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Освітньо-професійна програма «бакалавр» 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО 

Викладач Лекції, семінарські заняття, консультації:  ______________. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса:   

ORCID: 

GoogleScholar:  

ResearcherID:  

Інформаційні 

ресурси  

 

Код для приєднання в Google клас «Міжнародне морське право»: «pccsjdl» 

 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4,  вул. Проскурівська, 57 

ауд. 203: 

______________: середа 15:00 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування студентами базових 

знань про міжнародне морське право як галузь міжнародного публічного 

права. Крім того, у процесі вивчення дисципліни переслідуються так цілі: 

дати студентам базові знання про порядок формування, сутність та принципи 

міжнародного морського права; ознайомити студентів з теоретичними 

положеннями, що дозволяють виділяти предмет, метод, джерела 

міжнародного морського права, а також метод його регулювання; з базовими 

юридичними відомостями про категорії морських просторів та морські 

об’єкти; зі специфікою участі міжнародних організацій у сфері регулювання 

міжнародних морських відносин; наділити студентів знаннями про механізми 

розв’язання міжнародних морських суперечок; розумінням того яким чином 

та на підставі яких міжнародно-правових актів відбувається врегулювання 

морських відносин в окремих сферах; баченням перспектив і напрямків 

розвитку міжнародного морського права;  

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності : 

СК-1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

СК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 
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держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СК-3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

СК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ 

міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

СК-13 Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 

СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі. 

Результати 

навчання 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН-10 Уміння передбачати широкі загальносуспільні наслідки 

укладання міжнародного договору або вчинення іншої дії дипломатичного 

або міжнародно-правового характеру, прийняття внутрішньодержавних 

нормативно-правових актів.  

ПРН-13 Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-

правових явищ і процесів. 

ПРН-14 Здатність демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

й змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей 

національного права; міжнародного публічного і міжнародного приватного 

права; європейського права і права Європеис̆ького Союзу 

ПРН-15 Уміння готувати проекти необхідних актів в рамках реалізації 

норм міжнародного і національного права відповідно до правового висновку, 

зробленого в різних правових ситуаціях 

ПРН-16 Здатність надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів на національному і міжнародному рівнях у 

різних правових ситуаціях 

ПРН-18 Здатність здійснювати юридичний супровід основних видів 

міжнародної співпраці та зовнішньоекономічних операцій. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 4-й, семестр – 2-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін - ОДПП 1.2.12. Міжнародне публічне право, ОДПП 

1.2.16. Міжнародне економічне право. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ВД 2.1.38. Право міжнародних організацій, ВД 2.1.42. Право 

міжнародної безпеки 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

 кредитів ЄКТС 3/90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 50 години, 

лекційних - 20 години, семінарських - 20 години. 

Форма навчання  Денна  

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, залік 

тощо. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 
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Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години 

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема 

Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/2 

 

 

 

 

Тема 1. Поняття, 

джерела і принципи 

міжнародного 

морського права 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 1– 1 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС – 2 

2/2/2 

 

Тема 2.  Класифікація 

морських просторів 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 2– 1 

Семінарське 

заняття 2– 5 

СРС – 2 

2/2/2 

 

Тема 3. Правовий 
режим внутрішніх 

вод, територіального 

моря і прилеглої зони 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 3– 1 
Семінарське 

заняття 3– 5 

СРС – 2 

2/2/2 

 

Тема 4. Правовий 

статус виключної 

економічної зони 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 4– 1 

Семінарське 

заняття 4– 5 

СРС – 2 

2/2/2 

 

Тема 5. Правовий 

режим 

континентального 

шельфу 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 5– 1 

Семінарське 

заняття 5– 5 

СРС – 2 

2/2/2 

 

Тема 6. Міжнародно-

правовий режим 

відкритого моря і 

міжнародного району 
морського дна 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 6– 1 

Семінарське 

заняття 6– 5 

СРС – 2 

2/2/2 

 

Тема 7. Правовий 

режим міжнародних 

проток і міжнародних 

каналів 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 7– 1 

Семінарське 

заняття 7– 5 

СРС – 2 

2/2/2 

 

Тема 8. Правовий 

режим міжнародних 

рік 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 8– 1 

Семінарське 

заняття 8– 5 

СРС – 2 

2/2/2 

 

Тема 9. Правові 

режими Арктики та 

Антарктики 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 9– 1 

Семінарське 

заняття 9– 5 

СРС – 2 

2/2/2 
 

Тема 10. Міжнародні 

організації в галузі 

морського права. 
Практика вирішення 

міжнародних 

морських спорів 

Усний виклад, презентації, 
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 10– 1 

Семінарське 
заняття 10– 5 

СРС – 2 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни Матеріальне право ЄС (у Google класі «Міжнародне 

морське право» (код приєднання: «pccsjdl») та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усно-письмовий. Усна форма - структура Залікового білету включає 3 

питання. Для письмової форми - тестування (30 питань по 1 балу за кожну 

правильну відповідь).  
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Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Морське право: підручн. / С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна. Одеса : 

Фенікс, 2011. 382 с.  

2. Анцелевич Г.А. Международное морское право: монография в 2-х т. Т. 

1. К.: Зовнішня торгівля, 2011. 380 с.  

3. Анцелевич Г.А. Международное морское право: монография в 2-х т. Т. 

2. К.: Зовнішня торгівля, 2011. 232 с 

4. Забара, І. М.; Мицика, В. В. (Ред.) (2020). Міжнародне морське право. 

Міжнародне публічне право. Т. 2. Основні галузі. Харків: Право, 374–

404 

5. Панфілова Ю.М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам 

актів насильства у водах Світового океану : монография. Одеса: 

Фенікс, 2012. 215 с. 

6. Ярова А. О. Відповідальність держав за забруднення морського 

середовища. Jurnal Juridic national. Teoriesi Practica. Chisinau: Institut 

Privatade Invatamint. 2015. № 6 (16). С. 259–264. 

7. Ярова А. О. Правова природа аварійного випадку в міжнародному 

морському праві: поняття, класифікація. Держава і право: зб. наук. 

праць. юридичні і політичні науки. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України, 2015. Вип. 67. С. 395– 408. 

8. Ярова А. О. Практика розгляду спорів щодо забруднення морського 

середовища в результаті аварійного випадку. Oxford Journal of Legal 

Studies. 2017. Issues 4 (2). Volume 37. P. 923–933. 

 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Студент відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з графіком 

консультацій в усній формі. 

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію завдання для відпрацювання 

пропущених лекційних та/або семінарських занять можуть включати 

виконання есе, презентацій, заповнення таблиць, пошуку та опрацювання 

нормативно-правових актів ЄС з відповідної тематики, та можуть надсилатись 

на пошту викладача. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності 

сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн 

курсу. 

Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов’язаною з 

навчальною дисципліною зараховується 10 балів за самостійну роботу. 

Політика Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
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академічної 

доброчесності 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність студента під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Міжнародне морське право», є сумою балів за лекції, семінарські заняття та 

самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену. 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,34 ум.др.арк. 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188

