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Монографія присвячена дослідженню теоретичних та 
практичних проблем адміністративно-правового 
регулювання трудової міграції в Україні, її змісту та сучасних 
тенденцій. З’ясовано правову природу та особливості 
трудової міграції, охарактеризовано правовідносини й 
законодавство, що її регулює, розкрито адміністративно-
правовий статус трудових мігрантів в Україні, запропоновано 
шляхи вдосконалення законодавчого та державного 
регулювання трудової міграції, визначено адміністративно-

правові заходи протидії нелегальній трудовій міграції й розроблено комплекс заходів для 
розв’язання актуальних проблем запобігання порушенням законодавства й 
адміністративної відповідальності у сфері трудової міграції. 

Видання стане у нагоді працівникам правоохоронних органів, науковцям, студентам 
та аспірантам закладів вищої освіти, а також усім, хто цікавиться питаннями трудової 
міграції в Україні. 
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