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МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

На сучасному етапі розвитку людства важливу роль у життє-
діяльності країн світу відіграє Світовий океан, ресурси якого ма-
ють вирішальне значення для прискореного розвитку світової
економіки та є найважливішим фактором геополітики.
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Україна як морська держава бере участь у вивченні, освоєнні
та використанні ресурсів Світового океану, що потребує визна-
чення і законодавчого закріплення національних інтересів у цій
сфері діяльності, встановлення пріоритетів їх реалізації.

Діяльність, пов’язана з вивченням, освоєнням, збереженням і
використанням ресурсів морів та океанів, має для України велике
значення, що зумовлено такими факторами:

 географічне положення держави, довжина її морських кор-
донів і площа водного простору;

 рівень розвитку національної економіки і зовнішньоеконо-
мічної діяльності, зокрема щодо зовнішнього та внутрішнього
товарообігу, нагальні потреби держави в морських перевезеннях;

 стан політичних, економічних і суспільних відносин з ін-
шими державами;

 морський потенціал держави, здатність забезпечити реа-
лізацію і захист національних інтересів в Азовському і Чорно-
му морях, Керченській протоці та інших районах Світового
океану, недоторканість морських кордонів і свободу судно-
плавства [5].

Забезпечення захисту національних інтересів України як мор-
ської держави потребує визначення пріоритетів її державної мор-
ської політики до основних засад внутрішньої та зовнішньої по-
літики держави.

Формування і реалізація ефективної державної морської полі-
тики сприятиме подальшому посиленню позицій України як мор-
ської держави, створенню сприятливих умов для досягнення ці-
лей і розв’язання завдань з розвитку морської діяльності.

З метою реалізації державної морської політики у 2009 році
Кабінетом Міністрів України було затверджено Морську доктри-
ну України на період до 2035 року. Серед завдань нашої держави,
які визначені доктриною, одне з центральних місць займає збе-
реження і розвиток наукового та кадрового потенціалу всіх скла-
дових морської діяльності на рівні, що забезпечить ефективну ре-
алізацію національних інтересів держави. Реалізація даного
завдання можлива шляхом проведення морських наукових дослі-
джень і підготовки та перепідготовки фахівців, а також розвитку
освіти, науки і технологій у морській галузі [6].

У той же час, у чинному законодавстві України, яке лежить в
основі її державної політики, морська проблематика відображена
прямо або побічно тільки в рамках секторальних напрямів вико-
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ристання морських просторів і ресурсів (наприклад, національна
оборона, судноплавство, рибальство та інше). Тому проблема
правової підтримки і розвитку морського потенціалу України є в
даний час вельми актуальною.

Важливим аспектом вказаної проблеми є активне впрова-
дження правової складової в сферу морського транспорту, що
відповідає нормативно-правовим актам Організації об’єднаних
націй, Міжнародної морської організації (ІМО), Міжнародної
організації праці та інших. Аналіз потреб підприємницької
сфери України також свідчить про гостру потребу господарю-
ючих суб’єктів у фахівцях у сфері морського та транспортного
права.

Аналіз обсягів міжнародної торгівлі та вантажообігу морських
портів України свідчать про необхідність підготовки спеціалістів
з правового забезпечення морського судноплавства та портової
діяльності. Їх підготовка за фахом «Правознавство» дозволить
розширити можливості України в реалізації Морської доктрини
України на період до 2035 року та здійснювати кваліфікований
захист інтересів України.

Усвідомлюючи необхідність підготовки спеціалістів у сфері
морського права, керівництвом Національного університету ко-
раблебудування імені адмірала Макарова у травні 1994 року було
поставлено питання щодо заснування нової спеціальності з пра-
вознавства та підготовки юристів-спеціалістів у даній сфері. З
цього моменту розпочався процес розробки та реалізації спеціа-
льних програм і навчальних курсів, які передбачають поглиблене
вивчення морського права, міжнародного та міжнародного мор-
ського права, морської інфраструктури, правових аспектів торго-
вельного мореплавства, розслідування інцидентів на водному
транспорті, морського фрахтування і страхування, забезпечення
безпеки торговельного мореплавства та інших специфічних пи-
тань функціонування морського транспорту та системи міжнаро-
дної торгівлі.

Особливе значення в підготовці майбутніх юристів є те, що
Національний університет кораблебудування забезпечений ква-
ліфікованим професорсько-викладацьким складом, який здійс-
нює викладацьку та наукову діяльність за такими напрямками, як
морське право, міжнародне право, митне право, господарське
право та ін. Це дозволяє вводити в освітній процес більш поглиб-
лене вивчення таких навчальних курсів, як «Морське право»,
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«Міжнародне морське право», «Міжнародне морське приватне
право», «Європейське право», «Арбітражне і судове врегулюван-
ня морських спорів» «Процесуальні документи» в рамках спеціа-
льності «Правознавство» [10].

Специфіка правового забезпечення торговельного море-
плавства вимагає від фахівця у даній сфері володіння спеціа-
льними знаннями в галузі правового забезпечення морського
судноплавства і внутрішнього водного транспорту, фрахтуван-
ня і страхування суден, представлення інтересів судноплавних
компаній у міжнародних організаціях, брокерської та агентсь-
кої діяльності, правового забезпечення мультимодальних та ін-
термодальних перевезень, реєстрації суден, діяльності адмініс-
трації морських портів та інших служб державного контролю
та нагляду. Ці питання студенти вивчають під час освоєння ди-
сципліни «Морське право України». Дана дисципліна вивча-
ється протягом трьох семестрів, за її результатами студенти
складають екзамен. Програма навчального курсу передбачає
підготовку та захист курсових проектів за основною проблема-
тикою морського судноплавства в Україні.

До юриста в даній сфері діяльності пред’являються вимоги
знання норм не тільки національного, але й міжнародного мор-
ського права, міжнародної кон’юнктури у сфері фрахтування,
купівлі-продажу суден. Кодекс торговельного мореплавства
України відігравав важливу роль у середині 90-х, поклавши по-
чаток важливим перетворенням у системі державного управлін-
ня морською галуззю. Однак сьогодні редакція КТМУ вже не
відповідає новим реаліям, які склалися в процесі прийняття но-
вих законів з регламентації діяльності державних органів влади,
тому практично кожен договір на морське перевезення вантажів
із українських портів містить пункт про застосування норм іно-
земного законодавства [8]. Ці обставини зумовлюють необхід-
ність фахівця-юриста володіти навичками представлення різно-
манітних інтересів судноплавних, стивідорних, суднобудівних,
судноремонтних, агентських, брокерських та експедиційних
компаній у міжнародних, іноземних і національних судових і
арбітражних органах, а також у представництвах міжнародних
організацій, зайнятих у сфері транспортного бізнесу. Саме на
оволодіння вказаними знаннями і навичками спрямоване ви-
вчення курсу «Міжнародне морське приватне право» студента-
ми НУК.
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Посилення ролі держави в забезпеченні безпеки судноплавст-
ва та портової інфраструктури вимагає належного правового за-
безпечення та цього виду діяльності як відповідними адміністра-
ціями морських портів, так і комерційними організаціями, що
забезпечують функціонування водного транспорту. Юрист, що
працює у сфері морського права, повинен знати положення про
нові форми державного контролю за безпекою суден, широко за-
стосовуваних у міжнародній практиці (так званий контроль дер-
жави-порту), а також положення про правовий режим плавання
суден у територіальному морі України, прилеглій зоні та інших
морських просторах. Вказані положення передбачені програмою
вивчення дисципліни «Міжнародне морське право».

Однією з найболючіших проблем торговельного мореплавства
в Україні й досі залишається правова незахищеність українським
моряків. Засоби масової інформації регулярно передають повід-
омлення про порушення прав моряків: невиплата заробітної пла-
тні, невиплата по страхових випадках (смерть моряка на службі,
втрата працездатності, травма, втрата особистих речей у резуль-
таті піратського нападу або інших форс-мажорних обставин).
Саме тому при підготовці майбутніх фахівців у Національному
університеті кораблебудування багато уваги приділяється саме
проблемним аспектам праці на морському транспорті. Шляхи
розв’язання вказаних проблем студенти аналізують під час ви-
вчення курсів «Трудове право України», «Морське право Украї-
ни», «Арбітражне і судове врегулювання морських спорів»
«Процесуальні документи».

Нарешті, серед професійних якостей, необхідних юристам,
фахівцям у галузі морського права, важлива роль належить віль-
ному володінню іноземною мовою і, зокрема, відповідною спец-
лексикою. Під час вивчення англійської мови, студенти універси-
тету вивчають морську термінологію і працюють з навчальними
текстами за темами: «Fundamentals of Maritime Law»,
«Fundamentals of International Maritime Law», «Vessel registration
and documentation», «Marine insurance», «Accident at sea», «Piracy
at sea».

Отримані теоретичні знання студенти НУК імені адмірала
Макарова мають можливість застосувати під час проходження
ознайомлювальної та загальної практики на базі Миколаївського
суднобудівного заводу «Океан» і Миколаївського морського тор-
говельного порту.
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Як висновок необхідно зазначити, що сьогодні Україна знахо-
диться на стадії реформування законодавства в сфері морського
права та розвитку судноплавства. Прийняті Закон «Про морські
порти», Постанови КМУ «Про затвердження Морської доктрини
України на період до 2035 року», «Про схвалення Стратегії роз-
витку суднобудування на період до 2020 року» та ін. Проблемами
морського транспорту почали займатися потужні промислово-
фінансові групи України. Необхідно усвідомити, що в України
величезний морський потенціал. Завдяки йому вона має можли-
вість і повинна стати морським центром Чорноморсько-Азов-
ського регіону. Визначальним чинником при цьому слід визнати
комбінацію, а точніше, нерозривну єдність морської інфраструк-
тури, морського законодавства, морських кадрів. Забезпечення
розвитку та поєднання вказаних чинників — головна мета підго-
товки фахівців-юристів у Національному університеті корабле-
будування імені адмірала Макарова.
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО — ПРОФІЛЬНА ГАЛУЗЬ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЮРИСТІВ-ГОСПОДАРНИКІВ

Юридична освіта в нашій державі є основою юридичної про-
фесії, а юридичні навчальні заклади та юридичні факультети сто-
ять на засадах розвитку правової держави та громадянського сус-
пільства. Принципові зміни у діяльності державного апарату,
правовому регулюванні економіки, фінансів, податкової системи,
зовнішньоекономічної діяльності, перехід суспільства до соціа-
льно орієнтованої ринкової економіки вимагають якісних змін в
ідеології і методиці підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації юристів. Сьогодні абсолютно чітко має бути окрес-
лена модель фахівця-юриста, яка повинна відповідати вимогам
до професіоналів-юристів майбутнього [2, с. 85].


