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Семінарське заняття № 7 

Тема:  Закріплення і реалізація права на громадянство 
 

План 

1. Громадянство України: поняття, ознаки. Громадяни України, апатриди, біпатриди 

2. Принципи громадянства України та їх закріплення в законодавстві 
3. Повноваження державних органів по вирішенню питань громадянства України 

4. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні 

5. Еміграція в Україну 
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Допоміжна: 
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2. Закони  України (із змінами і доповненнями): 
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Ключові поняття 
 Громадянин, іноземець, особа без громадянства,  апатриди і біпатриди, 

повноваження центральних органів виконавчої влади, консульська установа, еміграція, 

дипломатичне представництво, квоти на еміграцію. 

 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 

 
1. Особливості правового статусу  осіб без громадянства в Україні. 

2. Компетенція державних органів при вирішення питань громадянства. 

3. Європейський суд з прав людини як міжнародна інституція у вирішенні питань 

громадянства. 

4. Особливості еміграції в Україну. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Хто належить до громадянства України? 

2. Які документи підтверджують належність до громадянства України? 

3. Які права і обов’язки іноземців  визначені законодавством Україні? 

4. Визначте підстави припинення громадянства України. 



5. Визначте порядок здійснення еміграції в Україну. 

6. Хто вирішує питання щодо позбавлення громадянства України?  


