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Метою
викладання
навчальної
дисципліни
«Портове право» є ознайомлення студентів з
системою
міжнародних
і
національних
законодавчих актах, які регламентують діяльність
служб порту, які встановлюють правила заходу і
стоянки іноземних суден в портах України.
Ознайомлення з системою управління морським
портом.
Інтегральна компетентність,
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та
загальні компетентності, спеціальні розуміння професійної діяльності
(фахові) компетентності
ФК5. Здатність застосовувати знання засад і
змісту інститутів міжнародного публічного
права, а також міжнародного приватного права.
ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації
та
застосування
норм
матеріального
і
процесуального права
ФК13 Здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Модуль 1.

1.
2.
3.

Тема 1. Загальні положення про правовий режим портів.
Правовий режим Світового океану
Правовий режим портів
Умови заходження суден в порти України

Тема 2. Морський порт у складі державної території.
1. Порт – частина внутрішніх вод держави. Призначення морського порту.
2. Техніко-експлуатаційні характеристики морських портів.
3. Функції порту. Основні елементи порту.
4. Класифікація портів за різними критеріями.
Тема 3. Правовий статус Державної служби морського та річкового транспорту
(Морської адміністрації)
1.
Морська адміністрація та її завдання
2.
Основні функції морської адміністрації із забезпечення безпеки судноплавства

1.
2.

Тема 4. Правовий статус служби з пошуку та рятування на морі
КП «МПРС» та її завдання
Основні функції служби із забезпечення безпеки судноплавства.

Тема 5. Загальні положення про правовий режим портів. Меморандуми
1.
Загальні принципи режиму порту. Види правового режиму портів і їх
характеристика
2.
Об'єм юрисдикції порту. Допуск торгівельних судів в порти.
3.
Принципи проведення перевірок державою порту. Загальні положення про
перевірки .
4.
Меморандуми про взаєморозуміння держави порту.
5.
Паризький меморандум і його вимоги
Тема 6. Управління морським портом.
1. Начальник порту.

2. Повноваження начальника порту.
3. Капітан морського порту – особлива посадова особа. Функції, права і обов'язки
начальника і капітан морського торгівельного порту.
Тема 7 . Правове забезпечення безпеки в порту, руху суден в портах та на підходах до
порту
1. Сучасний стан забезпечення безпеки мореплавства в порту. Кодекс ОСПС і його вимоги
до забезпечення безпеки. Національні вимоги до безпеки в порту
2. Лоцманська служба. Види лоцманської проводки. Служба регулювання руху суден.
Лоцман-оператор.
Модуль 2.
Тема 8. Портові збори.
1. Поняття портові збори. Види і характеристика портових зборів. Види портових зборів.
2. Порядок використання коштів від портових зборів.
Тема 9. Правове положення іноземних військових кораблів в портах України.
1. Поняття військового корабля. Поняття імунітету військового корабля. Правовий статус
військового корабля.
2. Порядок заходу іноземного військового корабля в порти України.
3. Правила перебування військових кораблів в портах України.
Тема 10. Господарська діяльність, земельні та майнові відносини в портах
1.
Господарська діяльність в портах
2.
Земельні відносини у портах. Майнові відносини у портах.
Програмні результати навчання
.
Форми поточного та підсумкового
Поточний контроль: практичні роботи (10) — 50
контролю
бал.
Проміжний контроль: модульні контрольні
роботи (2) — 10 балів
Підсумковий контроль: залік — 40 балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Залік
Питання 1
20 балів

Пр
№1
10

Пр
№2
10

Пр
№.3
10
МКР 1
5 балів

Питання 2
20 балів

Практична робота
Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
№4
№5
№6
№7
№8
№9
10
10
10
10
10
10
Модульні контрольні роботи (МКР)
МКР 2
5 балів

СУМА
40 балів

Пр
№10
10

Сума
50

СУМА
10 балів

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS
Оцінка в
балах
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Оцінка за
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шкалою
Відмінно
(«зараховано»)

Добре
(«зараховано»)

А

В
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75—79

65—74

Оцінка

Задовільно
(«зараховано»)

D

Оцінка за шкалою ЕСТS
Пояснення
«Відмінно» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
«Дуже добре» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконанні,
якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального,
робота з двома - трьома незначними помилками.
«Добре» — теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні, якість виконання жодного з
них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з
однією - двома значними помилками.
«Задовільно» — теоретичний зміст курсу
освоєний не повністю, але прогалини не носять
істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань

60—64

21—59

1—20

виконано, деякі з виконаних завдань, містять
помилки, робота з трьома значними помилками.
Е
«Достатньо» — теоретичний зміст курсу
освоєний частково, деякі практичні навички
роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не
виконані, або якість виконання деяких з них
оцінено
числом
балів,
близьким
до
мінімального, робота, що задовольняє мінімум
критеріїв оцінки.
Незадовільно
FX
«Умовно незадовільно» — теоретичний зміст
(«не
курсу освоєний частково, необхідні практичні
зараховано»)
навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних
завдань не виконано, або якість їхнього
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних
завдань (з можливістю повторного складання),
робота що потребує доробки
F
«Безумовно незадовільно» — теоретичний зміст
курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що
потребує повної переробки
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