відносин на дві групи – управлінські і 

неуправлінські (сервісні) є досить умовним, адже в теорії адміністративного 

права сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення управлінських 

відносин. Це можуть бути: 1) або лише внутрішньо-організаційні відносини, 

основані на підпорядкованості; 2) або всі відносини, в яких обов’язковим 

учасником є орган публічної адміністрації, який наділений владними 

повноваженнями в міграційній сфері. Сервісні відносини, про які говорить 

вчена, теж є різновидом владних відносин, а тому при певних обставинах, їх 

теж можна розглядати як управлінські. До того ж виникає питання про те, до 

якої групи слід віднести, наприклад, правоохоронні відносини (протидія 

нелегальній міграції, притягнення до адміністративної відповідальності осіб, 

які порушили вимоги міграційного законодавства). За своєю суттю такі 

відносини не можна віднести до управлінських, адже в таких відносинах, як 

правило, відсутня підпорядкованість одного учасника відносин іншому. 

Правоохоронні відносини також не можна віднести до сервісних, бо вони не 

забезпечують реалізацію прав окремої особи в міграційній сфері, а 

спрямовані на тимчасове обмеження прав однієї особи, яка порушує 

міграційне законодавство, задля охорони прав інших громадян України, 

іноземців та осіб без громадянства.  
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По-друге, не можна суспільні відносини, які охоплюються предметом 

міграційного правового регулювання, зводити і пов’язувати виключно з 

реалізацією органами публічного управління державної міграційної політики. 

Як вже констатувалось в підрозділі 2.2 дисертації, державна міграційна 

політика весь час змінюється під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. 

І хоча міграційний режим є найважливішим засобом реалізації державної 

міграційної політики в Україні, він не зводиться лише до реалізації 

міграційної політики. Міграційний режим намагається охопити правовим 

регулюванням ту сферу суспільних відносин у міграційній сфері, яка 

потребує такого регулювання, тоді як державна міграційна політика не 

охоплює собою всього спектру суспільних відносин у міграційній сфері, а 

лише визначає стратегічні напрями реалізації міграційної політики та 

завдання державних органів щодо її реалізації.        

Більш детально аргументує свою думку щодо предмету міграційного 

правового регулювання Голобородько Д. В. Він зазначає, що ядром предмету 

міграційно-правового регулювання є міграційні процеси, з якими нерозривно 

пов’язані відносини з встановленням і реалізацією статусів різних категорій 

мігрантів, котрим необхідно за допомогою юридичних засобів відкривати 

простір для самореалізації. Далі вчений пояснює свою позицію, зазначаючи, 

що до предмету міграційно-правового регулювання відносяться, по-перше, 

відносини, що виникають з переміщенням фізичних осіб або в межах одного 

адміністративно-територіального утворення, або ж між ними (такі відносини 

охоплюються поняттям «міграція»), по-друге, відносини, пов’язані з 

підготовкою до переміщення, наприклад, отримання візи, виїзних документів 

і ін. (це відносини, які пов’язані з міграцією) [31, с. 222].   

Позитивним є те, що у визначенні Голобородько Д. В. є намагання 

розмежувати між собою дві групи суспільних відносин – міграційні 

відносини і відносини, які пов’язані з міграцією. По-суті, у визначенні 

Голобородько Д. В. міграційні відносини набувають статусу матеріальних 

відносин, а відносини, які пов’язані з міграцією, - статусу процедурних 
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відносин. Разом з тим, предмет міграційного правового регулювання 

пов’язується виключно з «переміщенням особи» і жодного слова у 

визначенні про її «перебування на території країни» та «проживання на 

території країни». 

Також Голобородько Д. В. підкреслює, що предмет міграційно-

правового регулювання і сьогодні юридичною наукою чітко не визначений. 

Так, на думку вченого, відносини щодо набуття та припинення громадянства 

дуже тісно пов’язані з міграцією, а тому його розгляд виключно в якості 

інституту конституційного права є застарілим та потребує ґрунтовного 

наукового аналізу [31, с. 222]. З цим погоджуються і інші науковці, що 

займаються проблематикою у сфері міграції. Наприклад, Коробочкіна Л. Л.,  

при характеристиці паспортного режиму, зазначає, що норми, якими 

врегульовано суспільні відносини у сфері паспортизації та реєстрації 

фізичних осіб, належать не лише до норм адміністративного права, а й до 

норм інших галузей права, зокрема конституційного. Не дивлячись на те, що 

конституційне право визначає статус іноземців та осіб без громадянства, 

адміністративне право визначає порядок їх перебування на території України 

[43, 59-60].          

Отже підсумовуючи аналіз запропонованих вище визначень предмету 

міграційного правового регулювання, хочемо зазначити наступне. 

По-перше, заперечуємо стосовно використання при визначенні 

предмету міграційного правового регулювання терміну «міграційні 

процеси», як це було наведено у визначенні Чехович С. Б. та Голобородько 

Д. В. Вважаємо, що цей термін немає чіткого змістовного наповнення та 

потребує тлумачення, а тому недоцільно використовувати його для 

визначення іншого поняття. Так поняття «міграційні процеси» в 

спеціалізованій літературі визначають: як процеси просторового 

переміщення людей між поселеннями, регіонами, країнами (як механічні дії 

суб’єктів); як підготовку до переміщення, а також саме переміщення його 

учасників (як процедуру, тобто певну послідовність дій суб’єктів); як 
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сукупність суспільних відносин, що виникають між суб’єктами державного 

управління, наділеними виконавчо-розпорядчими повноваженнями, з одного 

боку, і фізичними особами – з другого, у зв’язку зі зміною ними місця свого 

проживання тимчасово або постійно, незалежно від мети такої зміни (як 

об’єкт правового регулювання) [137; 7, с. 28].  

Тобто в першому випадку міграційні процеси ототожнюють з 

механічними діями суб’єктів суспільних відносин, в другому – з процедурою 

міграції, в третьому – з об’єктом правового регулювання. При такому 

різному підході до визначення змісту міграційних процесів завжди  

залишатимуться дискусійні питання щодо розуміння предмету міграційного 

правового регулювання. Відсутність конкретики породжуватиме сумніви 

щодо включення чи виключення з предмету міграційного правового 

регулювання, наприклад, суспільних відносин, які пов’язані з адаптацією 

особи, що переселилася в інше поселення чи регіон, а також відносин, які 

пов’язані з набуттям і припиненням громадянства. 

По-друге, важко погодитись з тим, що предмет міграційного правового 

регулювання визначають через термін «міграційні відносини», як це було 

наведено у визначенні Брік А. Д. Зрозуміло, що суспільні відносини, які 

входять в предмет міграційного правового регулювання є міграційними. 

Питання полягає лише в тому, які ж безпосередньо суспільні відносини слід 

вважати міграційними? Визначення Брік А. Д., на нашу думку, було б більш 

послідовним та змістовним, як би він звернув увагу на те, що зміст предмету 

міграційного правового регулювання складають еміграційні та імміграційні 

відносини, які мають певну специфіку. До того ж, визначення імміграції 

дається у Законі «Про імміграцію», під якою розуміється прибуття в Україну 

чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб 

без  громадянства на постійне проживання [97, ст. 1]. А поняття «еміграція» 

вже довгий час намагаються офіційно закріпити в національному 

законодавстві. Наприклад, в проекті Закону «Про основні засади державної 

міграційної політики України» від 23.03.2004 р. дається наступне 
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визначення: «Еміграція – вибуття громадян України у встановленому 

законом порядку на постійне проживання до іншої держави [101]. Але і таке 

визначення не буде повністю охоплювати собою всі відносини, які сьогодні з 

різних причин можна віднести до предмету міграційного правового 

регулювання. Наприклад, до таких будуть відноситись суспільні відносини 

щодо свободи пересування та вільного обрання місця проживання, а також 

суспільні відносини з питань трудової міграції.     

По-третє, важко погодитись з тим, що предмет міграційного правового 

регулювання визначають через словосполучення «управлінські і 

неуправлінські відносини». Поняття «управління» в кожному конкретному 

випадку може набувати свого специфічного значення, а тому його 

використання у визначенні предмету міграційного правового регулювання, 

ще більше заплутує суб’єкта, який намагається розібратись в сутності даного 

явища.  

По-четверте, запропоновані вище визначення предмету міграційного 

правового регулювання не враховують той синтез матеріальних і 

процедурних відносин, що мають місце в міграційній сфері. Одна справа 

задекларувати права, обов’язки, повноваження суб’єктів міграційних 

відносин чи закріпити систему органів державної влади, які реалізують 

політику в міграційній сфері (матеріальні відносини), а друга – передбачити 

через відповідні процедури реалізацію цих прав, обов’язків та повноважень 

(процедурні відносини). Хочемо підкреслити, що в дисертації не 

використовуємо поняття «процесуальні відносини», бо вважаємо їх лише 

видом процедурних відносин. Щоб не вдаватися в полеміку, яка точиться 

останні двадцять років в науці адміністративного права з приводу 

співвідношення адміністративної процедури та адміністративного процесу, 

зазначимо, що підтримуємо концепцію Протасова В. М. та Миколенка О. І., 

згідно з якою всі суспільні відносини, які регулюються правом, можна 

поділити за станом статики чи динаміки на два види – матеріальні і 

процедурні відносини, а серед процедурних відносин виділити організаційні 
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та процесуальні відносини [115; 62]   

По-п’яте, найбільш вдалими формулюваннями предмету міграційного 

правового регулювання вважаємо ті, що вказують у визначенні суб’єктів 

суспільних відносин та мету їх правового регулювання (Голобородько Д. В., 

Цекалова Н. І. та ін.).  Разом з тим у визначенні присутні: 1) або виключно 

фізична особа і ігнорується орган публічної адміністрації як учасник 

суспільних відносин у міграційній сфері (Цекалова Н. І.); 2) або виключно 

орган публічної адміністрації, тоді як фізична особа як учасник суспільних 

відносин у міграційній сфері не виділяється (Голобородько Д. В.). 

Переконані у тому, що визначення міграційного правового регулювання 

повинно містити в собі вказівку на всіх суб’єктів суспільних відносин у 

міграційній сфері, тобто як на фізичних осіб, так і на органи публічної 

адміністрації.      

По-шосте, міграційне право охоплює сьогодні своїм регулюванням 

доволі велику групу різноманітних відносин, що ускладнює процес їхнього 

уточнення в межах визначення предмету міграційного правового 

регулювання.  Якщо взяти за основу систему міграційного режиму, що була 

нами обґрунтована і запропонована в межах підрозділу 1.2 дисертації, то до 

суспільних відносин, які входять в предмет міграційного правового 

регулювання, слід віднести 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. 

Кожна з зазначених груп суспільних відносин не однорідна, бо її теж 

можна конкретизувати та розбити на більш дрібні групи суспільних відносин 

у міграційній сфері.  

Наприклад, під час аналізу проблематики, що стосується предмету 
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міграційного правового регулювання, була спроба визначити окремо групу 

суспільних відносин щодо еміграції та групу суспільних відносин щодо 

імміграції. Але, зазначені поняття за своїм змістом мають дуже вузьку сферу 

використання. Тому вбачається доцільним включити їх у склад більш 

об’ємних за змістом груп суспільних відносин у міграційній сфері. 

Наприклад, суспільні відносини стосовно виїзду за межі України та в’їзду в 

Україну громадян України включають в себе: 1) відносини щодо еміграції; 2) 

відносини щодо в’їзду в Україну громадян України; 3) відносини щодо 

консульського обліку громадян України за кордоном.  

Відносини ж стосовно в’їзду та перебування на території України 

іноземців та осіб без громадянства складаються з: 1) відносин щодо 

імміграції; 2) відносин щодо тимчасового перебування на території України 

іноземців та осіб без громадянства.   

Отже в результаті проведеного дослідження можна зробити наступний 

висновок. Предмет міграційного правового регулювання це суспільні 

відносини, що виникають між органом владних повноважень та їх 

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. 

Це визначення предмета міграційного правового регулювання 

відповідає всім вище переліченим вимогам та розкриває специфіку тих 

суспільних відносин, що регулюються сьогодні міграційними нормами.   

Метод правового регулювання сьогодні розглядається та 

характеризується в спеціальній літературі в двох іпостасях – як один із 

критеріїв диференціації права на галузі та як один із елементів правового 

режиму.   

Ці два підходи до визначення методу правового регулювання особливо 

яскраво проявляються в сфері міграційного права, адже є намагання 
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науковців, з одного боку, через визначення методу міграційного правового 

регулювання обґрунтувати необхідність створення самостійної галузі права в 

системі права України - «міграційне право», а, з другого, через 

характеристику методу міграційного правового регулювання як елементу 

міграційного режиму України, показати, що він є відображенням специфіки 

суспільних відносин в міграційній сфері. Тобто суспільні відносини в 

міграційній сфері можуть визначати і визначають набір правових засобів та 

способів, які складають зміст методу міграційного правового регулювання. 

Це важливий висновок, який, на жаль, ігнорується при висвітленні питання 

про співвідношення предмету і методу правового регулювання. Наприклад, 

Алексєєв С. С. стверджує, що в теорії права все більше входить у науково-

практичне вживання термін «правовий режим». Цим терміном визначається 

специфіка юридичного регулювання певної сфери суспільних відносин за 

допомогою різних юридичних засобів і способів. Як правило, різні сфери 

суспільних відносин вимагають різного сполучення способів, методів, типів 

правового регулювання. Своєрідність правових режимів спостерігається як 

усередині кожної галузі, так і в правовій системі в цілому. Правовий режим 

може включати всі способи, методи, типи, але в різному їхньому сполученні, 

при домінуючій ролі одних і допоміжній ролі інших [139, с. 223-227]. До того 

ж державна міграційна політика теж формується з огляду на існуючі 

суспільні відносини в міграційній сфері. Якщо така політика буде ігнорувати 

специфіку існуючих суспільних відносин в міграційній сфері, то зразу можна 

зробити висновок, що вона є лише декларацією, яка віддалена від своєї 

реальної реалізації у життя.  

Таким чином, слід визнати, що іноді не тільки різні сфери суспільних 

відносин вимагають різного сполучення способів, методів, типів правового 

регулювання, а й зміна такого сполучення способів, методів, типів правового 

регулювання, навіть незначна, призводить до зміни об’єму суспільних 

відносин, на які такий правовий вплив здійснюється. Тобто держава через 

право може визначати об’єм суспільних відносин в міграційній сфері, які 
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потребують правового регулювання. Відбувається взаємний вплив – 

суспільні відносини в міграційній сфері обумовлюють набір правових 

засобів, за допомогою яких право організує та упорядковує ці суспільні 

відносини, в свою чергу, правові засоби впливають на зміст та обсяг 

регульованих відносин у міграційній сфері.     

Отже вибір сучасних, ефективних і демократичних правових засобів, 

способів та методів правового регулювання суспільних відносин у 

міграційній сфері є нагальним питанням, що потребує свого вирішення в 

Україні, яка є суб’єктом міжнародного права та відстоює і захищає свої 

національні інтереси.               

При характеристиці методу міграційно-правового регулювання слід 

звернути увагу на два наступні аспекти. 

По-перше, переконані, що визначення методу міграційного правового 

регулювання буде мати більше практично-прикладне значення, коли 

науковці звернуть на нього увагу як на елемент структури міграційного 

режиму України і перестануть спекулювати ним як критерієм, на підставі 

якого можна виділити в системі права України самостійну галузь права – 

«міграційне право».   

Влучно в цьому сенсі висловилася Цекалова Н. І. Вчена стверджує, що 

будь-яке розуміння системи права, в першу чергу, залежить від чинників, які 

зумовлюють її існування, і не зважаючи на те, що теоретичні доробки 

вітчизняних учених вказують на існування щонайменше двох основних 

критеріїв розмежування права – предмету і методу правового регулювання, 

цими критеріями таке розмежування не може бути обмежене. Далі Цекалова 

Н. І. пояснює свою тезу: « … дозволимо собі припустити, що в недалекому 

майбутньому предмет і метод правового регулювання остаточно втратять 

роль основоположних чинників систематики права» [147, с. 12].    

По-друге, посилаючись на визначення методу правового регулювання, 

яке представлено у теорії держави та права [36, с. 376; 140, с. 171], метод 

міграційного правового регулювання можна розглядати як сукупність засобів 



134 

  

і способів правового впливу на суспільні відносини. Тобто виникає потреба в 

уточненні «засобів» і «способів», які притаманні сьогодні міграційному 

правовому регулюванню.  

На жаль, в спеціальній літературі відсутня конкретизація змісту методу 

міграційного правового регулювання. Вчені лише підкреслюють, що цей 

метод має дуже тісний зв’язок з методами адміністративно-правового 

регулювання, а тому уникають його детальної характеристики. Наприклад, 

Голобородько Д. В. зазначає, що при характеристиці методу міграційного 

права досить яскраво проявляється вплив адміністративно-правової галузі на 

становлення міграційного права. На думку вченого, методом міграційного 

права є сукупність окремих правових способів, за допомогою яких держава 

здійснює правове регулювання міграційних відносин [31, с. 222].  

Отже більшість науковців, які працюють над проблематикою у сфері 

міграції, уникають в своїх працях характеристики методу міграційного 

правового регулювання, посилаючись на те, що він майже нічим не 

відрізняється від адміністративно-правового методу правового регулювання.  

Разом з тим, метод адміністративно-правового регулювання теж не 

однозначно розглядається в спеціальній літературі.  

Наприклад, Коломоєць Т. О. погоджуючись з поділом методів 

правового регулювання на імперативний і диспозитивний, які 

обґрунтовуються теорією права, пропонує в адміністративному праві 

виділяти наступні методи адміністративно-правового регулювання: влади-

підпорядкування; рекомендацій; узгодження; публічної рівності [5, с. 12].   

Автори підручника «Курс адміністративного права України» під 

редакцією Коваленка В. В. визначають метод адміністративного права як 

сукупність прийомів (способів, засобів) впливу, за допомогою яких 

встановлюється юридично владне і юридично підвладне положення суб’єктів 

у правовідносинах. Підкреслюється, що до прийомів, які використовуються в 

адміністративно-правовому регулюванні, слід відносити приписи, заборони і 

дозволи [47, с. 31-32].  
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Мінка Т. П., наприклад, визначає метод адміністративного права як 

сукупність основних і допоміжних способів, за допомогою яких здійснюється 

адміністративно-правове регулювання відповідних суспільних відносин. На її 

думку система методів адміністративно-правового регулювання складається з 

основних (імперативний та диспозитивний з домінуванням імперативного 

методу) та допоміжних (переконання, примус, стимулювання, субординація, 

реординація, координація, тощо) способів [67, с. 10-11]. 

Мельник Р. С. та Бевзенко В. М. взагалі оминули розкриття цього 

питання в підручнику «Загальне адміністративне право» вважаючи, що метод 

правового регулювання вже втратив властивості основного критерію 

диференціації права на галузі. При цьому в підручнику більше уваги 

приділяється предмету адміністративно-правового регулювання, меті, 

завданням та принципам адміністративного права [57, с. 57-67]. 

Отже просте твердження, що метод міграційного правового 

регулювання нічим не відрізняється від адміністративно-правового методу, 

майже нічого не пояснює, а тим більш, не розкриває специфіку методу 

міграційного правового регулювання.         

Не можемо оминути визначення, яке пропонує в своїх працях Снігур В. 

М. Розглядаючи міграційний режим як вид адміністративно-правових 

режимів в Україні, вчений зазначає, що любий адміністративно-правовий 

режим включає до свого змісту такий елемент як адміністративно-правовий 

інструментарій, що складається з чисельних адміністративно-правових 

засобів. Стрижнем адміністративно-правових засобів є метод правового 

регулювання – централізований, імперативний вплив на суспільні відносини. 

При цьому зазначається, що недостатньо сказати, що це метод «влади-

підпорядкування», оскільки зміст адміністративно-правових відносин є 

багатоманітним, а складова їхня субординація реалізується за допомогою 

різних юридичних прийомів. Це можуть бути: безпосередній (прямий) наказ, 

що існує у відносинах організаційної підпорядкованості (начальник  

підлеглий); функціональна визначеність, характерна для відносин юридичної 
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підконтрольності (інспектор - контрольований); дозвільне розпорядження, 

що існує при реалізації невладними суб’єктами прав і свобод, пов’язаних із 

забезпеченням безпеки, а також при одержанні ними різного роду ліцензій 

для заняття окремими видами діяльності; обов’язкове узгодження, що існує у 

випадках, коли виникає необхідність прийняття суб’єктами управління 

спільного рішення та ін. [128, с. 23]. 

У запропонованій Снігур В. М. характеристиці методу 

адміністративно-правового регулювання, на нашу думку, відбулося 

ототожнення двох самостійних за змістом понять – «метод адміністративно-

правового регулювання» та «метод державного управління» (сьогодні його 

називають у юридичній літературі «метод реалізації влади органами 

публічної адміністрації»). На жаль, сьогодні в юридичній літературі такий 

підхід є розповсюдженим явищем, що, по-перше, спотворює результати 

наукових досліджень, які присвячені правовому регулюванню, по-друге, 

розмиває різницю між державним і правовим впливом на суспільні відносини. 

Держава здійснює свій вплив на суспільні відносини через правотворчу і 

правозастосовну діяльність. В правотворчій сфері використовуються засоби 

правового регулювання, тоді як в правозастосовній діяльності - засоби 

реалізації влади органами публічної адміністрації. Тобто коли мова йде про 

метод адміністративно-правового регулювання, то акцентується увага на 

таких поняттях як «приписи», «заборони», «дозволи». Коли ж мова йде про 

метод реалізації влади органами публічної адміністрації, акцентується увага 

на таких поняттях як «переконання», «заохочення», «примус», 

«стимулювання», «координація» і ін.  

Отже дослідження методу міграційного правового регулювання 

здійснюватимемо з врахуванням двох аспектів: 1) використовувати при 

характеристиці методу міграційного правового регулювання не тільки 

здобутки теорії адміністративного права, а й здобутки теорії держави та права, 

що дозволить дати більш розгорнуту характеристику зазначеного методу 

правового регулювання; 2) враховувати при визначенні методу міграційного 
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правового регулювання різницю у змісті таких двох понять як «метод 

адміністративно-правового регулювання» та «метод реалізації влади 

органами публічної адміністрації», що дозволить, наприклад, примус як 

метод реалізації влади органами публічної адміністрації, відмежувати від 

заборони як способу міграційного правового регулювання.   

Як правило, на рівні теорії права дослідження методу правового 

регулювання обмежуються лише характеристикою двох методів - 

імперативного і диспозитивного. На рівні ж галузевих наук дослідження 

зосереджені в основному на способах і типах правового регулювання 

конкретної галузі права.   

Не погоджуючись з таким станом речей, Сорокін В. Д. запропонував 

виділяти єдиний предмет і єдиний метод правового регулювання, які в 

цілому характеризують систему права держави. Так, на його думку, єдиний 

метод правового регулювання як системне явище органічно об’єднує в єдине 

ціле три способи правового регулювання – дозвіл, припис і заборону [130, с. 

43-45]. Не принижуючи ролі способів правового регулювання при визначенні 

методу правового регулювання, що запропонував Сорокін В. Д., вважаємо, 

що метод міграційного правового регулювання слід розглядати шляхом 

характеристики трьох понять, які складають його зміст і, в той же час, 

потребують свого змістовного уточнення: 1) загальний метод правового 

регулювання (імперативний і диспозитивний); 2) способи правового 

регулювання; 3) типи правового регулювання.  

Незважаючи на визнання вченими того факту, що кожна галузь права 

має свій метод правового регулювання, у вітчизняній теорії держави й права 

прийнято виділяти два первинні методи правового регулювання – 

імперативний і диспозитивний. Імперативний метод – це метод 

централізованого регулювання, що базується на відносинах субординації між 

учасниками суспільних відносин, а диспозитивний метод – це метод 

децентралізованого регулювання, що ґрунтується на координації мети і 

інтересів сторін у суспільних відносинах [136, с. 520]. Міграційному праву 
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притаманний імперативний метод правового регулювання. Але розуміння 

диспозитивного методу в науці адміністративного права сьогодні піддається 

трансформації, що не виключає можливості його використання в 

майбутньому також при характеристиці міграційних відносин в Україні.  

Наприклад, Коломоєць Т. О. стосовно цього зазначає, що певні 

трансформаційні процеси характерні для методу адміністративного права. 

Поряд із переважним застосуванням рис імперативного методу в 

адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин здійснюється, 

на думку вченої, використання і певних елементів диспозитивного методу 

(надання адміністративних послуг, укладання адміністративних договорів і 

ін.), що свідчить про поступовий перехід до змішаної природи методу 

адміністративного права, тобто про органічне поєднання у ньому типових 

ознак як імперативного, так і диспозитивного методів правового 

регулювання [5, с. 13]. Вважаємо, що адміністративні відносини, що 

виникають під час надання адміністративних послуг та укладання 

адміністративних договорів, за своєї природою залишаються владними 

відносинами. Тому при їх правовому регулюванні використовується 

виключно імперативний метод правового регулювання. В цьому сенсі більше 

погоджуємося з характеристикою та визначенням методу адміністративного 

права, яке було запропоноване авторами підручника з курсу 

адміністративного права під редакцією Коваленка В. В. Автори підручника 

акцентують увагу на тому, що метод адміністративного права являє собою 

сукупність прийомів, за допомогою яких встановлюється владне і юридично 

підвладне положення суб’єктів у правовідносинах. Саме імперативний метод 

базується на владних відносинах між учасниками суспільних відносин.    

З імперативним і диспозитивним методом правового регулювання тісно 

пов’язані способи правового регулювання, які обумовлюють їх специфіку. 

Зазвичай виділяють три способи правового регулювання: дозвіл, 

зобов’язання, заборона [76, с. 614; 140, с. 254].  

Дозвіл характеризується тим, що держава, здійснюючи міграційне 
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правове регулювання, дозволяє суб’єктам міграційного режиму робити ті або 

інші дії, для чого наділяє їх відповідними юридичними правами. При цьому 

держава не вимагає, щоб дані дії обов’язково вчинялися. Маючи юридичні 

права, суб’єкти міграційного режиму самі вирішують, здійснювати їм ці 

права або не здійснювати, робити дозволені законом дії або не робити. 

Наприклад, ст. 8 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» закріплює, що іноземці та особи без громадянства можуть 

набути громадянства України в порядку, передбаченому Законом України 

«Про громадянство» [107]. Пункт 4 ст. 4 Закону України «Про біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» закріплює, що 

біженці та особи, які потребують додаткового захисту або яким надано 

тимчасовий захист, можуть з метою возз’єднання сім’ї без перешкод 

залишити територію України, а ст. 15 цього ж Закону закріплює, що особа, 

яка набула статусу біженця, має право на звернення за захистом своїх прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [81]. 

Зобов’язання (деякі вчені називають цей спосіб приписом) 

характеризується тим, що держава пропонує суб’єктам міграційного режиму 

певний варіант поведінки, зобов’язуючи їх вчинити ті або інші дії. Тут 

держава вже не дозволяє, а жадає від суб’єктів права вчинення дій, 

запропонованих законом. Наприклад, ст. 6 Закону України «Про імміграцію» 

закріплює, що центральний орган виконавчої влади, що  реалізує державну 

політику у сфері імміграції, забезпечує ведення обліку осіб, які подали заяви 

про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл [97]. 

Тобто орган публічної адміністрації у даному випадку має одночасно і право, 

і обов’язок щодо забезпечення ведення обліку осіб, які подали заяви про 

надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл [97]. А 

частина 1 ст. 5 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту» закріплює, що особа, яка з наміром 

бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового 

захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому 
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законодавством України, повинна протягом п’яти робочих днів звернутися 

до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, 

із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту [81]. 

Нарешті, заборона характеризується тим, що держава пропонує 

суб’єктам права утриматися від здійснення певних дій. Тут держава вимагає, 

щоб дії, заборонені законом, не вчинялися суб’єктами міграційного режиму. 

Такі заборони можна в залежності від рівня правого регулювання 

поділити на:  

1) ті, що передбачаються законами України, які закріплюють статус 

громадян, іноземців та осіб без громадянства в сфері міграції. Наприклад, ст. 

3 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» розкриває зміст заборони вислання або примусового 

повернення біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового 

захисту, до країни, з якої вони прибули та де їх життю або свободі загрожує 

небезпека;   

2) ті, що містяться в кодифікованих нормативно-правових актах з 

юридичної відповідальності. Наприклад, ст. 203 КУпАП передбачає 

адміністративну відповідальність за порушення іноземцями та особами без 

громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через 

територію України.  

У вітчизняній теорії права поряд з методами й способами правового 

регулювання розглядаються також типи правового регулювання. Тип 

правового регулювання - це загальна спрямованість, загальний порядок 

регулювання, характерний для тієї або іншої області суспільних відносин. 

Залежно від об’єднання дозволів і заборон, які використовуються при 

регулюванні суспільних відносин, прийнято виділяти три типи правового 

регулювання: загально-дозвільний, спеціально-дозвільний і дозвільно-

зобов’язуючий [140, с. 255-256].  
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В основі загально-дозвільного типу правового регулювання лежать 

загальний дозвіл і приватні заборони. Правове регулювання суспільних 

відносин будується за принципом: «дозволено все, крім того, що прямо 

заборонено». Тобто держава, використовуючи даний тип регулювання 

суспільних відносин, дозволяє їхнім учасникам вчиняти будь-які дії, крім 

прямо заборонених законом. Сьогодні важко дати однозначну відповідь на 

те, чи є даний тип правового регулювання розповсюдженим у сфері міграції. 

В адміністративному праві набуває поширення думка, що спеціально-

дозвільний чи дозвільно-зобов’язуючий типи правого регулювання повинні 

розповсюджуватись виключно на органи публічної адміністрації (їх 

посадових осіб), тоді як на фізичних осіб (особливо громадян України) 

повинен розповсюджуватись загально-дозвільний тип правового 

регулювання. Переконані в тому, що загально-дозвільний тип правового 

регулювання, по-перше, притаманний в основному приватному праву, по-

друге, його використання в межах публічного права має суттєві обмеження. 

Пояснюється це тим, що будь-які дії суб’єктів публічних правовідносин 

повинні кореспондувати інтересам суспільства в цілому. Це означає, що 

суб’єкти публічних правовідносин не можуть вчиняти будь-які дії, навіть у 

тих випадках, коли у законодавстві відсутні конкретні заборони. 

Адміністративне право України відноситься до галузей публічного права, а 

міграційний режим є видом адміністративно-правових режимів в Україні. 

Тому можна констатувати, що загально-дозвільного типу правового 

регулювання не використовується при регулюванні суспільних відносин у 

сфері міграції. 

  Спеціально-дозвільний тип правового регулювання є прямо 

протилежним загально-дозвільному. У його основі уже лежать загальна 

заборона й приватні дозволи, а правове регулювання будується за 

принципом: «заборонено все, крім того, що прямо дозволено» [62, с. 291-

292]. Це значить, що суб’єкти права можуть вчиняти тільки ті дії, які прямо 

дозволені законом. Всі інші дії їм вчиняти забороняється. Даний тип 
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правового регулювання зв’язаний переважно з державним управлінням (в 

широкому розумінні) і має найбільше поширення в публічному праві. 

Спеціально-дозвільний тип правового регулювання використовується в 

межах міграційного режиму. Всі учасники міграційних відносин (особливо 

іноземці та особи без громадянства) можуть здійснювати лише ті дії, які 

передбачені чинним міграційним законодавством. Показовою в цьому сенсі є 

ст. 15 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», яка розкриває механізм дії спеціально-дозвільного 

типу правового регулювання по відношенню до осіб, які визнані в Україні 

біженцями. Ця стаття містить в собі перелік сфер суспільних відносин, в яких 

особа, що набула статусу біженця, має рівні з громадянами України права 

(праця, підприємницька діяльність, охорона здоров’я, медична допомога та 

медичне страхування, відпочинок, освіта, тощо).    

Дозвільно-зобов’язуючий тип правового регулювання здійснюється 

виключно стосовно державних органів і будується за принципом: «дозволено 

тільки те, що записано в законі, оскільки право державним органам надається 

лише в тому обсязі, який необхідний для виконання ними своїх обов’язків» 

[148, с. 343-345]. Так, міграційні органи та їх посадові особи як суб’єкти, що 

наділені владними повноваженнями, можуть здійснювати свою діяльність 

тільки в межах наданої їм компетенції, тобто того, що дозволено законом. 

Усе, що перебуває за межами їхньої компетенції, їм заборонено. При цьому 

права та обов’язки міграційних органів складають одне ціле. З одного боку, 

вони вправі здійснювати за певних обставин відповідні дії, а, з другого, 

зобов’язані їх вчинити при настанні цих обставин. Дозвільно-зобов’язуючий 

тип правового регулювання теж є розповсюдженим в межах міграційного 

режиму. Так згідно з Положенням про Державну міграційну службу України 

від 20 серпня 2014 року, Державна міграційна служба: приймає рішення про 

видачу дозволу на імміграцію, відмову в його видачі та скасування такого 

дозволу; бере участь у межах, визначених законодавством, у вирішенні 

питань трудової міграції та питань, пов’язаних із навчанням в Україні 
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іноземців та осіб без громадянства; здійснює оформлення і видачу 

документів для тимчасового або постійного проживання в Україні, а також 

виїзду за її межі, вилучає такі документи та проставляє в документах, що 

посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства, відмітки про заборону 

в’їзду в Україну в передбачених законодавством випадках, тощо [91].  

Отже характеризуючи метод міграційного правового регулювання слід 

зазначити наступне: 

1) міграційний режим синтезує в собі централізоване регулювання, що 

базується на відносинах субординації між учасниками суспільних відносин. 

Таким чином метод міграційного правового регулювання є імперативним; 

2) міграційний режим використовує всі способи правового 

регулювання, що притаманні загальному методу правового регулювання 

(заборони, зобов’язання та дозволи). Заборони широко використовуються в 

межах адміністративної відповідальності та передбачаються КУпАП 

правопорушення. Зобов’язання широко використовуються при визначенні 

повноважень міграційних органів України та при визначенні статусу інших 

суб’єктів міграційного режиму. Дозволи в основному використовуються при 

визначенні статусу фізичних осіб в міграційних правовідносинах.  

3) метод міграційного правового регулювання поєднує в собі два типи 

правового регулювання – спеціально-дозвільний та дозвільно-зобов’язуючий.    

Таким чином, метод міграційного правового регулювання це органічно 

поєднана сукупність прийомів, способів та засобів, що закріплені 

міграційним законодавством, які використовуються для регулювання 

відносин, що виникають між органом владних повноважень, їх посадовими 

особами, з одного боку, та фізичними особами, з іншого, з метою визнання, 

реалізації і захисту прав і законних інтересів особи та держави у сфері 

міграційних відносин.   
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3.3 Статус суб’єктів міграційного режиму 

 

Як вже зазначалося у підрозділі 1.2 дисертації, «юридичний статус 

суб’єктів» виділяється в якості самостійного елементу адміністративно-

правових і міграційного режимів в працях Миколенка О. І., Рушайла В. Б., 

Снігур В. М. та ін. [59; 119; 128].  

Рушайло В. Б. аргументує свою позицію щодо цього елементу таким 

чином: учасники адміністративно-правових відносин в силу специфіки 

управління займають соціально неоднорідні позиції. Тобто, з одного боку, 

учасником таких відносин виступає орган, наділений владними 

повноваженнями, а з другого, підпорядкована йому особа [119, с. 32].    

 Така аргументація, на нашу думку, є недостатньою, адже всі 

адміністративно-правові відносини характеризуються тим, що одним із 

учасників таких правовідносин обов’язково виступає суб’єкт наділений 

державно-владними повноваженнями.  

Основний аргумент, який обумовлює доцільність виділення в структурі 

міграційного режиму такого елементу як статус суб’єктів, та який розкриває 

його тісний взаємозв’язок з іншими елементами структури, є те, що 

специфіка міграційного режиму проявляється не тільки в тому, що він 

регулює певну групу суспільних відносин, використовуючи при цьому 

специфічний набір методів, способів і типів правового регулювання, а й у 

тому, що він, переслідуючи чітко встановлені цілі та керуючись засадами 

права, закріплює специфічне юридичне положення суб’єктів права. Статус 

суб’єктів міграційного режиму є відображенням його цілей і принципів, 

предмету і методу міграційно-правового регулювання. Наприклад, у 

сукупності така ціль міграційного режиму як встановлення правових 

стандартів соціального і правового захисту громадян України, які працюють, 

перебуваючи за кордоном, та принцип державного сприяння задоволенню 

національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб трудових 

мігрантів незалежно від держави перебування, створюють умови для 
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закріплення в міграційному законодавстві особливого правового статусу 

зовнішніх трудових мігрантів. У цієї категорії громадян України, на відміну 

від інших громадян, які перебувають з різних причин за кордоном, є свої 

специфічні права та обов’язки.  

Цей аспект є дуже важливим при розкритті ролі статусу суб’єктів 

міграційного режиму серед інших його структурних елементів.    

Статус суб’єктів міграційних правовідносин в достатній мірі є 

дослідженим в юридичній літературі (Аніна О. В., Віхляєв М. Ю., 

Воронятніков О. О., Голобородько Д. В., Грабар Н. М., Константінов С. Ф.,  

Палько В. І., Савранчук Л. Л., Сікорський О. П. та ін.) [9; 26; 28; 30; 32; 42; 

74; 122; 126], а тому звернемо свою увагу лише на ключові проблемні 

питання щодо статусу цього суб’єкта.  

Перша проблема полягає у тому, що науковці не можуть остаточно 

визначитись із елементами, які складають правовий статус особи. При чому в 

межах цієї проблеми можна виділити два паралельно невирішених питання: 

1) невизначеність елементів правового статусу індивідуальних суб’єктів 

(громадян України, іноземців, осіб без громадянства); 2) невизначеність 

правового статусу колективних суб’єктів (установ, організацій, державних 

органів, тощо).     

 Невизначеність елементів правового статусу індивідуальних суб’єктів 

проявляється у тому, що до його елементів завжди відносять права, свободи, 

обов’язки та відповідальність [50, с. 258], але дуже часто цей перелік 

доповнюється в окремих наукових працях законними інтересами, 

правосуб’єктністю і, навіть, громадянством [127, с. 412]. Наприклад, автори 

навчального посібника з адміністративно-правового регулювання 

міграційних процесів під редакцією Мінки Т. П. теж звертають увагу на 

суттєві розбіжності в юридичній літературі щодо визначення елементів 

правового статусу індивідуальних осіб, але в остаточному вигляді 

пропонують виділяти такі елементи: права, свободи, законні інтереси та 

юридичні обов’язки особи [7, с. 65-66].  Як і інші науковці, вважаємо, що 
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серед елементів статусу суб’єктів міграційного режиму необхідно виділяти 

міграційні права, свободи й обов’язки. Більшість інших понять, які 

претендують на звання елементів правового статусу, є або передумовами 

правового статусу, або його умовами, тобто супроводжують його, 

примикають до нього, але не є його структурними елементами [127, с. 410; 

62, с. 294]. Юридична відповідальність є гарантією функціонування 

міграційного режиму та гарантією реалізації міграційно-правових норм, тому 

вважаємо, що її не можна розглядати в якості елементу правового статусу 

особи. Разом з тим, без правосуб’єктності, на нашу думку, неможливо 

визначити правовий статус індивідуального чи колективного суб’єкту, адже 

спеціальна правосуб’єктність впливає на спеціальний статус, а індивідуальна 

правосуб’єктність у значній мірі характеризує індивідуальний статус особи. 

Тому серед елементів структури статусу індивідуального суб’єкта слід 

виділяти такі елементи: міграційна правосуб’єктність, міграційні права, 

свободи й обов’язки. 

Невизначеність правового статусу колективних суб’єктів проявляється 

у тому, що до його елементів іноді намагаються віднести традиційні 

елементи, які використовуються і при характеристиці індивідуальних 

суб’єктів (наприклад, права, обов’язки, відповідальність, тощо), а іноді 

використовують доволі специфічні категорії (наприклад, завдання, цілі, 

компетенція, порядок формування та процедури діяльності органів, тощо). 

Наприклад, Воронятніков В. В., який в своїй праці характеризує 

адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби, зазначає, 

що вивчення вкрай суперечливих концепцій щодо правового статусу, 

дозволяє зробити висновок про відсутність у сучасній юридичній науці 

єдиної точки зору щодо його елементів. Конструкції, що пропонуються, 

містять від двох до семи елементів [28, с. 75]. При цьому, сам Воронятніков 

В. В. відносить до елементів адміністративно-правового статусу Державної 

міграційної служби такі елементи - права, обов’язки та юридичну 

відповідальність. Погоджуємося з Воронятніковим В. В. в тому, що якщо 
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мова йде про категорію, яка б охоплювала собою елементний склад 

правового статусу як індивідуальних, так і колективних суб’єктів, то слід 

оперувати поняттями, які б в однакові мірі відносились до правового статусу 

індивідуальних і колективних суб’єктів. А тому вважаємо, що до елементів 

структури статусу суб’єктів міграційного режиму (незалежно від того це 

індивідуальні чи колективні суб’єкти) слід відносити міграційну 

правосуб’єктність, міграційні права, свободи й обов’язки. 

Друге питання, яке потребує свого уточнення при характеристиці 

статусу суб’єктів міграційного режиму, це визначення ознак, якими 

характеризується статус суб’єктів адміністративно-правових чи міграційного 

режимів. Наприклад, автори навчальних посібників з теорії держави та права, 

а також з адміністративного права виділяють чотири ознаки: 1) правовий 

статус має універсальний характер; 2) він відображає індивідуальні 

особливості людини та її реальне становище у системі суспільних відносин; 

3) права і свободи, що складають правовий статус не можуть реалізовуватись 

без інших компонентів – обов’язків та відповідальності; 4) він забезпечує 

системність прав, свобод та обов’язків [7, с. 64-65; 141, с. 79; 62, с. 294]. На 

жаль, в жодному з перелічених літературних джерел не має пояснення щодо 

виділення саме таких ознак правового статусу. Правовий статус має 

універсальний характер не тому, що однаковий для всіх, а тому, що 

правосуб’єктність, права, свободи і обов’язки характеризують правове 

положення всіх без виключення суб’єктів права. Правовий статус відображає 

індивідуальні особливості суб’єкта та його реальне становище у системі 

суспільних відносин, адже очевидно, що правовий статус суб’єктів, які 

реалізують державну міграційну політику, суттєво різниться від правового 

статусу громадян України, іноземців і осіб без громадянства у сфері міграції. 

Права і свободи, як елементи правового статусу, не можуть реалізовуватись 

без такого його компоненту як обов’язки. Реалізація прав і свобод 

забезпечується також юридичною відповідальністю, але вона не є елементом 

правового статусу, а виступає гарантією функціонування адміністративно-
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правових чи міграційного режимів. Стосовно такої ознаки правового статусу 

як системність прав, свобод та обов’язків хочемо заперечити. Адже лише 

конституційні права, свободи і обов’язки, на нашу думку, мають певну 

системність, тоді як права, які передбачаються поточним міграційним 

законодавством позбавлені такої ознаки. Тому вважаємо, що четвертою 

ознакою, яка характеризує саме статус суб’єктів міграційного режиму є 

залежність обсягу прав, свобод і обов’язків, якими наділяються індивідуальні 

суб’єкти міграційного режиму від реалізації принципу диференційованого 

підходу до різних категорій мігрантів відповідно до інтересів держави, 

національного законодавства і міжнародних зобов’язань України.      

Третє питання, яке потребує свого уточнення при характеристиці 

статусу суб’єктів міграційного режиму, це визначення критеріїв класифікації 

суб’єктів міграційного режиму та встановлення їх значення для розвитку 

юридичної науки та практики. В юридичній літературі представлені різні 

критерії, за якими можна класифікувати суб’єктів права.  

Наприклад, автори навчального посібника з адміністративно-правового 

регулювання міграційних процесів під редакцією Мінки Т. П. пропонують в 

залежності від повноважень суб’єктів та їх ролі в міграційних процесах 

виділяти керуючих, керованих та допоміжних суб’єктів [7, с. 49]. Ця 

класифікація може бути використана і при характеристиці суб’єктів 

міграційного режиму, адже в ній відображені як індивідуальні, так і 

колективні суб’єкти, тоді як більшість класифікацій суб’єктів міграційних 

правовідносин обмежується лише характеристикою індивідуальних 

суб’єктів.  

Так до групи керуючих суб’єктів відносяться учасники міграційних 

правовідносин, які реалізують державно-владні повноваження у сфері 

міграції. Аналіз чинного законодавства дозволяє до таких суб’єктів сьогодні 

віднести Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів 

України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство закордонних 

справ України, Державну міграційну службу України, Державну 
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прикордонну службу України, тощо. До групи керованих суб’єктів 

відносяться виключно індивідуальні суб’єкти, які, вступаючи в правові 

зв’язки з органами державної влади, відчувають на собі їх владні 

повноваження (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). До 

групи допоміжних суб’єктів відносяться учасники, які самостійно не 

реалізують владних повноважень і не відчувають на собі їх владні 

повноваження. Основне їх призначення – це сприяння індивідуальним чи 

колективним суб’єктам міграційного режиму у реалізації своїх прав або 

обов’язків (органи самоорганізації населення, громадські та міжнародні 

організації, діаспори тощо).  

За територіальною ознакою можна виділити внутрішніх та зовнішніх 

мігрантів. Яскравим прикладом внутрішніх мігрантів свого часу були 

переселенці з територій, постраждалих від аварії на Чорнобильській АС. На 

жаль, їх статус в основному регламентувався чинним законодавством як 

статус осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АС, тоді як 

необхідно було б за ними визнати і статус внутрішніх переселенців з 

закріпленням відповідних гарантій у національне законодавство. Сьогодні 

яскравим прикладом внутрішніх мігрантів є внутрішньо переселені особи. 

Такими чинне законодавство визнає громадян України, іноземців або осіб без 

громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та 

мають право на постійне проживання в Україні, але яких змусили залишити 

або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення 

негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 

проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру [87].  

Яскравим прикладом зовнішніх мігрантів є іммігранти та емігранти.  

Іммігрант – це іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на 

імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в 

Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в 

Україні на постійне проживання [97]. Емігрант – це громадяни України, які 
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залишили Батьківщину і виїхали в іншу країну для постійного чи тривалого 

проживання.   

За ознакою належності суб’єкта до громадянства країни традиційно 

виділяються такі суб’єкти: громадяни, іноземці та особи без громадянства. 

Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, 

передбаченому законами України та міжнародними договорами України. 

Іноземець - особа,  яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином 

(підданим) іншої держави або держав. Особа без громадянства - особа, яку 

жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм 

громадянином [84]. 

В залежності від біологічних чи організаційних особливостей суб’єкта 

виділяють фізичних і юридичних осіб. Ця класифікаціє суб’єктів 

правовідносин є розповсюдженою в теорії держави та права,  а також в 

межах цивільного права. Але такий традиційний поділ суб’єктів права 

вважаємо неприйнятним для характеристики адміністративно-правового 

регулювання в цілому, і міграційно-правового регулювання безпосередньо. 

Пояснюється це наступними аргументами.  

По-перше, фізичні особи в залежності від того є вони громадянами, 

іноземцями чи особами без громадянства, мають приблизно однаковий об’єм 

цивільних прав та обов’язків. Тобто незалежно від віку громадянина України 

(мова йде про повнолітніх осіб), його соціального статусу, займаної ним 

посади, він буде мати приблизно один і той же об’єм загальних цивільних 

прав і обов’язків (виключення складають права і обов’язки, які виникають на 

підставі укладання цивільно-правових договорів). В адміністративному праві 

історично склалася зовсім інша ситуація. Незначні зміни в соціальному 

статусі особи можуть суттєво відобразитись на об’ємі його адміністративних 

прав і юридичних обов’язків. Наприклад, керівник державного органу має 

свої специфічні адміністративні права і обов’язки, яких не має пересічний 

громадянин України. Громадянина України не можна ні за яких обставин 

видворити за межі України, тоді як іноземець та особа без громадянства, які 
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незаконно перебувають на території України чи грубо порушили правила 

перебування на її території, можуть бути видворені за межі України. Тобто 

при визначенні об’єму адміністративних прав і обов’язків необхідно 

індивідуально підходити до кожної фізичної особи. Тому категорія 

«індивідуальні суб’єкти» дозволяє говорити не тільки про особливості 

правового статусу громадян, іноземців та осіб без громадянства, а й 

знаходити серед них невеличкі групи суб’єктів, які мають свої специфічні 

права і обов’язки. Наприклад, якщо керуватися положеннями Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 

року [107], то в залежності від підстав перебування на території України 

іноземців та осіб без громадянства можна поділити на: 1) осіб, що іммігрували в 

Україну; 2) осіб, які визнані біженцями в Україні; 3) осіб, які визнані 

особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий 

захист в Україні; 4) особи, які прибули в Україну для працевлаштування та 

отримання посвідки на тимчасове проживання; 5) особи, які прибули в 

Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги; 6) 

особи, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, 

виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням 

релігійних організацій; 7) особи, які прибули в Україну для участі у 

діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків 

громадських (неурядових) організацій іноземних держав; 8) особи, які 

прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб’єктів 

господарювання в Україні; 9) особи, які прибули в Україну для роботи у 

філіях або представництвах іноземних банків; 10) особи, які прибули в 

Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на 

підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або 

спеціальними програмами, а також особи, які прибули в Україну з метою 

участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в 

діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності 

волонтерів; 11) особи, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або 
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представником іноземних засобів масової інформації; 12) особи, які прибули 

в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України; 

13) особи, які прибули в Україну з метою навчання; 14) особи, які тимчасово 

перебувають на території України на законних підставах; 15) особи, що 

постійно проживають в Україні, тощо.  

Всі вище перелічені категорії іноземців та осіб без громадянства, які 

перебувають на території України, мають не тільки загальні міграційні права 

і обов’язки, а й характеризуються наявністю своїх, притаманних конкретній 

класифікаційній групі, міграційних прав і обов’язків. Отже серед суб’єктів 

міграційного режиму методологічно вірним є виділення не фізичних осіб, а 

індивідуальних суб’єктів.  

По-друге, суб’єктами адміністративно-правових відносин є не тільки 

організації, які наділені ознаками юридичної особи, а й організації та 

організаційні структури, які не мають ознак юридичної особи. Саме  тому в 

межах адміністративного права, як правило, використовується не термін 

«юридичні особи», а термін «колективні суб’єкти» адміністративного права. 

Цей термін має меншу сферу використання в межах характеристики суб’єктів 

міграційного режиму. Пояснюється це тим, що внутрішньо-організаційні 

відносини, які виникають, наприклад, всередині Державної міграційної 

служби України, за своєю суттю не є міграційними відносинами. Вони є 

класичними адміністративно-правовими відносинами. Разом з тим, 

переконані, що для міграційного режиму як різновиду адміністративно-

правових режимів більш підходящою є класифікація суб’єктів  в залежності 

від їх публічно-правової природи на індивідуальних і колективних суб’єктів.  

Серед колективних суб’єктів, які формують державну міграційну 

політику, особливе місце посідає Верховна Рада України, яка вповноважена 

визначати засади регулювання демографічних і міграційних процесів та 

встановлювати порядок утворення і функціонування вільних та інших 

спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від 

загального (ст. 92 Конституції України).  
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До колективних суб’єктів, які формують і реалізують державну 

міграційну політику, можна також віднести Президента України, який 30 

травня 2011 року своїм указом затвердив Концепцію державної міграційної 

політики [99]. Переконані, що у відповідності до норм Конституції України, 

єдиним органом, який вправі розробляти і приймати Концепцію державної 

міграційної політики є Верховна Рада України, а тому така Концепція 

повинна затверджуватися на рівні закону, а не підзаконного акту. Президент 

України, як суб’єкт формування і реалізації державної міграційної політики, 

може: 

- представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, вести переговори та 

укладати міжнародні договори України в тому числі з питань міграції; 

- вносити до Верховної Ради України подання про призначення 

Міністра закордонних справ України і тим самим впливати на 

зовнішньополітичну діяльність держави з питань міграції; 

- вносити до Верховної Ради України подання про призначення на 

посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України і тим самим 

впливати на діяльність правоохоронних органів у сфері протидії нелегальній 

міграції, тощо (ст. 106 Конституції України).  

До органів, які формують та реалізують державну міграційну політику 

також відносяться: 

1) Кабінет Міністрів України, який забезпечує проведення державної 

політики зайнятості населення, розроблення та виконання відповідних 

державних програм, вирішує питання профорієнтації, підготовки та 

перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси, забезпечує виконання 

положень Генеральної угоди у межах взятих на себе зобов’язань [98]. 

2) Міністерство внутрішніх справ України, яке є органом, який 

забезпечує формування державної політики у сфері міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 
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законодавством категорій мігрантів [92].  

3) Міністерство закордонних справ України, яке бере участь у 

формуванні та реалізації державної політики з візових і міграційних питань 

[93]; 

4) Державна прикордонна служба України, яка бере участь у боротьбі з 

організованою злочинністю та у протидії незаконній міграції на державному 

кордоні України і в межах контрольованих прикордонних районів [91], та 

інші органи публічної адміністрації. 

Спеціально ж створеним органом в системі органів виконавчої влади, 

який вповноважений реалізовувати державну політику у сферах міграції 

(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших 

визначених законодавством категорій мігрантів, є Державна міграційна 

служба України [91].  

Четверте питання, яке потребує свого уточнення при характеристиці 

статусу суб’єктів міграційного режиму, це уточнення міграційної 

правосуб’єктності, міграційних прав, свобод та обов’язків, як елементів 

статусу суб’єктів міграційного режиму. Міграційна правосуб’єктність 

колективних суб’єктів виникає з моменту їх створення і припиняється з 

моменту припинення їх діяльності шляхом ліквідації, реорганізації, тощо. 

Міграційна правосуб’єктність громадян України характеризується тим, що їх 

правоздатність виникає з моменту народження та припиняється з моменту їх 

смерті, а дієздатність проявляється в тому, що громадяни України можуть 

самостійно реалізовувати та набувати нові права і обов’язки у сфері міграції. 

Коли ж мова йде про міграційну правосуб’єктність іноземців та осіб без 

громадянства, то слід підкреслити, що правоздатність у іноземців та осіб без 

громадянства, які прибули в Україну, виникає з моменту їх прибуття в 

Україну та закінчується з моменту їх виїзду з України, а дієздатність 

проявляється в тому, що іноземці і особи без громадянства можуть 

реалізовувати своїми діями належні їм права та виконувати належні їм 
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обов’язки.  

Як вже зазначалося, при характеристиці прав і обов’язків 

індивідуальних суб’єктів міграційного режиму необхідно враховувати багато 

чинників, які характеризують соціальне положення особи в суспільстві. 

Тобто кожна невеличка група індивідуальних суб’єктів має свої специфічні 

міграційні права і обов’язки (біженці, особи, що потребують додаткового 

захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні, внутрішньо 

переселені особи, тощо). Серед загальних міграційних прав громадян 

України можна виділити: право на громадянство; право на вихід з 

громадянства України чи зміну громадянства України; право на свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання, тощо. До загальних 

міграційних обов’язків громадян України можна віднести: обов’язок 

зберігати свій паспорт; обов’язок дотримуватись порядку в’їзду до іноземної 

держави; обов’язок дотримуватись правил перетинання державного кордону, 

тощо. Серед загальних прав іноземців та осіб без громадянства можна 

виділити наступні: право в’їхати на територію України за умови дотримання 

встановленого порядку в’їзду; право вільно, у будь-який час залишити 

територію України; право іммігрувати на постійне проживання в Україну або 

тимчасово прибути на визначений термін, право на притулок в Україні тощо. 

До загальних міграційних обов’язків іноземців та осіб без громадянства 

можна віднести: обов’язок неухильно додержуватися Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей; обов’язок дотримуватись вимог в’їзду-виїзду, транзитного проїзду 

територією України та строків перебування на її території; в’їжджати на 

територію України за дійсними паспортними документами, тощо.        

Таким чином, вважаємо, що у структурі статусу суб’єкта міграційного 

режиму слід виділяти наступні елементи: міграційна правосуб’єктність, 

міграційні права, свободи й обов’язки. При цьому, на обсязі прав, свобод і 

обов’язків різних суб’єктів міграційного режиму суттєво позначається 

реалізація в межах міграційного режиму принципу диференційованого 
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підходу до різних категорій мігрантів відповідно до інтересів держави, 

національного законодавства і міжнародних зобов’язань України. 

 

3.4 Правові гарантії, які спрямовані на підтримку міграційного режиму 

в Україні 

 

Майже усі науковці, які висвітлюють в своїх працях специфіку 

міграційно-правового регулювання в Україні, в тій чи іншій мірі торкаються 

проблематики, що присвячена правовим гарантіям реалізації міграційних 

норм, гарантіям забезпечення законності в діяльності міграційних органів, 

юридичним гарантіям щодо реалізації прав і свобод фізичних осіб у 

міграційній сфері. При цьому, не обов’язково надається визначення правових 

гарантій та пропонується їх система.  

Наприклад, Мосьондз С. О. при визначенні адміністративно-правових 

аспектів державної міграційної політики не торкається питань правових 

гарантій у сфері міграційно-правового регулювання, але багато уваги 

приділяє питанням адміністративної відповідальності за порушення 

міграційного законодавства [69, с. 154-175]. Теж саме можна сказати і про 

дослідження Саїва С. С., який при розкритті адміністративно-правових 

аспектів правового регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в 

Україні не торкається питань правових гарантій, але детально розкриває 

зміст адміністративного примусу у протидії порушенням міграційних та 

реєстраційних правил, а також характеризує заходи адміністративного 

примусу, які застосовуються у цій сфері [124, с. 127-174].  

Разом з тим, висловлена нами раніше думка щодо необхідності 

визначення правових гарантій міграційного режиму в якості структурних 

елементів міграційного режиму потребує певної аргументації. Але для того, 

щоб сформулювати дефініцію правових гарантій та розкрити їх взаємозв’язок 

з іншими елементами структури міграційного режиму, необхідно виокремити 

найбільш суттєві ознаки, що будуть вказувати на їх своєрідність та 
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визначеність в межах міграційного режиму.  

По-перше, правові гарантії міграційного режиму створюються 

державою та закріплюються у нормах чинного законодавства України. При 

чому, ці правові гарантії встановлюються не скільки міграційним 

законодавством, як адміністративним законодавством. Наприклад, підстави 

та порядок видворення іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають на території держави, за межі України регламентується 

нормами КУпАП та КАС України, підстави та порядок притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності за порушення вимог міграційного 

законодавства передбачені нормами КУпАП, підстави та порядок 

застосування інших заходів адміністративного примусу передбачені в таких 

джерелах адміністративного права як Закони України «Про Державну 

прикордонну службу України», «Про Національну поліцію», «Про Службу 

безпеки України», тощо. Це, доречи, додатково свідчить про те, що 

міграційний режим є видом адміністративно-правових режимів. 

По-друге, правові гарантії міграційного режиму спрямовані, в першу 

чергу, на забезпечення нормального функціонування самого міграційного 

режиму. Наприклад, Снігур В. М. зазначає, що адміністративний примус, 

інститут скарги, адміністративно-юрисдикційні провадження є 

адміністративно-правовими заходами міграційного режиму, які гарантують 

«підтримку цього режиму в заданих параметрах» [128, с. 23]. Схожу позицію 

висловлює і Миколенко О. І., який зазначає, що правові гарантії як елемент 

структури правового режиму слід розглядати як сукупність правових засобів, 

що захищають та підтримують правовий режим у «заданих параметрах» [62, 

с. 300]. Тобто характеристика цілей, принципів, предмету і методу 

міграційно-правового регулювання, а також правового статусу суб’єктів 

міграційних відносин, дає нам лише уявлення про, так звані, регулятивні 

норми міграційного законодавства. Охоронні ж норми не притаманні 

міграційному законодавству, а містяться, як правило, в адміністративному. 

Поняття «міграційний режим» та характеристика елементів його структури 
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дають можливість розкривати не тільки специфіку міграційно-правового 

регулювання в Україні, а й через характеристику правових гарантій, які 

закріплені адміністративним законодавством, розкривати специфіку правової 

охорони сталого міграційно-правового регулювання.  

По-третє, правові гарантії міграційного режиму являють собою 

систему правових засобів охоронного характеру. Система правових гарантій 

завжди залежить від правової категорії чи правового явища, по відношенню 

до яких така система створюється. Наприклад, система правових гарантій 

щодо реалізації міграційних прав фізичними особами буде суттєво 

відрізнятись від системи правових гарантій, яка забезпечує ефективність 

діяльності органів державної влади у міграційній сфері. В юридичній 

літературі серед елементів системи правових гарантій можна зустріти і 

норми права, і принципи права, і правові процедури, тощо. Наприклад, 

Миколенко О. І. серед адміністративно-процедурних правових гарантій 

виділяє: 1) процедурні норми, що закріплюють права та обов’язки учасників 

процедури; 2) принципи адміністративної процедури; 3) процедурні 

інститути; 4) адміністративно-процедурну форму; 5) дії учасників 

адміністративної процедури; 6) систему перевірки законності і 

обґрунтованості прийнятих рішень; 7) систему заходів процедурного 

примусу та санкцій [62, с. 301-302]. Тобто перелік правових гарантій у 

кожному конкретному випадку буде залежати від цілей їх створення та сфери 

застосування. Як вже зазначалося, правові гарантії міграційного режиму 

спрямовані, в першу чергу, на забезпечення нормального функціонування 

самого міграційного режиму, тобто охорону встановленого міграційно-

правового регулювання. А сферою їх застосування (використання) є 

правоохоронна діяльність вповноважених на те органів.  Саме такий підхід 

дає можливість звузити коло елементів, які входять до системи правових 

гарантій міграційного режиму.  

По-четверте, правові гарантії міграційного режиму являють собою 

систему правових засобів, яка складається із взаємозалежних елементів. 
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Наприклад, Снігур В. М. до гарантій міграційного режиму відносить 

правозастосовну діяльність органів виконавчої влади (у тому числі 

застосування державного примусу), адміністративно-юрисдикційні 

провадження, судовий контроль за діяльністю апарата управління та інститут 

адміністративної скарги [128, с. 23]. З таким підходом можна погодитись 

лише частково. Правозастосовна діяльність є однією із основних форм 

діяльності органів публічної адміністрації. Існування органу публічної 

адміністрації без правозастосовної діяльності не можна навіть уявити. Коли 

ж мова йде про правові гарантії, то це правові засоби, які додатково 

допомагають функціонувати певній самодостатній системі. Міграційно-

правове регулювання може реалізовуватись і без правових гарантій 

міграційного режиму, але за умови законослухняної поведінки всіх учасників 

міграційних правовідносин. Про правозастосовну діяльність такого сказати 

не можна. Без правозастосовної діяльності органи публічної адміністрації 

взагалі втрачають сенс як суб’єкти міграційних правовідносин, тому що 

правозастосовна діяльність полягає не тільки в застосуванні заходів 

адміністративного примусу, а й в наданні адміністративних послуг (видача 

паспорта, реєстрація за місцем проживання, тощо). Також деякі правові 

гарантії міграційного режиму, які пропонує Снігур В. М., за змістом 

дублюють один одного, що свідчить про використання вченим декількох 

критеріїв при визначенні кількості елементів в системі правових гарантій. 

Наприклад, якщо виділяються такі правові гарантії як державний примус 

(який охоплює собою і адміністративно-юрисдикційну діяльність, що 

реалізується в межах провадження у справах про адміністративні 

правопорушення) та судовий контроль за діяльністю апарата управління 

(який реалізується в межах адміністративного судочинства), то навіщо тоді в 

якості самостійної правової гарантії виділяти адміністративно-юрисдикційні 

провадження, до яких і відносяться провадження у справах про 

адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство.      

Деякі науковці серед загальних правових гарантій, які забезпечують 
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реалізацію всієї системи норм права України, називають заходи правового 

примусу (контрольно-наглядова діяльність компетентних органів, юридична 

відповідальність і ін.) та інститут оскарження в адміністративному чи 

судовому порядку [62, с. 300].  Цей підхід вважаємо найбільш прийнятним 

при визначенні системи правових гарантій міграційного режиму.  

Серед заходів адміністративного примусу, зазвичай, виділяють 

адміністративно-запобіжні заходи, заходи адміністративного припинення та 

адміністративні стягнення [124, с. 125-136]. Якщо керуватися цією 

класифікацією, то серед заходів адміністративного примусу, які 

забезпечують функціонування міграційного режиму в Україні, слід виділяти: 

1) адміністративно-запобіжні заходи – це сукупність засобів і способів 

примусового характеру, що застосовуються до осіб з метою попередження 

можливих правопорушень. Наприклад, поліція сьогодні може застосовувати 

як превентивні заходи, в тому числі і до мігрантів:  перевірку документів 

особи; опитування особи; поверхневу перевірку і огляд; зупинення 

транспортного засобу, тощо. До адміністративно-запобіжних заходів 

відноситься і прикордонний контроль, який включає: 1) перевірку 

документів; 2) огляд осіб, транспортних засобів, вантажів; 3) перевірку 

виконання іноземцями, особами без громадянства умов перетинання 

державного кордону у разі  в’їзду в Україну, виїзду з України та транзитного 

проїзду територією України; 4) вимогу залишити місце і обмеження доступу 

до визначеної території; 5) обмеження пересування особи, транспортного 

засобу або фактичного володіння річчю, тощо; 

2) заходи адміністративного припинення – сукупність засобів і способів 

примусового характеру, які  застосовуються з метою припинення вже 

розпочатого протиправного діяння та попередження його можливих 

шкідливих наслідків, а також з метою забезпечення провадження по 

адміністративній страві. Традиційно, до заходів адміністративного 

припинення відносять застосування фізичного впливу та спеціальних засобів. 

Це заходи припинення, які на загальних підставах можуть бути застосовані 
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до всіх індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Якщо ж 

характеризувати заходи адміністративного припинення, які застосовуються 

безпосередньо в сфері міграції, то можна виділити адміністративне 

затримання, яке може здійснюватись органами прикордонної служби та 

Державної міграційної служби. Так органи прикордонної служби можуть 

здійснювати адміністративне затримання у разі: незаконного перетинання 

або спроби незаконного перетинання державного кордону України; 

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 

виїзду з неї; порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску 

через державний кордон України або режимних правил у контрольних  

пунктах  в’їзду – виїзду; порушення правил перебування іноземців та осіб без 

громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України. А 

посадові особи Державної міграційної служби України вправі застосовувати 

адміністративне затримання при порушенні законодавства про перебування в 

Україні іноземців та осіб без громадянства і транзитний проїзд через 

територію України (ст. 262 КУпАП).  

Вважаємо, що до засобів адміністративного припинення слід віднести і 

такі санкції як примусове повернення в країну походження або третю країну 

іноземців та осіб без громадянства, які всупереч встановленим в Україні 

вимогам (заборонам) намагалися в’їхати до України, та примусове 

видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають на території України. Найбільш ґрунтовно проблематика 

видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства була 

досліджена у працях Палько В. І., який ще до виникнення адміністративної 

юстиції в Україні розкривав зміст такої адміністративної санкції та 

пропонував шляхи вирішення існуючих в цій сфері проблем теоретичного і 

практично-прикладного характеру. Вчений доводить, що видворення за межі 

України в залежності від підстав його застосування можна іноді розглядати 

як адміністративно-запобіжний захід (примусове повернення), іноді – як 

захід припинення (видворення за рішенням суду в певний строк, але в 
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добровільному порядку), а в окремих випадках – як захід адміністративного 

стягнення (депортація, тобто видворення в примусовому порядку) [74, с. 198-

200].  Сьогодні чинне законодавство суттєво змінило як підстави, так і 

порядок застосування примусового повернення та видворення іноземців і 

осіб без громадянства за межі України. Хоча в ст. 24 КУпАП до сих пір 

залишилось положення, яке не має жодного відношення до інституту 

адміністративної відповідальності. Так, КУпАП закріплює, що законами 

України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України 

іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних 

правопорушень, які грубо порушують правопорядок. Стосовно цього 

положення завжди точилися дискусії, адже ст. 24 КУпАП передбачає систему 

адміністративних стягнень, які накладаються на осіб, що вчинили 

адміністративні проступки. Положення ж щодо видворення за межі України 

іноземців та осіб без громадянства давалося окремою частиною, а тому 

частина науковців вважала, що видворення теж є адміністративним 

стягненням, тоді як інші, наголошували на тому, що видворення не є 

адміністративним стягненням, а відноситься або до запобіжних заходів, або 

ж до заходів адміністративного припинення [74, с. 13-30]. Але принциповим 

є те, що КУпАП не передбачає механізму реалізації даного заходу примусу.  

Основними джерелами законодавства, які передбачають механізм 

реалізації примусового повернення та примусового видворення іноземців та 

осіб без громадянства є Закон України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства» та КАС України. Аналіз саме цих нормативно-

правових актів дає можливість зробити висновок, що примусове повернення 

та примусове видворення іноземців та осіб без громадянства слід розглядати 

як заходи адміністративного припинення. Такий висновок обумовлений 

передусім, цілями застосування вказаних заходів примусу, а не порядком 

реалізації чи суб’єктами, які вправі приймати рішення про примусове 

повернення та видворення.  

Наприклад, якщо характеризувати примусове повернення іноземця чи 
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особи без громадянства, то основна мета його застосування – припинити 

протиправне перетинання кордону та протиправний в’їзд на територію 

України іноземця чи особи без громадянства. Як правило цей захід 

реалізується (застосовується) безпосередньо у пунктах пропуску через 

державний кордон України. Іноземці та особи без громадянства, яким не 

дозволяється в’їзд в Україну, при спробі в’їзду в Україну в пункті пропуску 

через державний кордон України не перетинають державний кордон України, 

а в найкоротший строк повертаються в державу, з якої вони прибули, або в 

державу, яка видала паспортний документ. Хоча бувають випадки 

примусового повернення особи, яка перетнула кордон поза межами пункту 

пропуску через державний кордон (наприклад, збирав у лісі гриби і опинився 

на території сусідньої держави). При цьому важливо, щоб у діях іноземця і 

особи без громадянства був відсутній умисел та ознаки кримінально-карного 

діяння.   

Якщо говорити про видворення іноземців та осіб без громадянства за 

межі України, то основна мета його застосування – припинити протиправне 

перебування на території України іноземців та осіб без громадянства.             

3) адміністративні стягнення - сукупність передбачених 

законодавством адміністративних санкцій, які застосовуються до осіб, що 

вчинили адміністративний проступок. Не всі види адміністративних 

стягнень, які передбачені в ст. 24 КУпАП, застосовуються до порушників 

міграційного законодавства. Аналіз статей Особливої частини КУпАП дає 

можливість до таких стягнень віднести: 

- попередження (наприклад, за проживання без паспорта громадянина 

України або без реєстрації місця проживання – ст. 197 КУпАП); 

- штраф (наприклад, за порушення прикордонного режиму, режиму в 

пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у 

контрольних пунктах в’їзду-виїзду – ст. 202 КУпАП); 

- адміністративний арешт (наприклад, за порушення порядку в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї – ст. 204-2 КУпАП); 
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- конфіскація транспортного засобу (наприклад, за обладнання 

власниками або водіями транспортних засобів спеціально прихованими або 

замаскованими місцями, які використовуються для перевезення нелегальних 

мігрантів – ч. 2 ст. 206-1 КУпАП).  

  Інститут оскарження в адміністративному чи судовому порядку, на 

нашу думку, теж є правовою гарантією міграційного режиму України. 

Наприклад, Конституція України передбачає можливість кожної особи: 1) 

оскаржувати в суді рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб; 2) звертатися 

за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; 3) звертатися із конституційною скаргою до Конституційного Суду 

України; 4)  звертатися за захистом своїх прав і свобод після використання 

всіх національних засобів юридичного захисту до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є Україна (ст. 55). Закон України «Про звернення 

громадян» від 02.10.1996 № 393/96 передбачає порядок оскарження дій 

посадових осіб, державних і громадських органів в адміністративному 

порядку. Ці норми в рівній мірі стосуються як громадян України, так і 

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України.   

В Україні зберігається адміністративний та судовий порядок 

оскарження, який притаманний і суспільним відносинам у сфері міграції.  

Наприклад, дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які 

порушують порядок та строки розгляду  справ про громадянство і виконання 

рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у судовому та 

адміністративному порядку (ст. 27 Закону «Про громадянство України) [84]. 

Особа, якій відмовлено у перетинанні державного кордону, має право 

оскаржити відповідне рішення в адміністративному порядку, тобто згідно із 

Законом України «Про звернення громадян», або оскаржити це рішення до 

суду в порядку адміністративного судочинства (ч. 3 ст. 14 Закону «Про 

прикордонний контроль»). Іноземець та особа без громадянства, по 
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відношенню до яких було винесено рішення про примусове повернення, 

можуть оскаржити його до суду (ч. 4 ст. 26 Закону «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» [107].  

Таким чином, можна зробити висновок, що гарантії міграційного 

режиму характеризуються наступними ознаками: вони створюються 

державою та закріплюються у нормах адміністративного законодавства; вони 

спрямовані на забезпечення нормального функціонування самого 

міграційного режиму; вони є правовими засобами охоронного характеру; 

являють собою систему правових засобів, яка складається із взаємозалежних 

елементів. 

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 адміністративного суду).  

Таким чином, 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. 

 

3.5 Правовий стан як елемент структури міграційного  

режиму України 

 

Ціль не можлива без результату. Немає цілей не спрямованих на 

досягнення певного результату. Тому кожна ціль як суб’єктивна категорія 

переслідує досягнення змін в об’єктивній реальності, тобто конкретного 

результату. При цьому ціль може залишитися лише мрією, якщо не 

передбачити певних засобів її досягнення, а також не почати їх реалізовувати 
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у реальному житті.  

Кінцевим результатом міграційно-правового регулювання є 

встановлення міграційно-правового стану. Він встановлюється завдяки 

виконанню і дотриманню міграційно-правових норм і саме він є реальним 

відображенням досягнення цілей міграційно-правового регулювання.  

Структура міграційного режиму, яку було запропоновано в 

дисертаційному дослідженні, складається із семи елементів. Перший (цілі 

міграційного режиму) і останній (міграційно-правовий стан) із 

запропонованих елементів особливо виділяються, адже принципи 

міграційного режиму, предмет та метод міграційного правового 

регулювання, статус суб’єктів міграційного режиму та його правові гарантії, 

можна об’єднати однією категорією «правові засоби міграційного режиму». 

Всі вони існують для досягнення поставлених цілей міграційного режиму, а 

їх реалізація приводить до отримання певного результату у вигляді 

встановлення в країні певного міграційно-правового стану.  

Міграційно-правовий режим як результат міграційно-правового 

регулювання – це завжди факт об’єктивної дійсності, який свідчить про те, 

що цілі були або не були досягненні. Якщо результат міграційно-правового 

регулювання повністю відповідає його цілям, то слід констатувати, що 

міграційний режим працює «без перебоїв», як чітко налагоджена система.  

Якщо ж існуючий міграційно-правовий стан лише частково відповідає цілям 

міграційно-правового регулювання, то необхідно констатувати, що 

функціонування міграційного режиму дає збій, а тому є необхідність 

переглянути та відкоригувати: 

- або цілі міграційного режиму, які з якихось причин вже не 

відповідають реаліям сьогодення (наприклад, національним інтересам 

України), а тому є хибними; 

- або правові засоби, які не сприяють досягненню цілей міграційно-

правового регулювання (наприклад, відсутність механізму виявлення осіб, 

які мають подвійне громадянство, а тому не виконується конституційна 
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вимога про єдине громадянство в Україні).    

Якщо ж результат міграційно-правового регулювання взагалі не 

співпадає з тими цілями, що були заявлені (задекларовані), то це означає, що 

міграцій режим не є ефективним регулятором суспільних відносин в Україні. 

У даному випадку, необхідно встановити причини існування диспропорції 

між цілями міграційно-правового регулювання та отриманим результатом у 

вигляді міграційно-правового стану. Такі причини можуть бути як 

суб’єктивними, так і об’єктивними. Наприклад, до суб’єктивних причин 

можна віднести суб’єктивне бачення вирішення проблем особами, які 

формують та реалізують міграційну політику в Україні. Суб’єктивні чинники 

можуть вплинути як на правотворчу діяльність державних органів 

(наприклад, були визначені в чинному законодавстві цілі та правові засоби, 

які не відповідають реаліям сьогодення, а тому не працюють у існуючих 

умовах), так і на їх правозастосовну діяльність (наприклад, застосовуються 

менш ефективні правові засоби, тоді як чинне міграційне та адміністративне 

законодавства передбачають можливість використання інших більш 

ефективних правових засобів). Дуже важливо, щоб при наявності 

суб’єктивних причин нереалізації міграційного режиму, суб’єкти, які це 

допустили, несли або юридичну відповідальність (кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну), або політичну відповідальність (відставка з 

посади за власним бажанням, необрання кандидата в депутати до 

парламенту, тощо).   

До об’єктивних причин диспропорції між цілями міграційно-правового 

регулювання та отриманим результатом у вигляді міграційно-правового 

стану можна віднести стихійне лихо, агресію сусідньої держави, техногенну 

катастрофу і інші чинники. В даному випадку, встановлений в державі 

міграційний режим може давати збій у функціонуванні у зв’язку з масовим 

виникненням неконтрольованих міграційних процесів.  

Отже цілі міграційно-правового регулювання не можливі без 

встановлення відповідного міграційно-правового стану. Правові засоби у 
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вигляді принципів міграційного режиму, предмету та методу міграційного 

правового регулювання, статусу суб’єктів міграційного режиму та його 

правових гарантій, без цілей міграційно-правового регулювання позбавлені 

сенсу існування. Встановлення ж в країні відповідного міграційно-правового 

стану можливе тільки як наслідок застосування цих правових засобів. 

Невідповідність міграційно-правового стану заявленим цілям міграційного 

правового регулювання є, наприклад, причиною розробки 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».  

Отже міграційно-правовий стан 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.  

Аналіз сучасного міграційно-правового стану в Україні дозволяє 

звернути увагу на декілька проблемних аспектів. 

Перша і, на нашу думку, головна проблема полягає у відсутності в 

країні виваженої і всеохоплюючої Концепції державної міграційної політики. 

На нашу думку, затверджена в 2011 році Президентом України Концепція 

державної міграційної політики має наступні вади: 

- Концепція затверджена на рівні підзаконного нормативно-правового 

акту, тоді як засади регулювання міграційних процесів повинні визначатися 

виключно законами України (ст. 92 Конституції); 
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- в Концепції не дається визначення державної міграційної політики, 

що є важливим для розуміння логіки побудови змісту нормативно-правового 

акту;    

- Концепція визначає стратегічні напрями реалізації державної 

міграційної політики, тоді як необхідно, на нашу думку, передбачити цілі 

державної міграційної політики в Україні та цілі міграційно-правового 

регулювання. Наприклад, Проект Закону про основні засади державної 

міграційної політики України від 14.07.2010 р. передбачає статтю, яка 

присвячена цілям державної міграційної політики [114].      

- Концепція закріплює перелік основних механізмів реалізації 

державної міграційної політики: у сфері виїзду з України і в’їзду в Україну  

громадян України; у сфері імміграції; щодо тимчасового в’їзду в Україну 

іноземців та осіб без громадянства. На нашу думку, в Концепції необхідно 

було закріпити також визначення міграційного режиму як основного засобу 

реалізації державної міграційної політики, а також розширити коло 

суспільних відносин, які потребують ефективного міграційно-правового 

регулювання. Якщо за основу взяти висновки, що були запропоновані в 

дисертаційному дослідженні, то до сфер суспільних відносин, які потребують 

ефективного міграційно-правового регулювання, необхідно віднести: набуття 

і втрату громадянства; виїзд за межі України та в’їзд в Україну громадян 

України; в’їзд та перебування на території України іноземців та осіб без 

громадянства; свободу пересування та вільне обрання місця проживання 

(перебування) в Україні; реалізацію права на притулок в Україні; зовнішню 

трудову міграцію; протидію нелегальній міграції в Україні; юридичну 

відповідальності осіб, які порушили вимоги міграційного законодавства; 

- Концепція закріплює завдання державних органів щодо її реалізації, 

тоді як важливим бачиться закріплення в чинному законодавстві ще й 

загальних принципів державної міграційної політики і міграційно-правового 

регулювання та принципів, які притаманні окремим сферам міграційно-

правового регулювання (див. Додаток А); 
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- Концепція закріплює перелік окремих заходів щодо реалізації її 

положень: у сфері внутрішньої міграції; щодо запобігання еміграції громадян 

України; щодо виїзду громадян України за кордон для тимчасового 

перебування; у сфері повернення емігрантів до України; щодо в’їзду в 

Україну іноземців та осіб без громадянства; у сфері боротьби з нелегальною 

міграцією. Вважаємо, що окрім цього в Концепції повинні міститись 

державні пріоритети у різних сферах міграційної політики та передбачені 

правові гарантії реалізації такої політики, як це частково пропонується в 

Проекті Закону про основні засади державної міграційної політики України 

від 14.07.2010 р. [114].     

Друга проблема, на яку хочемо звернути увагу в результаті аналізу 

сучасного міграційно-правового стану в Україні, є недосконалість правового 

забезпечення системи правових гарантій міграційного режиму. Це стосується 

як заходів адміністративного примусу, так інституту оскарження в 

адміністративному чи судовому порядку.  

Для прикладу візьмемо інститут адміністративної відповідальності, 

який регламентує підстави та порядок притягнення осіб, які порушили 

вимоги міграційного законодавства до адміністративної відповідальності. 

Так, КУпАП передбачає відповідальність за невжиття громадянами, які 

запросили в Україну іноземців і осіб без громадянства в приватних справах і 

надали їм жилу площу, заходів до забезпечення у встановленому порядку їх 

своєчасної реєстрації (ст. 205) та за порушення порядку надання іноземцям та 

особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні 

інших послуг (ст. 206).  

Єдині і останні зміни у зміст ст.ст. 205 і 206 КУпАП вносилися у 2001 

році (Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення» № 2342-III від 05.04.2001р.), тобто мова 

йде не про зміни щодо розміру санкцій зазначених статей, що відбувалися і в 

2003, і в 2009 роках, а про зміни в диспозиції статей, які могли суттєво 

вплинути на кваліфікацію правопорушення.  
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Тобто з моменту прийняття КУпАП (7 грудня 1984 року), зазначені 

статті суттєво не змінювалися. Це свідчить про те, що: 

- склад правопорушень, передбачених статтями 205 і 206 КУпАП, є за 

своїм характером бланкетним, тобто для уточнення кваліфікуючих ознак 

правопорушення закон відсилає нас до інших нормативно-правових актів (як 

правило підзаконних). Це дає можливість законодавцю змінювати сутність 

правопорушення, залишаючи незмінним зміст статей КУпАП. Існування 

бланкетних норм ускладнює тлумачення положень статей 205 і 206 КУпАП, 

адже досягнення теорії адміністративного права в цій сфері не приносять 

користі, а кваліфікація таких правопорушень залежить від чіткої правової 

регламентації відповідних суспільних відносин і процедур. Чітка правова 

регламентація означає: відсутність прогалин в міграційному законодавстві, 

відсутність суперечливих норми міграційного законодавства; використання 

єдиної термінології. Відсутність в законодавстві чіткої правової 

регламентації відповідних суспільних відносин і процедур підштовхує 

суб’єктів правозастосовної діяльності до суб’єктивного тлумачення норм 

законодавства і, як результат, призводить до зловживань з боку 

держслужбовців;   

- адміністративно-деліктне законодавство дуже часто за своїм змістом 

відстає від змісту міграційного законодавства України. Міграційне 

законодавство щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства 

останні двадцять років динамічно розвивається, а тому дивує, що суттєві 

зміни, які відбулися за останнє десятиліття в цій сфері, майже не 

відобразились на формулюванні статей 205 і 206 КУпАП. 

В сфері законодавства про адміністративну відповідальність можна 

звернути увагу і на таку проблему як відсутність підстав для притягнення до 

адміністративної відповідальності особи, яка будучи громадянином України 

(маючи при цьому подвійне громадянство), при перетинанні кордону 

України користується паспортом іноземної держави. З одного боку, дана 

особа порушує конституційну вимогу щодо єдиного громадянства і є 
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правовий механізм позбавлення особи громадянства України, але, з другого 

боку, перетинання громадянином України кордону України не за паспортом 

громадянина України, а за паспортом іноземної держави, є грубим 

порушенням міграційного законодавства України. На жаль, цей факт ніяк не 

відображено в чинному законодавстві про адміністративну відповідальність, 

хоча на практиці є намагання з боку працівників Державної прикордонної 

служби застосувати до таких порушників положення ст. 204-1 КУпАП, яка 

передбачає відповідальність за незаконне перетинання або спробу 

незаконного перетинання державного кордону України.    

У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне висловити свої висновки щодо 

кваліфікації даного діяння за ст. 204-1  КУпАП та своє бачення вирішення 

існуючої проблеми у чинному законодавстві та в правозастосовній сфері.   

По-перше, дії особи, яка має окрім громадянства України громадянство 

іншої держави чи інших держав, є грубим порушенням Конституції і законів 

України. Стаття 4 Конституції України однозначно (без будь-якого 

подвійного розуміння) проголошує, що в Україні існує єдине громадянство. 

Закон України «Про громадянство» від 18.01.2001 № 2235-III доповнює це 

конституційне положення. В статті 19 Закону закріплюється, що однією з 

підстав для втрати громадянства України є добровільне набуття 

громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого 

набуття він досяг повноліття. Отже стан перебування громадянина України в 

громадянстві іноземної держави є протиправним діянням, за вчинення якого 

законодавство передбачає правові наслідки у вигляді втрати громадянства 

України. Описана вище правова ситуація ніякого відношення не має до 

адміністративної відповідальності та положень КУпАП. 

По-друге, сьогодні дії громадянина України, який у пункті пропуску 

через державний кордон України надав паспорт іноземної держави, не 

підпадають під ознаки складу проступку, передбаченого ст. 204-1 КУпАП. 

Ця стаття передбачає відповідальність: 

1) за незаконне перетинання чи спробу незаконного перетинання 
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державного кордону України поза пунктами пропуску. При цьому 

акцентується увага, що особа буде нести відповідальність по ст. 204-1 

КУпАП незалежно від того у який спосіб вона перетнула чи намагалася 

перетнути державний кордон України. Це положення ст. 204-1 КУпАП не 

має відношення до нашого випадку, адже громадянин України перетинав 

державний кордон через пункт пропуску і надав паспорт іноземної держави.  

1) за незаконне перетинання чи спробу незаконного перетинання 

державного кордону України в пунктах пропуску. При цьому акцентується 

увага, що особа буде нести відповідальність по ст. 204-1 КУпАП лише у 

трьох випадках: перетинання кордону без відповідних документів; 

перетинання кордону за документами, що містять недостовірні відомості про 

особу; перетинання кордону без дозволу відповідних органів влади.  

Розглянемо кожен з трьох випадків з урахуванням проблематики, що 

аналізується.  

Дійсно, згідно з положеннями Закону України «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 № 3857-XII 

громадянин України, який перетинає кордон України, повинен показати один 

з перелічених у законі документів: 1) паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон; 2) дипломатичний паспорт України; 3) службовий паспорт 

України; 4) посвідчення особи моряка; 5) посвідчення члена екіпажу; 6) 

посвідчення особи на повернення в Україну. Як бачимо, в переліку відсутній 

паспорт іноземної держави. Але це не є підставою вважати дії громадянина 

України, який надав паспорт іноземної держави, протиправними. 

Пояснюється це тим, що отримав громадянин України паспорт іноземної 

держави на законних підставах та за процедурами, які передбачені 

законодавством іноземної держави. До того ж в національному законодавстві 

прямої заборони подвійного громадянства немає. Передбачені лише наслідки 

порушення принципу єдиного громадянства у вигляді втрати громадянства 

України.  

Тому виникає наступна цікава правова ситуація. Громадянин України, 
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який надав у пункті пропуску через державний кордон України паспорт 

іноземної держави: 

- перетинав кордон маючи при собі відповідний документ, а саме, 

паспорт іноземної держави. До того ж перетинав він кордон як іноземець. А в 

статті 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI передбачено перелік документів, з 

якими іноземець може перетинати кордон України. Тобто додатково слід 

враховувати його статус перебування на території України. Наприклад, 

загальними документами, які дозволяють іноземцю перетнути кордон 

України є паспортний документ з відповідною візою чи, наприклад, для 

іноземців, які постійно проживають на території України, - паспортний 

документ та посвідка на постійне проживання. Тобто, якщо у нього на руках 

окрім паспорта іноземної держави була відповідна віза чи посвідка на 

постійне проживання в Україні, то вважається, що особа перетинає кордон 

України на законних підставах. Разом з тим, ст. 15 Закону України «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-

VI також передбачає, що іноземці, які є громадянами держав, які можуть 

в’їжджати в Україну без візи відповідно до законодавства України чи 

міжнародного договору України, в пунктах пропуску надають лише 

паспортний документ. Саме цим пунктом і користуються при перетинанні 

кордону України громадяни України, які додатково перебувають в 

громадянстві іншої іноземної держави;  

- перетинав кордон за документами, що містять достовірні відомості 

про особу. Тобто (на що вже зверталась увага) він отримав паспорт 

громадянина іноземної держави на законних підставах та у порядку, який 

передбачено чинним законодавством іноземної держави. А тому дані, які 

містяться у паспорті громадянина іноземної держави, відповідають дійсності; 

- якщо даний громадянин не є суб’єктом, який згідно з чинним 

законодавством має доступ до державної таємниці в Україні, то він 

перетинав кордон на законних підставах. Якщо ж громадянин України мав 
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доступ до інформації, що складає державну таємницю, то у відповідності до 

положень Закону України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-

XII він може бути обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в 

іноземну державу до розсекречування відповідної  інформації,  але  не  більш  

як на п’ять років з часу припинення діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею.  

Отже дії громадянина України, який надав у пункті пропуску через 

державний кордон України паспорт іноземної держави, не охоплюються 

ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку, передбаченого в 

ст. 204-1 КУпАП, а тому притягнути його до адміністративної 

відповідальності за цією статтею не можливо.  

По-третє, зважаючи на існуючу прогалину в чинному адміністративно-

деліктному законодавстві України та останні ініціативи Президента України 

щодо посилення протидії випадкам розповсюдження подвійного 

громадянства в Україні, пропонуємо частину 1 ст. 204-1 КУпАП викласти у 

наступній редакції: 

«Перетинання або спроба перетинання державного кордону України 

будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон 

України або в пунктах пропуску через державний кордон України без 

відповідних документів або за документами, що містять недостовірні 

відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади, а також 

спроба перетинання громадянином України державного кордону України в 

пунктах пропуску через державний кордон України за паспортом 

громадянина іншої держави - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт 

на строк до п’ятнадцяти діб». 

Таким чином в адміністративно-деліктному законодавстві України 

буде передбачена пряма заборона використання паспорта іноземної держави 

громадянином України, який перетинає державний кордон України. Це буде 
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сприяти посиленню протидії подвійному громадянству в Україні не тільки з 

боку Міністерства іноземних справ України, дипломатичних і консульських 

установ, а й з боку Державної прикордонної служби України і Державної 

міграційної служби України.    

 

Висновки до третього розділу 

В результаті проведеного дослідження в третьому розділі роботи, 

можна зробити наступні висновки. 

1. 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.  

2. При характеристиці принципів 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 
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інституціональних міграційних режимів (наприклад, принцип збереження 

єдності сімей біженців та ін.).  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. З’ясовано, що найбільш прийнятною для наукового дослідження та 

корисною для вдосконалення правотворчої і правозастосовної діяльності є 
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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).  

7. 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).  

8. 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.  
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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 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-
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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 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 
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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 
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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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Додаток А 

ПРОЕКТ 

Закону України «Про Концепцію державної міграційної політики України» 

 

Стаття 1. Державна міграційна політика та адміністративний режим 

 

1. Державна міграційна політика є комплексом правових, фінансових, організаційних 

та інших заходів, що здійснюються державою з метою регулювання міграційних процесів, 

забезпечення належного соціально-економічного та демографічного розвитку країни. 

2. Найважливішим засобом реалізації державної міграційної політики в Україні є 

міграційний режим, який являє собою особливий порядок правового регулювання 

суспільними відносинами у сфері міграції. 

 

Стаття 2. Цілі державної міграційної політики та міграційно-правового  

                 регулювання 

1. Цілями державної міграційної політики та міграційно-правового регулювання є:  

1) забезпечення дієвого механізму побудови системи органів публічної адміністрації у 

сфері міграції;  

2) встановлення правових стандартів для реалізації мігрантами, які перебувають на 

території України на законних підставах, їхніх прав, свобод, законних інтересів та 

виконання обов’язків;  

3) встановлення правових стандартів соціального і правового захисту громадян 

України, які працюють, перебуваючи за кордоном;  

4) зміцнення національної безпеки та обстоювання національних інтересів України у 

сфері міграції;  

5) захист українського ринку праці;  

6) подолання негативних наслідків неконтрольованих міграційних процесів та 

забезпечення сталого демографічного та соціально-економічного розвитку країни;  

7) запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідація їх 

наслідків.  

 

Стаття 3. Принципи державної міграційної політики та міграційно- 

                 правового регулювання 

1. Державна міграційна політика та міграційно-правове регулювання ґрунтуються на 

таких загальних принципах: диференційованого підходу до різних категорій мігрантів 

відповідно до інтересів держави, національного законодавства і міжнародних зобов’язань 

України; забезпечення безпеки України, захист її національних інтересів у співпраці з 

іншими державами і міжнародними організаціями в сфері міграції; взаємодії та 

координації діяльності органів державної влади у сфері міграції на загальнодержавному та 

міжнародному рівнях; забезпечення загальнодержавних підходів в реалізації міграційної 

політики; контроль внутрішньої і зовнішньої міграції; сприяння поверненню в Україну 

іноземних українців; взаємодія та координація діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в сфері міграції на місцевому рівні; впровадження 

кращого світового досвіду законодавчого та інституційного забезпечення реалізації 

державної міграційної політики; захист прав і свобод людини на основі законності та 

неухильного дотримання норм міжнародного права, недопущення проявів дискримінації 

та ксенофобії. 

2. Державна міграційна політика та міграційно-правове регулювання в сфері набуття і 

втрати громадянства ґрунтуються на таких принципах: єдиного громадянства; запобігання 

виникненню випадків безгромадянства; неможливості позбавлення громадянина України 

громадянства України; визнання права громадянина України на зміну громадянства; 

неможливості автоматичного  набуття  громадянства  України іноземцем чи  особою без 
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громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином  України  або набуття 

громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення 

громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення 

громадянства України другим з подружжя; рівності перед законом громадян України 

незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України; 

збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України. 

2. Державна міграційна політика та міграційно-правове регулювання в сфері виїзду за 

межі України та в’їзду в Україну громадян України ґрунтуються на таких принципах: 

неможливості видворення громадянина України за межі України; неможливості видачі 

громадянина України іншій державі; державного піклування та захисту громадян України, які 

перебувають за межами держави; визнання державою права громадянина України на виїзд з 

України; рівності перед законом громадян України незалежно від факту їх звернення з 

клопотанням про виїзд з України; збереження за громадянами України, які виїжджають з 

України, на її території майна, коштів, цінних паперів та інших цінностей, що належать їм 

на праві приватної власності; недопущення обмеження громадянських, політичних, 

соціальних, економічних та інших прав громадян України, які виїжджають з України; 

пріоритету законодавства держави, до якої в’їжджає громадянин України, над 

національним законодавством; добровільності прийняття на консульський облік громадянина 

України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном.  

3. Державна міграційна політика та міграційно-правове регулювання  в сфері в’їзду та 

перебування на території України іноземців та осіб без громадянства ґрунтуються на 

таких принципах: регулювання та диференціації імміграційних потоків в Україну; 

стимулювання раціонального розподілу іммігрантів на території України; вибору 

іммігрантами місця проживання і видів трудової діяльності відповідно до державних і 

регіональних програм міграції та відповідно до чинного законодавства; безпосередньої 

участі іммігрантів в облаштуванні на новому місці проживання, а також сприяння з боку 

держави в підтримці їх ініціативи і самодіяльності. 

4. Державна міграційна політика та міграційно-правове регулювання  в сфері свободи 

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

на таких принципах: територіальної збалансованості внутрішньої міграції; недопущення 

реалізації чи обмеження прав і свобод, передбачених законами чи міжнародними 

договорами України, в залежності від реєстрації місця проживання чи місця перебування 

особи. 

5. Державна міграційна політика та міграційно-правове регулювання  в сфері реалізації 

права на притулок в Україні ґрунтуються на таких принципах: заборони вислання або 

примусового повернення біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, 

до країни, з якої вони прибули та де їх життю або свободі загрожує небезпека; застосування 

квот при прийомі біженців; збереження єдності сімей біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту або яким надано тимчасовий захист.  

6. Державна міграційна політика та міграційно-правове регулювання  в сфері 

зовнішньої трудової міграції ґрунтуються на таких принципах: забезпечення державою 

прав і законних інтересів трудових мігрантів і членів їх сімей; ефективного державного 

регулювання процесів зовнішньої трудової міграції; міжнародного співробітництва у 

вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи працю громадян України за 

кордоном та іноземців в Україні; консульського сприяння трудовим мігрантам; 

державного сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних 

потреб трудових мігрантів незалежно від держави перебування.   
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