
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Морська безпека 

1. Кафедра: Державно-правових дисциплін. 

2. Інформація про 
викладачів 

Бабенко Андрій Миколайович - доктор юридичних наук, в.о. 
завідувача кафедри державно-правових дисциплін факультету №1 
ННІПК ОДУВС.  
Графік консультацій: кожного понеділка з 10.00 – 16.00, або за 
призначеним часом.  
Місце знаходження: м. Одеса, вул. Успенська 1, каб. 314, тел. (050) 
 
Також можливі консультації шляхом листування через електронну 
пошту, зокрема, що стосується погодження планів та 
індивідуальних науково-дослідних завдань, або дистанційно за 
посиланням в ZOOM конференції. 
E-mail викладача: an.babenko@ukr.net 
 

3. Ступінь вищої 
освіти 

Бакалавр  

4. Форма навчання  Денна та заочна 

5. Статус 
навчальної 
дисципліни 

Вибіркова  

6. Місце в 
структурно-
логічній схемі 

Викладається на третьому курсі навчання у шостому семестрі.  

7. Кількість 
кредитів ЄКТС: 

- загальна 
кількість годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 
навчальної 
дисципліни 

Метою дисципліни «Морська безпека» є дослідження правового 
регулювання безпеки судноплавства, правового режиму 
запобігання забрудненню середовища, принципів та засад 
забезпечення правопорядку на морському та річковому 
транспорті, процедур розслідування правопорушень та 
вирішення майнових  питань, що виникають під час експлуатації 
морського, річкового транспорт, а також об’єктів портової 



інфраструктури. Також вивчаються правові аспекти взаємодії 
екіпажів суден, що належать до різних юрисдикцій у відкритому 
та територіальному морі. 

9. 
Міждисциплінарні 
зв’язки 

Навчальна дисципліна «Морська безпека» пов’язана з 
міжнародним публічним та міжнародним приватним правом, 
адміністративним правом, кримінальним правом, господарським 
правом  та цивільним правом. 

10. Форми і 
методи навчання 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських занять.  
Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 
методи. 

 

11 Форма 
контролю 

Залік.  

12. Методи та 
критерії 
оцінювання 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 
навчальної дисципліни, які перераховуються в національну 
шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 
рамках аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної 
роботи - 60 балів;            40 балів - за виконання завдань, винесених 
на підсумковий контроль. 

 

           

   ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 
ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 



 

 

Аудиторна 
робота Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 

13. Результати 
навчання 

Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Морська 
безпека» передбачає здобуття студентом таких результатів 
навчання: розуміння прав, обов’язків та відповідальності капітана 
судна та інших членів екіпажу з питань управління безпекою 
мореплавства на судні; правового режиму захисту моря від 
забруднення з судна; знання процедур розслідування 
правопорушень та вирішення майнових спорів під час 
експлуатації морського транспорту; знання вимог по 
забезпеченню системи управління безпекою мореплавства на 
судні і в Компанії і захисту моря від забрудненню з судна; 
Міжнародного кодекс по управлінню безпекою (МКУБ), 
принципи ззабезпечення правопорядку на суднах. 

14. Основні 
інформаційні 
джерела 

1. Міжнародне приватне право. Теоретичні та прикладні аспекти. 
–К.:МАУП, 2020. -576 с. 
2. Про ратифікацію Конвенції ООН з морського права 1982 р. та 
Угоди про імплементацію частини Х1 Конвенції ООН з 
морського права 1982 р.: Закон України №728-Х1V від 03.06.1999 
р.  
3. Про міжнародне приватне право: Закон України №2709-IV від 
23.06.2005 р.  
4. Кодекс торговельного мореплавства України №176/95 –ВР від 
23.05.1995 р.  
5. Про утворення Державної служби морського та річкового 
транспорту України : Постанова Кабінету Міністрів України від 
6 вересня 2017 р. № 1095. 

 


