Анотація
навчальної дисципліни «Протидія нелегальній міграції»
Метою викладання курсу «Протидія нелегальній міграції» є надання
здобувачам знань про основні положення щодо протидії поліції нелегальній
міграції; ознайомлення та вивчення положень нормативно-правових актів, які
регулюють питання протидії нелегальній міграції; проведення аналізу різноманітних
наукових думок щодо перспектив розвитку адміністративного законодавства
України щодо протидії нелегальній міграції.
Завдання – засвоєння здобувачами основних теоретико-правових положень,
що стосуються сутності і змісту міграції та міграційних процесів; порядку реалізації
прав громадян та іноземців на свободу пересування в Україні; поняття та ознак,
видів та причин нелегальної міграції; механізму протидії нелегальній міграції;
компетенції поліції щодо протидії нелегальній міграції; аналізу особливостей
провадження в справах про адміністративні правопорушення за порушення
міграційних правил. У процесі вивчення дисципліни також передбачається
всебічний аналіз положень нормативно-правових актів України різної юридичної
сили й практики його застосування; підвищення рівня професійної майстерності
здобувачів вищої освіти щодо ефективного застосування чинного адміністративного
законодавства в майбутній практичній діяльності щодо протидії нелегальній
міграції.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні набути таких спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння
предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність реалізувати свої
права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність
спілкуватися іноземною мовою у тому числі у професійній сфері; усвідомлення
функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної
діяльності; дотримання основних принципів реалізації правоохоронної функції
держави; здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особи та
суспільства; здатність систематизувати закономірності кримінальної та
адміністративної деліктності, визначати особу правопорушника, причини і умови
деліктності та її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання;
здатність за допомогою засобів та заходів правоохоронної діяльності протидіяти
нелегальній (незаконній) міграції, проявам тероризму, забезпечувати кібербезпеку,
економічну та інформаційну безпеку держави, здійснювати діяльність щодо охорони
державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
володіти достатніми знаннями та розумінням сутності та основних
питань етики поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері
правоохоронної діяльності, усвідомлювати рівні можливості та тендерні проблеми;
працювати автономно та в команді, виконуючи посадові обов'язки за
посадою в ході повсякденної діяльності і виявленні причин та умов, що сприяють
вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень та безпосередньому
застосуванні заходів для їх усунення;

застосовувати заходи, спрямовані на забезпечення законності та
правопорядку, безпеки особи та суспільства, забезпечувати охорону об’єктів
державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та
об’єктів приватної і комунальної власності;
застосовувати засоби та заходи правоохоронної діяльності з метою
протидії нелегальній (незаконній) міграції, проявам тероризму, забезпечення
кібербезпеки, економічної та інформаційної безпеки держави, здійснення діяльності
щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.
Перелік тем:
Тема 1. Теоретичні засади міграції та реєстрації фізичних осіб
Тема 2. Нелегальна міграція в контексті загально міграційної ситуації в
Україні
Тема 3. Механізм протидії нелегальній міграції
Тема 4. Органи Державної прикордонної служби як суб’єкти протидії
нелегальній міграції
Тема 5. Діяльність Національної поліції щодо протидії нелегальній міграції
Тема 6. В’їзд і виїзд з України. Видворення нелегальних мігрантів
Тема 7. Адміністративна відповідальність в механізмі протидії нелегальній
міграції

