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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР  

У СФЕРІ МІГРАЦІЇ 

 
Висвітлено правове регулювання адміністративних процедур у сфері міграції. Встанов-

лено, що правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері міграції  базується в 

залежності предмету дії нормативно-правових актів у сфері: 1) громадянства, що включає питан-

ня набуття громадянства України; види послуг для громадян України щодо виїзду за кордон тощо; 

2) імміграції - прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іно-

земців та осіб без громадянства на постійне проживання. 

Ключові слова: адміністративна процедура, закон, нормативно-правові акти, постано-
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Постановка проблеми. Поліпшення умов реалізації права на свободу пересу-

вання, підкріплене Рішенням Європарламенту про безвізовий режим з Україною, детер-

мінувало загальне підвищення рівня та зміни в напрямах та характері трудової міграції; 

водночас негативний вплив анексії Криму та озброєного конфлікту у східних регіонах 

відбився на міграційних процесах у вигляді масових вимушених переміщень як у межах 

держави, так і за її межі. 

Під час здійснення адміністративних процедур у сфері міграції на сьогодні в 

Україні існують проблем, які потребують нагального вирішення: відсутність єдиного 

нормативного акта з питань регулювання адміністративних процедур; непрофесійність 

державних службовців у тлумаченні нормативно-правових актів; неможливість застосу-

вання реальних важелів впливу, у тому числі притягнення до відповідальності службов-

ців, які здійснюють адміністративні процедури; низький контроль громадськості щодо 

адміністративних процедур тощо. 

У зв’язку з цим у науковій літературі поступово звертається увага на таку нову 

функцію органів публічної адміністрації, як процедури у сфері міграції, оскільки ця фу-

нкція становить найважливішу складову управлінської діяльності, походить від загаль-

ного змісту державного управління, становить змістову характеристику діяльності тощо. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Автора-

ми науково-теоретичних розвідок у галузі надання адміністративних послуг, як уже зга-

дувалось у попередніх підрозділах дослідження, є В. Авер’янов, К. Афанасьєв, 

В. Гаращук, Т. Коломоєць, І. Коліушко, Є. Куріний, В. Тимощук, Х. Ярмакі та ін. Стосо-

вно проблематики адміністративно-правового механізму регулювання міграції у вітчиз-

няній науці також напрацьовано вагомі теоретичні здобутки. Приміром, Н. П. Тиндик у 

своєму дослідженні визначає такі основні складові зазначеного механізму: правовідно-

сини у сфері міграції як різновид суспільних відносин, що регламентуються правовими 

нормами і забезпечують взаємодію сторін цих правовідносин; норми права, що визна-

чають права та обов’язки суб’єктів міграційних правовідносин; нормативно-правові ак-

ти, які регламентують різні сторони міграційних процесів і формують комплексне та 

універсальне міграційне законодавство; державні органи, що покликані регулювати міг-

раційні потоки, створюючи належні умови для реалізації міграційного права; адмініст-

ративна відповідальність як складова адміністративного примусу, що застосовується до 

суб’єктів міграційних процесів за умови порушення ними чинного законодавства Украї-
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ни та покладає на них нові додаткові обов’язки [20, с. 31]. 

Однак питання правової основи здійснення адміністративних процедур у сфері 

міграції в науковій літературі не висвітлено. 

Метою статті є розкриття правової основи здійснення адміністративних процедур. 

Виклад основного матеріалу. Так, етимологія слова «процедура» простежу-

ється від латинського «procedo», що означає «проходжу, просуваюсь» [19, с. 470; 21, 

с. 234].  

Правове регулювання адміністративних процедур у сфері міграції  базується в 

залежності предмету дії нормативно-правових актів у сфері:  

1) громадянства, що включає питання набуття громадянства України; види пос-

луг для громадян України щодо виїзду за кордон тощо; 

2) імміграції – прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому за-

коном порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання. 

До першої групи правової основи адміністративних процедур у сфері міграції 

підзаконні акти необхідно віднести за ієрархією за такими видами як: 

1) закони України прийнятті Верховною радою України. Наприклад, Закон 

України від 18.01.2001 № 2235 «Про громадянство України» [3]; Закон України  від 

21.01.1994  № 3857I «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» 

[15]; Закон України від 20.11.2012 № 5492 «Про Єдиний державний демографічний ре-

єстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» [5] тощо; 

2) укази й розпорядження Президента України (наприклад, Указ Президента 

України від 25.08.2015 № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері 

прав людини» [8]; Указ Президента України від 27.03.2001 № 215/2001 «Питання орга-

нізації виконання Закону України «Про громадянство України»  [1];Указ Президента 

України №327/2015  «Про прийняття до громадянства України Лорткіпанідзе Г. як осо-

би, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України» 

[17] тощо; 

3) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (наприклад, пос-

танова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХІІ «Про затвердження положень 

про паспорт громадянина України» [9]; Декрет Кабінету Міністрів України від  

21.01.1993  № 793  «Про Державне мито» [4]; Постанова Кабінету Міністрів України  від 

07.05.2014 № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку офор-

млення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспор-

та громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучен-

ня» [6] тощо; 

4) накази, інструкції, положення тощо центральних і місцевих органів вико-

навчої влади (наприклад, для отриманні адміністративної послуги набуття громадянст-

ва України керуються нормативно-правовими актами в тому числі  Наказом Міністерст-

ва внутрішніх справ від 16.08.2012  № 715 [7]; адміністративна послуга видача 

тимчасового посвідчення громадянина України керується Наказом Міністерства внут-

рішніх справ та Міністерства закордонних справ від 25.12.2003 № 1598/260 «Про за-

твердження форм заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина 

України та журналу їх обліку» [12]  тощо) ; 

5) рішення й постанови органів місцевого самоврядування (наприклад, Рішен-

ня Дніпропетровської міської ради від 18.02.2004р. №18/15 «Про обсяг і межі повнова-

жень районних у місті рад та їх виконавчих органів» [14]); 

6) організаційно-розпорядчі акти суб’єкта адміністративних процедур у сфері 

міграції у вигляді наказів, інструкцій положень тощо (визначення кількості годин при-

йому, максимального часу очікування в черзі та інших параметрів оцінювання якості 

тощо. 

В Законі України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III, що 

стосується адміністративних процедур у сфері міграції необхідно вказати розділи, а са-

ме: ІІ розділ набуття громадянства України (статті 6 - 16), в якому містяться підстави 

набуття громадянства України, а саме: за народженням; за походженням; також охарак-

теризовано прийняття осудних осіб до громадянства України; розкрито набуття дітьми 

громадянства України внаслідок: усиновлення; встановлення над дитиною опіки чи пік-

лування  тощо [3].  

У третьому розділі зазначеного закону припинення громадянства України та 
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скасування рішень про набуття громадянства України (статті 17 - 21), розкрито підстави 

припинення громадянства України у зв’язку з: виходом з громадянства України певної 

фізичної осудної особи;  втрати громадянства України за підставами, передбаченими  

міжнародними  договорами України, які були ратифіковані у встановленому порядку 

тощо[3]. 

У Законі України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян 

України» від 21.01.1994 № 3857-XII визначено документи громадянина України, які да-

ють право на виїзд та в'їзду в Україну [15]. Так, перелік документів, що дають право на 

виїзд і в'їзд громадянам України є: паспорт громадянина України для виїзду за  кордон; 

проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення 

особи моряка [15]. 

Також у статті 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Украї-

ну громадян України» визначено  порядок  оформлення  документів для виїзду громадян 

України за кордон [15]. Так оформлення  паспорта  громадянина  України  для  виїзду за 

кордон здійснюється:  

— громадянам  України, які  постійно  проживають  в  Україні і досягли  18-

річного віку, - за особистим клопотанням про отримання паспорта  або  через  своїх за-

конних представників до уповноваженого суб’єкта виконавчої  влади,  який здійснює  

реалізацію державної політику у сфері громадянства фізичних осіб [15].  

— громадянам  України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном і 
досягли 16-річного віку, - за їх особистим клопотанням про  отримання  паспорта  або  

через  їх законних представників до закордонних дипломатичних установ України [15]. 

У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, 

чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, а також у 

разі виїзду на постійне  проживання  за  кордон  усиновленої  іноземцями дитини - гро-

мадянина  України)  паспорт  може бути оформлено до досягнення громадянином  18-

річного віку[15].  

Так, в Указі Президента України «Питання організації виконання Закону Укра-

їни «Про громадянство України»  від 27.03.2001 № 215/2001 [3] створюється комісія при 

Президентові України з питань громадянства (далі - Комісія) є допоміжним органом при 

Президентові України, утвореним відповідно до Закону України «Про громадянство 

України» [3]. Зазначена комісія у своїй діяльності керується Конституцією Украї-

ни, Законом України «Про громадянство України», іншими законами, міжнародними 

договорами України з питань громадянства, нормативно-правовими актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України тощо [3]. 

Так, у наказі Міністерства внутрішніх справ від 16.08.2012  № 715  надається 

зразок заяви про встановлення належності фізичної особи до громадянства України в 

якій вказуються наступні атрибути: 1) прізвище, по батькові; 2) дата народження; 3) міс-

це народження; 4) підстави для встановлення належності фізичної осудної особи до гро-

мадянства України: постійне проживання на території України;  прізвище, ім’я, по бать-

кові батьків (одного з них) особи або іншого її законного представника, з яким особа в 

неповнолітньому віці постійно проживала на території України; перебування в неповно-

літньому віці на вихованні у державному дитячому закладі України; проходження стро-

кової військової служби на території України; місце проживання та номер телефону;  

документи, які додаються до заяви [7]. Далі йдуть службові відмітки: особа, яка подала 

заяву про встановлення належності до громадянства України, має: а) паспорт громадя-

нина номер та серія, ким виданий; б) посвідку на проживання для осіб без громадянства 

серія та номер, ким виданий [7]. Також зазначається посадовою особою, що заяву було 

прийнято, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, пере-

вірено; дата підпис [7]. Після чого регулятивна частина, що прийняте рішення: устано-

вити належність до громадянства України відповідно до якого  пункту та частини пер-

шої статті 3 Закону України «Про громадянство України» надається громадянство [7]. 

Другу групу (питання імміграції) правової основи адміністративних процедур у 

сфері міграції також необхідно підзаконні акти класифікувати за ієрархією за такими 

видами як: 

1) закони України прийнятті Верховною Радою України. Наприклад, отри-

мання посвідки для тимчасового проживання регулюється законом України «Про право-

вий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI [16] тощо; 

2) укази й розпорядження Президента України (наприклад, Указ Президента 
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України №120/2016 від 29 березня 2016 року «Про внесення змін до Указу Президента 

України від 27 березня 2001 року № 215» [2] тощо; 

3) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (наприклад, пос-

танова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251 [10]; 

4) накази, інструкції, положення тощо центральних і місцевих органів вико-

навчої влади (наприклад, для здійснення адміністративних процедур у вигляді отри-

мання посвідки для тимчасового проживання регулюється України керуються нормати-

вно-правовими актами в тому числі  Наказом Міністерства внутрішніх справ від 

15.07.2013  № 681 щодо  тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки 

на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання» [11]; оформлення і ви-

дача запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів 

для в’їзду в Україну за клопотаннями юридичних осіб регламентується Наказом Мініс-

терства внутрішніх справ від 15.11.2013  № 1104 щодо порядку оформлення запрошень 

іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну [18]  тощо.  

В Законі України від 22.09.2011 № 3773  «Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства» зазначено підстави для перебування іноземців та осіб без громадянст-

ва на території України, детально здійснюється опис отримання посвідки на постійне 

проживання та посвідка на тимчасове проживання (стаття 5); в розділі 2 «В'їзд в Україну 

і виїзд з України» розкривається в'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства та 

строки їх перебування в Україні; в статті 16 Реєстрація іноземців та осіб без громадянст-

ва, які в'їжджають в Україну або перебувають на території України тощо [16]. 

У наказі Міністерства внутрішніх справ від 15.07.2013  № 681 [11] щодо тимча-

сового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та пос-

відки на тимчасове проживання охарактеризовано  особливості розгляду заяв для офор-

млення відповідної посвідки на постійне проживання території України [11]. 

Хотілося б зазначити, що право на отримання посвідки на постійне проживання 

як виду адміністративних процедур у сфері міграції мають відповідні суб’єкти звернен-

ня: іноземці, в тому числі особи без громадянства, які відповідно до Закону України 

«Про імміграцію»  [13] іммігрували на постійне проживання на території України тощо;  

іноземці, зокрема і особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення 

громадянства України постійно проживали на території нашої держави та після прийн-

яття рішення про припинення громадянства України залишалися постійно проживати на 

її території [13]. 

Висновки. Отже, правове регулювання надання адміністративних послуг у 

сфері міграції  базується в залежності предмету дії нормативно-правових актів у сфері: 

1) громадянства, що включає питання набуття громадянства України; види послуг для 

громадян України щодо виїзду за кордон тощо; 2) імміграції - прибуття в Україну чи 

залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянс-

тва на постійне проживання. 
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SUMMARY 

Yermakov Yu. V. Legal principles of implementation of migration administrative 

procedures. The article deals with coverage of legal regulation of administrative procedures in the field 

of migration. It has been established that the legal regulation of the provision of administrative services in 

the field of migration is based on the subject matter of the normative legal acts in the sphere of: 1) 

citizenship, including the issue of acquisition of citizenship of Ukraine; types of services for citizens of 
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Ukraine on departure abroad, etc .; 2) immigration - arrival in Ukraine or leaving in Ukraine in 

accordance with the procedure established by law of foreigners and stateless persons for permanent 

residence. 

The author has classified legal acts of the legal basis of administrative procedures in the field of 

migration should be as follows: laws of Ukraine to be adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine. For 

example, Law of Ukraine of January 18, 2001 No. 2235 “On Citizenship of Ukraine”; Law of Ukraine of 

21.01.1994 No. 3857I "On the Procedure of Departure from Ukraine and Entry of Citizens of Ukraine 

into Ukraine"; Law of Ukraine of November 20, 2012 No. 5492 “On the Unified State Demographic 

Register and Documents Confirming Ukrainian Citizenship, Identifying a Person or Special Status”, etc .; 

decrees and decrees of the President of Ukraine (for example, Decree of the President of Ukraine dated 

25.08.2015 No. 501/2015 "On approval of the National Strategy in the field of human rights"; Decree of 

the President of Ukraine of 27.03.2001 No. 215/2001 "Issues of organization of implementation of the 

Law of Ukraine" On Citizenship Decree of the President of Ukraine №327 / 2015 "On the admission of 

the citizenship of Ukraine to Lortkipanidze G. as a person whose acceptance into the citizenship of 

Ukraine is of national interest for Ukraine", etc.; resolutions and orders of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine (eg Verkhov resolution Council of Ukraine of 26.06.1992 № 2503-XII "On Approval of the 

Provisions on the Passport of the Citizen of Ukraine"; Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 

21.01.1993 No. 793 "On the State Duty"; specimen form, technical description and procedure for 

registration, issuance, exchange, transfer, withdrawal, return to the state, destruction of the passport of a 

citizen of Ukraine for traveling abroad, his temporary detention and withdrawal”, etc.; 4) orders, 

instructions, regulations, etc. of central and local executive authorities (for example, to obtain 

administrative services for acquiring citizenship of Ukraine are governed by normative legal acts, 

including Order of the Ministry of Internal Affairs No. 715 of 16.08.2012; etc.). 

Keywords: administrative procedure, law, regulations, decision, legal regulation, decision. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИБО НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ? 
 

Автором дан сравнительный анализ этих двух понятий. На примере фактов показано, что в 

силу исторических метаморфоз, в ходе Великой Французской Революции начался постепенный 

процесс смены носителя суверенитета: его переход от короля к коллективной единице привели к 

ряду споров и обсуждений теоретического характера. Коллективная единица, именуемая народом, 

либо нацией, начала исполнять роль носителя суверенитета, выступая при этом в роли источника 

высшей власти. Принадлежность суверенитета народу, или же нации, проявляется в формах пре-

доставления власти их представителям. Каждая из этих форм имеет свои теоретические особенно-

сти. Тем не менее, на фоне исторических процессов проявление той или иной формы суверенитета 

практически теряет свое значение. Вне зависимости от формы выражения принадлежности суве-

ренитета народу или нации, суверенитет отражает различные и прогрессивные элементы этих 

концепций (отказ от императивного мандата в пользу репрезентативного мандата, суверенитет 

осуществляется посредством не членов, а представителей).   

Ключевые слова: нация, народ, французский подход к нации, немецкий подход к нации, на-

циональный суверенитет, народный суверенитет, репрезентативный мандат, императивный 

мандат, конституция, азербайджанство. 
 

Введение  

Смену носителя суверенитета – его переход от монарха к коллективному явлению 

–можно охарактеризовать как процесс исторического значения. Впоследствии, сувере-

нитет, долгие столетия выражавшийся персоной монарха, нашел свою новую форму вы-

ражения. Однако процесс превращения коллективного явления в единственного легити-

много носителя суверенитета [12, c. 9] породил новые обсуждения: кому принадлежит 

суверенитет, нации, или народу? С теоретической точки зрения, этот вопрос вызвал ряд 

расхождений, но с практической стороны, он был лишен существенного значения.   
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