
 



 
 



Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

заочна - 3 

Галузь знань: 

27 Транспорт 
Вильного вибру студентів 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 - 90 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 2год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

8 год.  

Лабораторні 

--  -- 

Самостійна робота 

66  

Індивідуальні завдання: 

не передбачено 

Вид контролю: залік 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  Головною метою  є вивченнямайбутнімифахівцямиморського 

транспорту правознавства, оволодіння системою юридичних норм, порядком 

їхньогозастосування в практичнійроботівідповідно до вимогзаконності. 

Завдання:правознавства 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 морської адміністрації; 

- 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. Морські адміністрації 

Змістовий модуль 1. Морські адміністрації 
 
Тема 1. Морська адміністрація України 
Морська адміністрація - це центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовуватиметься і координуєте Кабінетом Міністрів через міністра 
інфраструктури. Створення Морської адміністрації сприяє реалізації державної 
політики у сфері морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства, 
судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного 
забезпечення мореплавства, а також в сфері безпеки на морському та річковому 
транспорті (крім безпеки мореплавання суден флоту рибної промисловості). 

 

Тема 2. Адміністрація морських портів України 

Адміністрація морських портів України (АМПУ) - одне з найбільших 

державних підприємств, що має стратегічне значення для економікиі безпеки 

України. 

АМПУ створена в 2013 році в результаті реформи морської галузі України для 

управління державним майном в морських портах країни і його ефективного 

використання, створення механізмів для залучення інвестіційв портову 

інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. Серед інших завдань 



Адміністрації - підтримка паспортних глибин акваторій портів, забезпечення 

безпеки мореплавання і т.п. 

Тема 3. Практика роботиорганівуправлінняморськоюгалуззю в 

різнихморехіднихкраїнах 

Якіорганикеруютьморськоюгалуззю в різнихморехіднихкраїнах. 

Можнавиділити ряд характернихфункцій і напрямківроботи, 

властивихморськимадміністраціям у всіхцихкраїнах, - таких як контроль держави 

порту і прапора, реєстрація суден, морськенавчання, контроль 

безпекисудноплавства в територіальних водах, морськаохорона і 

проведенняаварійно-рятувальнихоперацій, запобіганнязабруднень водного 

середовища і т.п. Такожвідзначимо, що в рядікраїнморськаадміністрація є 

самостійнимурядовим органом, в інших - департаментом транспортного 

міністерства. У переважнійбільшості держав 

ціорганиочолюютьсяпрофесіоналамизізначнимдосвідомроботи в галузі. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьог

о  

у тому числі 

лекці

ї 

прак

. 

ла

б 

ін

д 

сам.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Модуль. Морські адміністрації 

Змістовий модуль 1. Модуль. Морські адміністрації 

Тема 1. Морська адміністрація України 27 5 2 - - 20 

Тема 2. Адміністрація морських 

портів України 

27 5 2 - - 20 

Тема 3. Практика 

роботиорганівуправлінняморськоюгалуз

зю в різнихморехіднихкраїнах 

36 6 4 - - 26 

Разом за змістовим модулем 1 90 16 8   66 

Усього годин  90 16 8 - - 66 

 

 

5. Теми семінарських занять – не передбачено 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна форма 

1 Заняття 1. Морська адміністрація України 2 

2 Заняття 2. Адміністрація морських портів 2 



України 

3 Заняття 3. Практика 

роботиорганівуправлінняморськоюгалуззю в 

різнихморехіднихкраїнах 

4 

 Разом 8 

 

 

7. Теми лабораторних занять – не передбачено 

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

денна форма 

1 Морська адміністрація України 20 

2 Адміністрація морських портів України 20 

3 Практика 

роботиорганівуправлінняморськоюгалуззю в 

різнихморехіднихкраїнах 

26 

 Разом  66 

 
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 методикироботи 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- Передача знань у готовому Розвиток уваги 



рецептивний: вигляді:  

слово + наочність 

Репродуктив-

ний 

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 

відомастудентам 

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 питанняпід час проведення 

модуля (підсумкової контрольної роботи).  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна форма навчання 

Залік 

Види контролю  

Сума 

балів 

Поточний: 

усне опитування та самостійна робота 

Модуль 1. Модуль. Морські адміністрації 



Змістовний модуль 1 

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. Правоверегулюванняперевезеньавтомобільним, 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. Закон України від 17 травня 2012 року № 4709-VI«Про морські порти України» // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 7, ст.65. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості  Верховної 

Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122. 



4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.// ВВР України.- 2003.-  N 18, N 

19-20, N 21-22, ст.144.  

5. Закон України від 15.05. 2003 р.  «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців» // ВВР України. -, 2003. -   N 31-32. Ст. 263.  

6. Закон України від 01.06.2000 р.«Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» //ВВР України. - 2000 р. - № 36. - Ст. 299.  

7. Закон України від 14.05.1992 р. «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011 р.) // 

ВВР України. - 2012. - № 32-33. - Ст.413.  

8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради. 

– 2007. – № 50. – Ст. 75. 

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

України. – 2006. – № 6. – Ст. 93. 

10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.// Відомості Верховної Ради України. 

– 2007. – № 6. – Ст. 33. 

11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р.// Відомості 

Верховної Ради України. – 2007. – № 4. – Ст. 12. 

12. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 №1095 «Про 

утворення Державної служби морського та річкового транспорту 

України»//zakon.rada.gov.ua. 

 
 

Базова 

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

1998-2004. 

2. Кузнецов С.О. Морськеприватне 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. Міжнароднеприватнеморське право / О.М. Шемякін. – О.: 

Латстар, 2000. – 272 с. 

6. Ситянин В. О проблемах единообразия практики применения унифицированных 

норм международного частного морского права / В. Синятин // 

Сучаснийвимірдержави 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 
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