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Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ 

ПРАВО» 

 

Спеціальність:  

293 Міжнародне право 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Міжнародно-правове регулювання охорони та використання 

Світового океану, правовий статус та режими морських просторів, 

принципи та норми, що регулюють здійснення міжнародного 

судноплавства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Міжнародне морське право регулює усі види діяльності у 

Світовому океані. Механізмі, запроваджені Конвенцією ООН з 

морського права 1982 р. є прикладом найбільш ефективного 

міжнародно-правового механізму регулювання. Знання принципів 

та норм міжнародного морського права розширює професійні 

якості фахівця з міжнародного транспортного права та 

міжнародних перевезень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 знати зміст принципів та норм міжнародного морського права; 

 вміти орієнтуватися в системі міжнародного морського права; 

 мати навички аналізу міжнародних договорів та звичаєвих норм 

з міжнародного морського права;  

 знати особливості правового статусу та правовий режим 

морських просторів; 

 мати навички застосування норм міжнародного морського права 

при вирішенні професійних завдань;  

 давати оцінку проблемам та особливостям реалізації принципам 

та нормам міжнародного морського права;  

 знати особливості імплементації міжнародного морського права. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо 

розвитку та застосування принципів та норм міжнародного 

морського права; 

 здатність оцінювати стан дотримання та ефективності принципів 

та норм міжнародного морського права; 

 здатність застосовувати кумулятивні знання у сфері 

міжнародного морського права для забезпечення захисту 

національних інтересів; 

 здатність прогнозувати тенденції розвитку міжнародного 

морського права. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність й система міжнародного 

морського права. Предмет та джерела міжнародного морського 

права. Історія й еволюція міжнародного морського права. Загальна 

характеристика Конвенції ООН з морського права 1982 р. Поняття 

правового режиму та правового статусу морських просторів. 

Внутрішні морські води та їх правовий режим. Правовий режим 



територіальних вод. Право мирного проходу. Правовий режим 

виключної економічної зони. Правовий режим континентального 

шельфу. Відкрите море і його правовий режим. Свободи 

відкритого моря. Поняття й межі Міжнародного району морського 

дна.  Правовий статус і режим міжнародних проток.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії, мут-корти, 

підготовка есе. 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Теорія міжнародного права; Право міжнародних договорів. 

Пореквізити Міжнародне транспортне право; Міжнародне правосуддя. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Анцелевич Г. А. Международное морское право / Г. А. 

Анцелевич. – К. Изд. дом «Слово», 2004. 400. 

2. Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основні галузі : підручник / 

В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній ; за ред. 

В. Г. Буткевича. К. : Либідь, 2004. 816 с. 

3. Короткий Т. Р. Международно-правовая охрана морской среды 

от загрязнения с судов : моногр. / Т. Р. Короткий. – О. : Латстар, 

2002. 202 с. 

3. Міжнародне публічне право: підручник : у 2 т. / В. В. Мицик, 

М. В. Буроменський, М. М. Гнатовський та ін.; за заг. ред. В. В. 

Мицика. Харків : Право, 2018. Т. 2 : Основні галузі. 2018. 624 с. 

4. Прусс В. М. Международно-правовые аспекты безопасности 

мореплавания : монография / В. М. Прусс, В. Боёвич, Т. Р. 

Короткий. – О. : Латстар, 2001. – 132 с. 

5. Шемякин А. Н. Право пользования морем (генезис структуры и 

содержания) : монография.  Одесса : Астропринт, 2004.  

6. Шемякін О. М. Імплементація міжнародних норм і стандартів у 

сфері використання Світового океану: деякі сучасні проблеми / О. 

М. Шемякін, С. В. Благодельський // Право України. – 2004. – № 4. 

– С. 142-145. 

 

Репозитарій НАУ: 

1. Короткий Т. Р. Міжнародне співробітництво у сфері охорони 

морського середовища / Т. Р. Короткий // Держава і право : зб. 

наук. пр. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України ; Спілка юристів України, 2000. – Вип. 7 : Юрид. і політ. 

науки. – С. 325-332 

2. Короткий Т. Р. Міжнародне співробітництво у сфері охорони 

морського середовища / Т. Р. Короткий // Держава і право : зб. 

наук. пр. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України ; Спілка юристів України, 2000. – Вип. 7 : Юрид. і політ. 

науки. – С. 325-332. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права і порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, письмово  

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 



Викладач(і)  

 КОРОТКИЙ ТИМУР РОБЕТРОВИЧ 

Посада: завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання: доцент  

Профайл викладача: 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/ 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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