
МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ПРАВО 
 
Метою курсу є вивчення міжнародно-правових умов організації та 

регламентації торгівельного судноплавства та морської торгівлі, а також ролі 
та значення міжнародних договорів, вмінню застосовувати міжнародні 
договори при захисті прав суб'єктів міжнародного морського торгівельного 
права. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародне морське торгівельне 
право» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне 
публічне право, міжнародне приватне право, міжнародне транспортне право.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття знань необхідних для формування у студентів 
компетентностей щодо вивчення чинного міжнародного морського 
торгівельного права, що регулює відносини в сфері міжнародного 
мореплавства, виявлення правових проблем, що зустрічаються в практиці 
застосування норм міжнародного морського права і шляхів їх вирішення. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні правові категорії і поняття міжнародного морського 

торгівельного права; джерела міжнародного морського торгівельного права;  
основні принципи міжнародного морського торгівельного права; основні 
правові режими морських просторів; основи міжнародно-правового 
забезпечення безпеки мореплавства;  міжнародно-правові основи захисту 
прав моряків; засоби мирного врегулювання спорів, що пов'язані з діяльністю 
держав у Світовому океані. 

вміти: користуватися джерелами міжнародного морського 
торгівельного права; застосовувати положення міжнародних договорів з 
участю України; тлумачити норми міжнародних договорів України з метою 
розв'язання спірних правових ситуацій у морегосподарській діяльності; 
обґрунтовувати позицію держави в рамках міжнародного морського права; 
характеризувати національне законодавство з точки зору його відповідності 
міжнародному морському праву; 

володіти: положеннями основних нормативно-правових актів, що 
регламентують міжнародне морське торгівельне право.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Води світового океану як просторова міжнародно-правова сфера 

розвитку морської торгівлі і торгового судноплавства. Міжнародно-правова 
класифікація морських просторів. Правовий статус і режим використання 
мореплавцями морських просторів, які підпадають під дію національної 
юрисдикції. Міжнародно-правовий статус і режим використання морських 
просторів, що тягнуться за межами національної юрисдикції. 

Міжнародно-правові умови організації та регламентації торгового 
судноплавства і морської торгівлі.  Правова охорона морського середовища.  
Правова охорона людського життя на морі. Міжнародно-правові засоби 
забезпечення безпеки судноплавства. Вимоги міжнародного морського права 



до технічного стану суден. Основні положення міжнародного морського 
права, що стосуються підготовки екіпажів і експлуатації суден. 

Міжнародно-правове положення морських торговельних суден. 
Правовий статус морського торгового судна. Право плавання морського 
торгового судна. Юрисдикція держави прапора над морським торговим 
судном. Вилучення з принципу виключної юрисдикції держави прапора. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 


