


 



 

 

                                            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 
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 - 120 

2-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 законодавство і політика в морській сфері, оволодіння системою 

юридичних норм, порядком їхнього застосування в практичній роботі відповідно до 

вимог законності. 

Завдання: законодавство і політика в морській сфері має своїм призначенням 

озброїти майбутніх фахівців морського транспорту знаннями правових конструкцій 

і норм. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- та відокремлювати норми законодавства в морській сфері;  

- поняття правового забезпечення політики в морській сфері; 

- поняття системи законодавства в морській сфері; 

- характеристики джерел права як зовнішньої форми його вираження; 

- визначення місця та ролі права в регулюванні політики в морській 

сфері. 

 

вміти: 

- використовувати норми права, щодо регулювання політики в морській 

сфері; 

- застосовувати юридичні знання для аналізу різноманітних ситуацій; 

- складати правові документи;  

- чітко вміти відокремлювати морські простори;  

- складати документи які необхідні при регулюванні політики в морській 

сфері; 

- уміти використовувати міжнародні конвенції в умовах України, та 

законодавство україни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль. Законодавство і політика в морській сфері 

Змістовий модуль 1. Законодавство і політика в морській сфері 
 
Тема 1. Загальні питання в морській сфері 

Україна має сприятливі умови для розвитку морської діяльності, проте 

негативний вплив процесів, характерних для всієї економіки країни, спричиняє 

загострення комплексу економічних, соціальних та інших проблем, зумовлює різке 

зниження обсягів виробництва у сфері морської діяльності. 
Виходячи з просторових та геофізичних особливостей, місця і ролі у 

глобальній та регіональній системі міжнародних відносин, Україна повинна 
дотримуватися міжнародних стандартів безпеки мореплавства та охорони суден і 
портів. Імплементація міжнародно-правових норм вимагає наявності чітко 
структурованої системи забезпечення безпеки мореплавства і охорони суден та 
портових засобів, що має належні організаційні, кадрові та матеріальні ресурси і 
сучасну правову базу. Для підвищення ефективності зазначеної структури 
необхідно удосконалити наявну нормативно-правову базу, усунувши колізії у 
законодавстві, вжити дієвих заходів для зміцнення зв’язків між суб’єктами системи 
управління морською діяльністю. 

 
Тема 2. Політика України в морській сфері 

Метою державної морської політики є реалізація національних інтересів в 

Азовському і Чорному морях, Керченській протоці та інших районах Світового 

океану, відновлення та захист суверенітету і територіальної цілісності держави, 

інтенсифікація розвитку морської індустрії із застосуванням сучасних технологій і 

перетворення її на потужний сектор економіки, посилення інтеграційних зв’язків із 

світовим морським співтовариством, сталий розвиток морської індустрії та 

приморських регіонів. 

 

Тема 3. Розвиток морської індустрії України 

Збереження, використання та розвиток науково-технічного потенціалу 

морегосподарської діяльності, системи підготовки та перепідготовки наукових 

кадрів, науково-дослідного флоту, фундаментальних і прикладних досліджень є 

важливим фактором сталого розвитку морської діяльності в державі. 

Напрямами розвитку науково-технічного потенціалу є: 

- розроблення комплексної програми розвитку морського наукового і науково-

технічного потенціалу на середньо- та довгострокову перспективу; 

підготовка пропозиції щодо створення національних морських наукових і 

науково-технічних дослідницьких центрів та надання їм фінансової підтримки з 

метою компенсації втрат науково-дослідного потенціалу у сфері морських 

досліджень у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території України; 

- розвиток кадрового наукового потенціалу шляхом розвитку системи освіти, 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів; 

- активізація міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері 

морської діяльності; 



- державна підтримка найважливіших морських наукових організацій і 

науково-дослідних проектів на селективній і конкурсній основі; 

- інвентаризація науково-дослідного флоту, визначення спроможності суден з 

урахуванням технічного стану та рівня оснащення забезпечити виконання 

необхідних наукових та практичних завдань; 

- впровадження механізму державної підтримки науково-дослідного флоту, 

організація комплексних морських експедицій. 

  

 
 

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. Законодавство і політика в морській сфері 

Змістовий модуль 1. Законодавство і політика в морській сфері 

Тема 1. Загальні 

питання в 

морській сфері  

37 8 3 - - 26 

Тема 2. 

Політика 

України в 

морській сфері  

39 10 3 - - 26 

Тема 3. 

Розвиток 

морської 

індустрії 

України 

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 питання в морській сфері 3 

2 Заняття 2. Політика України в морській сфері 3 

3 Заняття 3. Розвиток морської індустрії України  4 

 Разом 10 

 

7. Теми лабораторних занять – не передбачено 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

денна форма 

1 Загальні питання в морській сфері 26 

2 Політика України в морській сфері 26 

3 Розвиток морської індустрії України 30 

 Разом  82 

 
9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом індивідуальні завдання не передбачені. 

 

10. Методи навчання 
Вивчення законодавство і політика в морській сфері студентами передбачає 

обов'язкове прослуховування курса лекцій, відвідування практичних занять, та 
самостійну роботу. Вивчення курсу закінчується написанням модульних робіт 
студентами денної форми навчання. Таким чином основним видом навчання є лекції. 
Тому рекомендується ведення конспекту лекцій.  Практичні 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.). 

 



 

Сукупність методів, яка застосовується під час вивчення дисципліни 

«Законодавство і політика в морській сфері» 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 

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 ін-

терес 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 відповіді 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. Законодавство і політика в морській сфері 

Змістовний модуль 1. Законодавство і політика в морській сфері 

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., Котович Г.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. Міжнародна Конвенція з попередження забруднення з суден (1973 р.) 

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

3. Міжнародна Конвенція з пошуку та рятування на морі (SAR 1979) 

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

4. Міжнародні Правила попередження зіткнень суден у морі (COLREGs 1972) 

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

5. Міжнародна Конвенція про морські застави та іпотеки (Женева, 6 травня 

1993 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

6. Міжнародна Конвенція про уніфікацію деяких правил стосовно арешту 

морських суден (Брюссель, 10.05.1952 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

7. Міжнародна Конвенція про рятування (SALVAGE, Лондон, 28.04.1989 р.) 

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

8. Кодекс Торговельного мореплавства від 23.05.95 р.// Відомості Верховної 

Ради України. – 2006. – № 6. – Ст. 93. 

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

України. – 2007. – № 6. – Ст. 33. 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 «Про 

затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року» [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. 

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. 
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