
 



 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

заочна - 4 

Галузь знань: 

27 Транспорт 
Нормативна 

 
освітня програмама: 

Судноводіння і безпека 

судноплавства 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

271 Річковий та 

морський транспорт 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання- немає 

Семестр 

Загальна кількість 

заочна годин - 120 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 2 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

28 год.  

Практичні, семінарські 

10 год.  

Лабораторні 

--  -- 

Самостійна робота 

82  

Індивідуальні завдання: 

не передбачено 

Вид контролю: залік 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  Головною метою  є вивчення майбутніми фахівцями морського 

транспорту правознавства, оволодіння системою юридичних норм, порядком їхнього 

застосування в практичній роботі відповідно до вимог законності. 

Завдання: правового забезпечення судноплавства має своїм призначенням 

озброїти майбутніх фахівців морського транспорту знаннями правових конструкцій і 

норм. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- та відокремлювати норми національного законодавства;  

- поняття правового забезпечення судноплавства; 



- поняття системи права та її внутрішньої організації; 

- характеристики джерел права як зовнішньої форми його вираження; 

- визначення місця та ролі права в урегулюванні різноманітних 

суспільних відносин; 

- та відокремлювати норми національного морського законодавства та 

міжнародного морського права;  

- оформлювати договіри, а також документи, які використовуються на 

морському транспорті;  

- правове регулювання комерційної роботи морського транспорту. 

 

вміти: 

- використовувати норми права, а також оформлювати комерційні 

документи, які використовуються на морському транспорті; 

- застосовувати юридичні знання для аналізу різноманітних ситуацій; 

використовувати знанння з різних галузей права – адміністративного 

права;  

- складати правові документи;  

- використовувати норми міжнародного морського права, а також 

оформлювати комерційні документи, які використовуються на 

морському транспорті;  

- чітко вміти відокремлювати морські простори;  

- складати документи які необхідні при оформленні суден у порту, а 

також при обслуговуванні суден; 

- уміти використовувати міжнародні конвенції в умовах України, та 

законодавство україни. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль. Правове забезпечення судноплавства 

Змістовий модуль 1. Правове забезпечення судноплавства 
 
Тема 1. Загальні положення щодо судноплавства України 
Національне морське право України - являє собою систему понять і правил 

соціальної поведінки в галузі використання Світового океану і морського дна, 
встановлених і санкціонованих державою, а також дотримання, яких гарантується 
державою (тобто ці норми забезпечуються державним примусом з боку 
уповноважених на те органів ). 

 
Тема 2. Правовий режим морських просторів 

Із всієї акваторії Світового океану, що займає 361 млн. км2, або 

70,8% площі нашої планети, тільки внутрішні морські води та тери 

торіальне море входять до складу територій держав. Інші простори 

морів і океанів становлять відкрите море. 

Простори морів та океанів на нашій планеті з міжнародно 

правової точки зору підрозділяються на: 1) простори, що перебувають 



під суверенітетом різних держав і складають територію кожної з них; 

2) простори, на які не поширюється суверенітет жодної з них. 

 

Тема 3. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки мореплавства 

Ефективність сучасного торговельного мореплавства нерозривно 

пов’язана із правовим забезпеченням його безпеки. Торговельне мо 

реплавство більшою мірою має міжнародний характер і тому не може 

регламентуватися лише нормами національного права.Отже, правові 

проблеми його безпеки повинні вирішуватися лише на міжнародному 

рівні. Розвиток науки і техніки, збільшення розмірів морських суден, 

підвищення інтенсивності судноплавства та багато подібних факторів 

все більш настійно вимагають підвищеної уваги до себе з боку між 

народного співтовариства. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

лекції прак. лаб інд сам.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Модуль. Правове забезпечення судноплавства 

Змістовий модуль 1. Модуль. Правове забезпечення судноплавства 

Тема 1. 

Загальні 

положення 

щодо 

судноплавства 

України 

33 8 3 - - 22 

Тема 2. 

Правовий 

режим 

морських 

просторів 

43 10 3 - - 30 

Тема 3. 

Міжнародно-

правові засоби 

забезпечення 

безпеки 

мореплавства 

44 10 4 - - 30 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

120 28 10   82 



Усього годин  120 28 10 - - 82 

 

5. Теми семінарських занять – не передбачено 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна форма 

1 Заняття 1. Загальні положення щодо 

судноплавства України 

3 

2 Заняття 2. Правовий режим морських 

просторів 

4 

3 Заняття 3. Міжнародно-правові засоби 

забезпечення безпеки мореплавства 

4 

 Разом 10 

 

7. Теми лабораторних занять – не передбачено 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

денна форма 

1 Загальні положення щодо судноплавства України 22 

2 Правовий режим морських просторів 30 

3 Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки 

мореплавства 

30 

 Разом  82 

 
9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом індивідуальні завдання не передбачені. 

 

10. Методи навчання 
Вивчення правознавства студентами передбачає обов'язкове прослуховування 

курса лекцій, відвідування семінарських занять, та самостійну роботу. Вивчення 
курсу закінчується написанням модульних робіт студентами денної форми навчання, 
та написанням самостійної роботи і складанням заліку студентами заочної форми 
навчання. Таким чином основним видом навчання є лекції. Тому рекомендується 
ведення конспекту лекцій.  Семінарські заняття проводяться після прочитання 
студентам лекцій на дану тему.  

Використовуваний матеріал: збірники нормативних актів, інша нормативна 

література, монографії, підручники по дисципліні. Кожне семінарське заняття 

проводиться шляхом роз’яснення викладачем основних положень теми, що 

вивчається, обґрунтовуванням її значущості як в засвоєнні теоретичного курсу, так і 

в майбутній виробничій діяльності, роз'яснення студентам методики роботи з 



учбовим матеріалом (вправи, задачі і т. п.) і нормативними документами, постановки 

задачі по конкретному юридичному казусу. 

Сукупність методів, яка застосовується під час вивчення дисципліни «Морські 

адміністрації» наведена у таблиці нижче. 

Назва методу: Сутність методу Навчально-виховні завдання, 

що він вирішує 

Інформаційно-

рецептивний: 

Передача знань у готовому 

вигляді:  

слово + наочність 

Розвиток уваги 

Репродуктивний Спонукає студентів до 

відтворення здобутих знань 

Закріплення знань, формування 

вмінь та навичок, розвиток 

пам'яті, мовлення. 

Проблемний: Викладач показує в чому 

сутність проблеми, створює 

проблемну ситуацію, 

роз’яснює як її можна 

розв’язати,  демонструючи 

на конкретному прикладі 

еталон проблемного 

мислення 

Озброєння прийомами та 

засобами розумової діяльності. 

Засвоюються засіб та логіка 

розв'язання проблеми, але без 

уміння самостійного 

засвоювання. Розвивається 

логічне мислення, формується 

інтерес до навчальної роботи. 

Частково-

пошуковий 

(евристичний): 

Викладач організовує та 

спрямовує думки студентів 

до самостійного розв'язання 

проблеми, створюючи проб-

лемну ситуацію та 

формулюючи проблему 

Сприяє переходу знань у 

переконання. Формує вміння 

самостійно здобувати знання, 

сприяє розвитку логічного 

мислення, виховує інтерес до 

науково-пошукової діяльності. 

Пошуковий   

(дослідний): 

Викладач створює проблемну 

ситуацію, а студенти бачать 

проблему, формулюють її, 

самостійно вирішують. Ця 

проблема відома в науці, але 

не відома студентам 

Сприяє оволодінню методами 

наукового пізнання. 

Відбувається розвиток 

здібності до творчої діяльності 

                                    

11. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовуються два методи контролю:  

 а)  поточний;   б) підсумковий.  

Поточний контроль знань та навичок студента, набутих ним під час вивчення 

кожної з тем обох змістовних модулів відбувається під час проведення практичних 

занять у вигляді усного опитування. 

Підсумковий контроль  —  у вигляді на контрольні питання під час проведення 

модуля (підсумкової контрольної роботи).  

                                                                        

 

 

 



 

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна форма навчання 

Залік 

Види контролю  

Сум

а 

балів 

Поточний: 

усне опитування та самостійна робота 

Модуль 1. Правове забезпечення судноплавства 

Змістовний модуль 1. Правове забезпечення судноплавства 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 

100 30 35 35 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Таблиця оцінювання 

12. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Логінов О.В., КотовичГ.М, Попова К.О. Особливості правового регулювання 

підприємств морського транспорту в Україні: Навчю.посібник. – Одеса, ОНМУ, 

2013.- 344с. 

2. Правове регулювання перевезень автомобільним, морським, авіаційним 

транспортом. / Логінов О.В., Аленіна Н.В., Фесан М.В. // – О.; вид-во ОНМУ, 

2017 - 228 с. 



 

 

 

14. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.  

2. Кодекс Торговельного мореплавства від 23.05.95 р.// Відомості Верховної Ради 

України. – 2006. – № 6. – Ст. 93. 

3. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-III 

// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

5. Положення про Морську арбітражну комісію при Торговельно-промисловій палаті 

України (Додаток №2 до цього Закону) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua.  

6. Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на 

морські сдуна 1952р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. — N 3702-VI. – 

Ст. 18. 

7. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 

(Гамбургские правила) от 31.03.1978 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

8. Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 1936  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

9. Протокол об изменении Международной конвенции об унификации некоторых 

правил о коносаменте 1968 г. (Правила Висби) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

10. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте, 

подписанная 25 августа 1924 года в Брюсселе [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

 

 

Базова 

1. Юридична енциклопедія. В 6 т. – К.: Вид-во «Укренциклопедія» ім.М.П. Бажана, 

1998-2004. 

2. Кузнецов С.О. Морське приватне право: навч. посібник : рекомендовано МОН 

України / С.О. Кузнецов, Л.І. Пашковська; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – 

236 с. 

3. Маковский А.Л. Международное частное морское право. Понятие и источники / 

Маковский А.Л. – М.: Транспорт, 1974. – 64 c. 

4. Международное частное морское право / Иванов Г.Г., Маковский А.Л.; Науч. ред.: 

Сидорченко В.Ф. – Л.: Судостроение, 1984. – 280 c. 

5. Шемякін О.М. Міжнародне приватне морське право / О.М. Шемякін. – О.: Латстар, 

2000. – 272 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


6. Ситянин В. О проблемах единообразия практики применения унифицированных 

норм международного частного морского права / В. Синятин // Сучасний вимір 

держави та права: зб. наук. праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – 

Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – С. 208 – 210. 

7. Гуреев С.А. Коллизионные проблемы морского права / Гуреев С.А. – М.: 

Междунар. отношения, 1972. – 224 c. 

8. Гуреев С.А. Коллизионные проблемы правового регулирования международного 

торгового судоходства / Гуреев С.А. // Актуальные проблемы современного 

международного морского права / Редкол.: Иванащенко Л.А., Лазарев М.И. (Отв. 

ред.), Сперанская Л.В. – М.: Наука, 1972. – С. 142 – 179. 

9. Коссак В. М. Гаазька конференція з міжнародного приватного права: уніфікаційна 

діяльність. Рецензія / В. М. Коссак // Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. –Вип. 47. – Львів, 2008. – С. 283 – 285. 

10. Маковский А.Л. Международные конвенции об унификации морского права и 
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