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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Основи адміністративної відповідальності» 

розроблена на підставі «Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчаль-

ної дисципліни», затвердженої розпорядженням НАУ № 070 від 10.07.2019 р. та відповідних 

нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Навчальна дисципліна «Основи адміністративної відповідальності» є теоретичною та 

практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль висококваліфікованого 

фахівця в сфері правоохорони та правозастосування. Дана дисципліна є однією з важливих і не-

обхідних дисциплін при підготовці фахівця в сфері правоохорони. Вона пов’язана з автономним 

вивченням механізму реалізації правоохоронної функції значної частини адміністративно-

правових норм, що регулюють широкий комплекс відносин в сфері боротьби з найбільш поши-

реним видом правопорушень, якими є адміністративні проступки. Щорічно в Україні до адміні-

стративної відповідальності притягується близько десяти мільйонів порушників. Набуті знання 

з цієї дисципліни слугуватимуть майбутнім фахівцям у вирішенні самих різноманітних завдань, 

пов’язаних з професією правоохоронця, зокрема в процесі боротьби з названими правопору-

шеннями. 

Метою викладання дисципліни є надання здобувачам освіти поглиблених знань про сут-

ність та зміст адміністративної відповідальності, ознайомлення з видами адміністративних стя-

гнень та основними правилами їх застосування, з системою органів та посадових осіб, уповно-

важених їх накладати, з джерелами адміністративно-деліктних норм, а також характеристика 

юридичних складів найбільш поширених видів адміністративних правопорушень. Важливою 

метою викладання цього курсу є також формування у майбутніх фахівців належного рівня пра-

вових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень 

адміністративно-деліктного законодавства в практичній діяльності, у тому числі у галузі циві-

льної авіації,  з метою належного забезпечення законних прав і інтересів громадян, дотримання 

законності та належного правопорядку в суспільстві. 

Головні завдання вивчення навчальної дисципліни вбачаються у: 

– теоретичному аналізі та розкритті поняття, змісту і основних ознак адміністративної ві-

дповідальності; 

– дослідженні нормативно-правових джерел, які регулюють відносини адміністративної 

відповідальності; 

– аналізі системи адміністративних стягнень та особливостей їх накладення; 

– характеристиці юридичних складів певних видів адміністративних правопорушень;   

– оволодінні методами кваліфікації окремих адміністративних проступків та визначенні 

міри відповідальності за їх вчинення. 

Адміністративна відповідальність є однією з найбільш поширених видів юридичної від-

повідальності, яка передбачає знання майбутніми юристами великого комплексу правових кате-

горій і понять, пов’язаних з механізмом її практичної реалізації. Даний вид правової відповіда-

льності базується на положеннях Конституції України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, інших законодавчих та відомчих нормативно-правових актів. Вітчизняне ад-

міністративно-деліктне законодавство сьогодні є одним з найбільш динамічних та нестабільних.  

Це вимагає від студентів постійної уваги до змін та оновлень, які відбуваються у цій га-

лузі законодавства, поглиблення їх творчої активності та самостійності в засвоєнні основних 

розділів даного курсу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Основи адміністративної відповідальнос-

ті» студент повинен набути наступних компетентностей:  
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- володіння понятійно-категоріальним апаратом сфери адміністративної відповідальності;  

- знання чинного адміністративно-деліктного законодавства, насамперед положень Кодек-

су України про адміністративні правопорушення; 

- обізнаність про систему органів та посадових осіб, уповноважених застосовувати адміні-

стративну відповідальність, та їх компетенцію;  

- знання про юридичні склади найбільш поширених видів адміністративних правопору-

шень; систему адміністративних стягнень та їх характеристику;  

- розуміння та вміння застосовувати механізм практичної реалізації адміністративної від-

повідальності в цілому та щодо окремих категорій правопорушників; 

- вміння правильно кваліфікувати ті чи інші адміністративні проступки; 

- здатність самостійно аналізувати різноманітні практичні ситуації, визначати можливі 

альтернативні варіанти адміністративної відповідальності окремих правопорушників. 

Навчальна дисципліна «Основи адміністративної відповідальності» базується на знаннях 

таких дисциплін, як: «Правове забезпечення публічного адміністрування», «Адміністративне 

право», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Забезпечення прав людини в правоохо-

ронній діяльності». 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з одного навчального модуля №1 «Основи адміністративної відповідальності», який є логіч-

но завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає 

проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Модуль 1. Основи адміністративної відповідальності. 

Тема 1. Поняття, ознаки та принципи адміністративної відповідальності. 

Введення в курс навчальної дисципліни. Предмет, завдання та система курсу. Співвідно-

шення курсу адміністративної відповідальності з іншими навчальними дисциплінами. Норма-

тивні та спеціальні джерела до курсу. Чинне законодавство України про адміністративні право-

порушення. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Поняття адміністративної відповідальності як різновиду правової відповідальності та різновиду 

державного, зокрема адміністративного  примусу. Адміністративна відповідальність як специ-

фічна форма реагування держави в особі її компетентних органів на адміністративні правопо-

рушення та як передбачений законом обов’язок правопорушника відповісти перед повноваж-

ними органами за свій неправомірний вчинок і понести за це адміністративне стягнення в уста-

новлених законом формах і порядку. Зв’язок і співвідношення адміністративної відповідальнос-

ті з адміністративною юрисдикцією та адміністративно-юрисдикційним процесом. Ознаки ад-

міністративної відповідальності: настає за вчинення адміністративних проступків; не тягне за 

собою судимості особи; реалізується шляхом накладення на правопорушників адміністратив-

них стягнень та ін. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність. Орга-

нізаційно-правове забезпечення адміністративної відповідальності. Органи, уповноважені вста-

новлювати адміністративну відповідальність. Принципи адміністративної відповідальності: за-

конності; гуманності; відповідальності за винне діяння; індивідуалізації покарання; гласності; 

невідворотності відповідальності; відповідності провини і покарання та ін. Обставини, що ви-

ключають адміністративну відповідальність. Альтернативи адміністративної відповідальності: 

заміна адміністративної відповідальності іншими видами правової відповідальності; звільнення 

від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, при передачі матері-

алів на розгляд громадської організації чи трудового колективу та ін.  

Тема 2. Адміністративні стягнення. 

Сутність та мета адміністративних стягнень. Їх зв’язок і співвідношення з адміністратив-

ною відповідальністю та адміністративним примусом. Система адміністративних стягнень та їх 

класифікація. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Характеристика окремих адмініс-
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тративних стягнень, у т.ч.: попередження; штрафу; оплатного вилучення предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; конфіс-

кації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення; позбавлення спеціального права; громадських робіт; виправних робіт; адміні-

стративного арешту. Адміністративні стягнення, що застосовуються за  вчинення корупції та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією. Видворення іноземців за межі України як міра адміні-

стративного стягнення. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст.24-1 Кодекс 

України про адміністративні правопорушення). 

Тема 3. Застосування адміністративних стягнень. 

Загальні правила та принципи накладення адміністративних стягнень. Обставини, що 

пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують 

відповідальність за адміністративне правопорушення. Особливості накладення окремих адміні-

стративних стягнень. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністра-

тивних правопорушень. Строки давності накладення адміністративних стягнень. Обчислення 

строків адміністративних стягнень. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що 

не була піддана адміністративному стягненню. Система органів, уповноважених розглядати 

справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. Підвідо-

мчість справ про адміністративні правопорушення. 

Тема 4. Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення. 

Поняття адміністративного проступку як різновиду правопорушення і як підстави настан-

ня адміністративної відповідальності. Його відмежування від інших протиправних проявів.  За-

конодавче визначення адміністративного правопорушення (проступку) та його загальноправові 

ознаки. Поняття юридичного складу адміністративного проступку та його елементи. Об’єкт ад-

міністративного проступку. Загальний, родовий, видовий та безпосередній об’єкти таких пра-

вопорушень. Предмет адміністративного проступку та його зв’язок з об’єктом. Об’єктивна сто-

рона адміністративного проступку. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони. 

Характеристика протиправного діяння (дії чи бездіяльності). Місце, час, спосіб, шкідливі нас-

лідки та інші факультативні ознаки об’єктивної сторони. Види складів адміністративних про-

ступків. Просте (одноактне) та складне (тривале, багатоепізодне) діяння. Матеріальні та форма-

льні склади адміністративних проступків. Суб’єкт адміністративного проступку. Фізичні та 

юридичні особи як суб’єкти адміністративних правопорушень. Суб’єктивна сторона адмініст-

ративного проступку та її ознаки. Форми вини. Вчинення адміністративного проступку через 

необережність. Вчинення адміністративного проступку зумисне. Мета та мотиви як факульта-

тивні ознаки суб’єктивної сторони. Система адміністративних проступків. Структура і зміст 

Особливої частини розділу II Кодексу про адміністративні правопорушення. 

Тема 5. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів. 

Поняття спеціальних суб’єктів та їх види, у т.ч.:  неповнолітні, військовослужбовці, бать-

ки, посадові особи, державні службовці, іноземці, депутати та інші спеціальні суб’єкти.  Особ-

ливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. Особливості адміністративної відпо-

відальності військовослужбовців, працівників поліції та інших осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів. Особливості адміністративної відповідальності батьків або осіб, які їх 

замінюють. Особливості адміністративної відповідальності іноземних громадян. Особливості 

адміністративної відповідальності посадових осіб, державних службовців, народних депутатів 

та депутатів місцевих рад. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. 

Тема 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на  громадський порядок та 

громадську безпеку. 

Загальна характеристика системи адміністративних проступків проти громадського по-

рядку. Їх суспільна небезпечність та важливість ефективної правової боротьби з ними. Загаль-

ноправова характеристика елементів юридичних складів адміністративних проступків проти 

громадського порядку, зокрема, об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту та суб’єктивної сторони 
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цих проступків. Поняття громадського порядку та його складові елементи. Характеристика 

громадського місця. Особливості “публічного сприйняття” окремих протиправних проявів. 

Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів за адміністративні про-

ступки проти громадського порядку, зокрема, військовослужбовців, працівників поліції, непов-

нолітніх, батьків та ін. Юридичний аналіз окремих адміністративних правопорушень проти 

громадського порядку, зокрема таких як: дрібне хуліганство; поширювання неправдивих чуток; 

вчинення насильства в сім’ї; стрільба з вогнепальної зброї та інших видів зброї в населених пу-

нктах; порушення правил пожежної безпеки; виготовлення та зберігання самогону; придбання 

самогону; незаконні операції з фальсифікованими алкогольними напоями та тютюновими виро-

бами; розпивання спиртних напоїв і поява в громадських місцях у п’яному вигляді; розпивання 

спиртних напоїв на виробництві; доведення неповнолітнього до стану сп’яніння; азартні ігри; 

заняття проституцією; порушення тиші в громадських місцях; завідомо неправдивий виклик 

спецслужб; невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей та ін. Адміністративні стя-

гнення, що застосовуються за вчинення адміністративних проступків проти громадського по-

рядку. Підвідомчість окремих справ про адміністративні проступки проти громадського поряд-

ку, зокрема суду, органам внутрішніх справ та ін. 

Тема 7. Адміністративні правопорушення на  транспорті та інші види адміністрати-

вних правопорушень. 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень на транспорті, їх суспільна не-

безпечність та важливість адміністративно-правових засобів боротьби з ними. Види транспорту. 

Поняття та види автомобільних та повітряних транспортних засобів. Загальноправова характе-

ристика елементів юридичних складів адміністративних проступків у сфері автомобільного та 

повітряного транспорту, зокрема об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту та суб’єктивної сторо-

ни цих проступків. Система адміністративних проступків в галузі автомобільного транспорту, 

зокрема порушення правил дорожнього руху та відповідальність за них. Порушення водіями 

правил експлуатації транспортних засобів. Перевищення швидкості, правил зупинки та стоянки, 

правил обгону та інших ПДР. Керування транспортними засобами особами, що не мають права 

керування, а також водіями без належних документів. Порушення ПДР пішоходами та велоси-

педистами. Керування транспортними засобами в стані сп’яніння. Система адміністративних 

проступків у галузі повітряного транспорту, зокрема порушення правил безпеки польотів; 

порушення правил поведінки на повітряному судні; порушення правил міжнародних польотів; 

порушення правил пожежної безпеки на повітряному транспорті; порушення правил 

перевезення небезпечних речовин і предметів на повітряному транспорті; порушення правил, 

спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті. 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановле-

ний порядок управління. Їх суспільна небезпека і актуальність адміністративно-правової боро-

тьби з ними. Поняття встановленого порядку управління та його складові елементи. Загально-

правова характеристика елементів юридичних складів адміністративних проступків проти вста-

новленого порядку управління, у т.ч. об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту та суб’єктивної 

сторони цих правопорушень. Предмет правопорушення як необхідний елемент юридичного 

складу окремих правопорушень цієї групи. Поняття “третьої особи” як необхідний кваліфікую-

чий елемент окремих складів правопорушень. Юридичний аналіз окремих адміністративних 

проступків проти встановленого порядку управління, зокрема таких, як: неправомірне викорис-

тання державного майна; злісна непокора законній вимозі працівника поліції; порушення по-

рядку організації і проведення зборів, мітингів і демонстрацій; прояв неповаги до суду та інші 

пов’язані з цим правопорушення; публічні заклики до невиконання вимог працівника поліції; 

ухилення від виконання законних вимог прокурора; самоуправство; порушення законодавства 

про вибори; про референдум; про об’єднання громадян; порушення правил адміністративного 

нагляду; порушення природоохоронного законодавства; законодавства про охорону праці; по-

рушення правил дозвільної системи щодо різних видів зброї та засобів самооборони; порушен-
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ня паспортних правил; правил перебування в Україні іноземних громадян; порушення митних 

правил; порушення законодавства про загальний військовий обов’язок і військову службу; про 

державну таємницю та інформацію та ін. Адміністративні стягнення, що застосовуються за 

правопорушення проти встановленого порядку управління. Підвідомчість справ про окремі 

правопорушення проти встановленого порядку управління. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

У
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
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о
г
о

 

Л
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ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 
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н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Основни адміністративної відповідальності» 
1.1 Поняття, ознаки та принципи адміністра-

тивної відповідальності. 

2 семестр 1 семестр 
– – – – 15 1 – 14 

1.2 Адміністративні стягнення. 
– – – – 

15 1 – 14 

2 семестр 

1.1 Поняття, ознаки та принципи адміністра-

тивної відповідальності 
12 2 

2 

2 
6 7 – 1 6 

1.2 Адміністративні стягнення 
12 2 

2 

2 
6 7 – 1 6 

1.3 Застосування адміністративних стягнень. 
12 2 

2 

2 
6 8 1 1 6 

1.4 Поняття та юридичний склад адміністра-

тивного правопорушення. 13 2 

2 

2 

2 

5 8 1 1 6 

1.5 Особливості адміністративної відповідаль-

ності спеціальних суб’єктів. 13 2 

2 

2 

2 

5 8 – 1 6 

1.6 Адміністративні правопорушення, що по-

сягають на громадський порядок та гро-

мадську безпеку. 

14 
2 

2 

2 

2 

2 

4 8 1 1 6 

1.7 Адміністративні правопорушення на тран-

спорті та інші види правопорушень 14 
2 

1 

2 

2 

1 

6 8 1 1 6 

1.8 Виконання домашнього завдання, 

контрольної (домашньої) роботи. 
8 – – 8 6 – – 6 

1.9 Модульна контрольна робота №1 / Підсу-

мкова семестрова робота 
22 – 1 21 31 – 1 30 

Усього за модулем №1 120 17 34 69 120 6 8 106 

Усього за навчальною дисципліною 120 17 34 69 120 6 8 106 

 

2.2. Домашнє завдання . 

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення те-

оретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дис-
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ципліни. 

Завдання ДЗ полягає у вивченні адміністративного законодавства як правової бази забез-

печення профілактики, протидії вчиненню адміністративних проступків й застосування санкцій 

за їх вчинення. Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуально-

му порядку відповідно до методичних рекомендацій. Тематика й завдання розробляються про-

відним викладачем кафедри й доводяться до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. Час, потрібний для виконання ДЗ – до 8 годин самостійної роботи. 

2.3. Завдання на контрольну (домашню) роботу (для заочної форми навчання). 

Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується у 2 семестрі, відповідно до за-

тверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та пог-

либлення теоретичних знань та вмінь студента при вивченні дисципліни. 

Теми контрольних робіт, завдання для виконання практичної частини контрольної (до-

машньої) роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій, розроблених провідними викладачами кафедри.  

Час, потрібний для виконання контрольної складає 8 годин самостійної роботи. 

 2.4. Перелік питань для підготовки до підсумкової семестрової роботи. 
Перелік питань, зміст завдань (зокрема, тестових) для підготовки до підсумкової семест-

рової роботи розробляються провідним викладачем, затверджуються протоколом засідання ка-

федри та доводяться до відома студентів. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– прогностичний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– метод ситуативного моделювання; 

– репродуктивний метод; 

– дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, презентацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з кваліфікації ад-

міністративних проступків. 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.2.1. Пєтков С.В., Соболь Є.Ю., Армаш Н.О. Адміністративна деліктологія: сучасна мо-

дель відповідальності посадових осіб органів публічної влади. Навч. посіб. К.: КНТ, 2019. 153 с. 

3.2.2. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. Львів : Львів. ін.-т внутр. справ при 

УАВС, 1995. 312 с. 

3.2.3. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні 

правопорушення : навч. посіб. / О.В. Кузьменко, М.В. Плугатир, І.Д. Пастух та ін. Київ : Центр 

учб. літ., 2016. 387 с.  

3.2.4. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформу-

вання в Україні [Текст]: / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. 912 с. 

3.2.5. Адміністративна відповідальність : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, 

І.Д. Пастух та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 567 с. 

3.2.6. Муза Олег. Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин. Нау-

кові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. №1. С. 49-53. 

3.2.7. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні : теорія та практика 

правового регулювання : [монографія] / Д. М. Лук’янець. Суми : ВТД «Університетська книга», 

2006. 367 с. 
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3.2.8. Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України : дис. … д-ра 

юрид. наук. : 12.00.07 / Колпаков Валерій Костянтинович. К., 2006. 425 с. 

Допоміжна література 

3.2.9. Дембіцька С.Л. Адміністративна деліктність як небезпека зростання правопорушень 

в Україні. Право і суспільство. 2018. №1. С. 165-170. 

3.2.10. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 

07.12.1984 № 8073.URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731- 10 

3.2.11. Пєтков С.В. Адміністративна деліктологія: новий погляд на проблему відповідаль-

ності у сфері державного управління. Журнал східноєвропейського права. 2013. № 1. С. 24-28. 

3.2.12. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. 

В. Сокуренка. Харків : Стильна типографія, 2017. 1164 с. 

3.2.13. Комарницька І.І. Поняття та особливості профілактики адміністративних правопо-

рушень у сфері власності. Часопис Київського університету права. 2014. №1. С. 145-147. 

3.2.14. Махова Л.О., Виприцький А.О. Профілактика адміністративних правопорушень у 

громадських місцях: поняття та види. Право і суспільство. 2019. №2. С. 142-147. 

 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.3.1. https://iportal.rada.gov.ua/ 

3.3.2. http://mvs.gov.ua/ 

3.3.3. Методичні розробки кафедри (в електронному вигляді). 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 

Виконання завдань на практичних заняттях 

2 семестр 2 семестр 

5 б×12 = 60 5 б×7 = 35 

Виконання та захист домашнього завдання 

(контрольної роботи) 
16 25 

Для допуску до виконання модульної контрольної  

роботи №1 студент має набрати не менше 
41 бал 24 бали 

Виконання модульної контрольної роботи №1 / Під-

сумкової семестрової роботи  
24 40 

Усього за модулем №1 100 100 

Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку. 

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за резуль-

татами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 

https://iportal.rada.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/


 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
«Основи адміністративної відповідальності» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РП 13.01.02-01-2019 

стор. 11 з 12 
 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульно-

го контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку, яка в балах та за національною шкалою заноситься до відомості 

модульного контролю. 

4.5. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах ста-

новить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національ-

ною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка-

лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчаль-

ної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.8. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти-

нговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 

диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано  

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


