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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

1. Загальна інформація 

Назва програми Адміністративне державне управління в сучасному 

законодавстві 

Шифр програми ЗК/2020/009 

Тип програми за змістом загальна 

Форма навчання дистанційна 

Цільова група державні службовці категорії «Б»,«В» 

Передумови навчання за 

програмою 

 

Обсяг програми 1 кредит за ЄКТС 

Тривалість програми та 

організація навчання 

2 тижні: дистанційні заняття з доступом до всіх матеріалів 

курсу - шість разів на тиждень (з понеділка по суботу) 

Мова(и) викладання українська 

Напрям(и) підвищення 

кваліфікації, який (які) охоплює 

програма 

 питання  адміністративного державного управління 

Перелік професійних 

компетентностей, на підвищення 

рівня яких спрямовано програму 

знання доктрини адміністративного права та 

адміністративного процесу; технічні вміння 

використовувати теоретичні знання у професійній 

правозастосовчій діяльності; технічні вміння складати 

правові акти управління; вміння розв’язувати правові 

ситуації, формувати та обґрунтовувати правові позиції 

Укладач(і) програми Філіпенко Тетяна В’ячеславівна, професор, доктор наук з 

державного управління, професор кафедри права та 

публічного адміністрування МДУ 

tatkafili@gmail.com 

Черних Євген Миколайович, доцент, к.ю.н., доцент кафедри 

права та публічного адміністрування МДУ 

chernykhmdu@gmail.com 

2. Загальна мета 

виявляється в удосконаленні здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми 

у професійній діяльності на основі засвоєних знань, навичок та вмінь, а також в забезпеченні 

здатності виконувати посадові обов’язки 

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання - соціальної природи, сутності та еволюції державного 

управління в умовах демократії; 

- характеристик адміністративного права як основного 

регулятора державного управління; 

- складових адміністративної правосуб’єктності органу 

виконавчої влади; 

- теорії правових актів управління; 

- положень антикорупційного законодавства; 

- основ адміністративної та дисциплінарної відповідальності 

в державному управлінні 

уміння - визначати правові проблеми, аналізувати їх та розв’язувати, 

формувати та обґрунтовувати правові позиції; 

mailto:tatkafili@gmail.com
mailto:chernykhmdu@gmail.com


- правильно застосовувати норми адміністративного та 

адміністративно-процесуального права; 

- застосовувати знання антикорупційного законодавства в 

практичній діяльності  

навички - складати правові акти управління за різними правовими 

ситуаціями; 

- надавати роз’яснення щодо можливих способів захисту 

прав та інтересів громадян за різними правовими 

ситуаціями. 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять) 

методи навчання: оволодіння знаннями, формування умінь і навичок, застосування здобутих 

знань, умінь і навичок; пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-

пошуковий, виконавський тощо. 

форми проведення навчальних занять: лекція, семінар, розв’язання ситуаційних та тестових 

завдань 

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, 

електронної системи навчання, 

через які здійснюватиметься 

дистанційне навчання із 

зазначенням посилання 

(вебадреси) 

http://moodle.mdu.in.ua/ 

Назва дистанційного 

етапу/модуля 

 курс «Адміністративне державне управління в сучасному 

законодавстві» 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх 

питома вага у підсумковій 

оцінці (%) 

проходження дистанційного навчання  - 25 

поточний контроль - 35 

підсумковий контроль – 40 

документ про підвищення кваліфікації видається за умови 

набрання учасником професійного навчання не менш ніж 

60%, обрахованих з урахуванням  питомої ваги кожного з 

критеріїв оцінювання 

Форма підсумкового контролю Підсумкове он-лайн  тестування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.mdu.in.ua/


 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  

Назва теми Кількість годин 

загальна 

кількіст

ь годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

у тому числі: 

аудитор

ні 

заняття 

дистанцій

ні заняття 

семінарсь

кі заняття 

самостійн

а робота 

слухачів 

1 2 3 4  6 

Тема 1. Сутність та основні риси 

державного управління. Державне 

управління як здійснення виконавчої 

влади 

5/0,166  - 4 - 1 

Тема 2. Правові акти управління 4/0,133  - 3 - 1 

Тема 3. Організаційно-правові засади 

запобігання та протидії корупції 
3 / 0,100 - 3 -  

Тема 4. Законодавче регулювання 

конфлікту інтересів та фінансового 

контролю за діяльністю державних 

службовців 

4/0,133  - 3 - 1 

Тема 5. Юридична відповідальність за 

порушення антикорупційного 

законодавства 

3/0,100  - 3 - - 

Тема 6. Особливості адміністративної 

відповідальності за правопорушення у 

міграційній сфері. Кваліфікація 

адміністративних правопорушень у 

сфері міграції. 

5/0,166 - 4 - 1 

Тема 7. Складання процесуальних 

документів та розгляд справ про 

адміністративні правопорушення у 

сфері міграції 

5/0,166  - 4 - 1 

Підсумковий контроль результатів 

навчання 
1/0,033 -  - 1 

РАЗОМ 30 /1,00 - 24 - 6 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Сутність та основні риси державного управління. Державне управління 

як здійснення виконавчої влади 
Перелік питань для вивчення: 

– поняття державного управління в адміністративному праві; 

– соціальна природа державного управління; 

– зміст поняття державного управління та його еволюція; 

– демократія та державне управління; 

– управлінський зміст виконавчої влади;  

– суб’єкти здійснення виконавчої влади. 

 

Тема 2. Правові акти управління 

Перелік питань для вивчення: 



– поняття, зміст та класифікація правових актів управління; 

– вимоги до правових актів управління та наслідки їх недотримання; 

– підготовка та прийняття правових актів управління. 

Тема 3. Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції 

Перелік питань для вивчення: 

– сутність, причини та види корупції; 

– зміст та значення Антикорупційної стратегії України; 

– система антикорупційного законодавства; 

– спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції; 

– антикорупційні обмеження для суб’єктів відповідальності за корупційні 

правопорушення. 

 

Тема 4. Законодавче регулювання конфлікту інтересів та фінансового контролю 

за діяльністю державних службовців 

Перелік питань для вивчення: 

– поняття та види конфлікту інтересів; 

– порядок повідомлення про конфлікт інтересів; 

– шляхи врегулювання конфлікту інтересів на державній службі; 

– нормативно-правове забезпечення фінансового контролю за майновим станом 

державних службовців; 

– зміст та типи декларацій; 

– види контролю декларацій; 

– моніторинг способу життя суб’єктів декларування. 

 

Тема 5. Юридична відповідальність за порушення антикорупційного 

законодавства 

Перелік питань для вивчення: 

– види відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 

– кримінальна відповідальність за корупційні злочини; 

– адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення; 

– цивільно-правова відповідальність за корупційні правопорушення;  

– дисциплінарна відповідальність за корупційні правопорушення. 

 

Тема 6. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у 

міграційній сфері. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері міграції. 

Перелік питань для вивчення: 

– поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності за 

правопорушення у міграційній сфері; 

– особливості адміністративної відповідальності окремих категорій осіб за 

правопорушення у міграційній сфері; 

– відмежування адміністративної відповідальності у міграційній сфері від інших видів 

юридичної відповідальності; 

– загальна характеристика адміністративних правопорушень у міграційній сфері та їх 

юридичний склад; 

– адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері міграції як різновид 

правової кваліфікації. 

 

Тема 7. Складання процесуальних документів та розгляд справ про 

адміністративні правопорушення у сфері міграції 

Перелік питань для вивчення: 

– порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

міграції; 



– складання процесуальних документів уповноваженими посадовими особами 

Державної міграційної служби України; 

– застосування заходів забезпечення у справах про адміністративні правопорушення 

у сфері міграції; 

– порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері міграції; 

– права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі про адміністративне 

правопорушення у сфері міграції; 

– винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення у сфері міграції 

та її оскарження. 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом поточного та підсумкового 

контролю.  

Поточний контроль здійснюється у формі тестування, розв’язання ситуаційного 

завдання, письмових відповідей на запитання. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

підсумкового тестування. 

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Базові нормативно-правові акти 

1. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]: декларація ООН від 

10.12.1948 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

2. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 

місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 // Уряд. кур’єр. – 1997. – 29 травня. 

3. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2013. - № 32. – Ст. 409. 

4. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної 

Ради України. – 2016.– № 4.– Ст. 43.  

5. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Відомості 

Верховної Ради. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 

6. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення : наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 // 

Офіційний вісник України. – 2012. – № 6. – Ст. 63. 

7. Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування : Рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56 // Офіційний 

вісник України. – 2017. – № 14. – Ст. 422. 

8. Про звернення громадян: Закон України № 393/96-ВР від 2.10.1996 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996.– № 47.– Ст. 256.  

9. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14.10.2014 № 1698-

VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 47. – Ст. 2051 

10. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України вiд 22.09.2011 

№ 3773-ХІ // Відомості Верховної Ради України – 2012. – № 19-20. – Ст. 179. 

Допоміжна наукова література 

1. Адміністративне право України. Повний курс: Підруч. / В. Галунько, П. Діхтієвський, 

О. Кузьменко. – К.: НДІПП, 2018. – 464 с. 

2. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти : навч. 

посіб. / [авт. кол. : Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко та ін. ; за заг. ред. Р. А. 

Науменко, Л. М. Гогіної]. –К. : НАДУ, 2011. – 204 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015


3. Державне управління: підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України ; ред.. кол. : Ю. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін 

(заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 c. 

Інформаційні ресурси 

4. http://www.rada.kiev.ua – Верховна Рада України 

5. https://nads.gov.ua – Національне агентство України з питань державної служби 

http://www.rada.kiev.ua/
https://nads.gov.ua/

