
НАУКОВЕ ЖИТТЯ

IX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«МОРСЬКЕ ПРАВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ: 
ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

6 - 7  квітня 2017 року в Національному університеті 
«Одеська морська академія» під егідою Асоціації морського права 
України, Одеського відділення Інституту морської техніки, науки 
та технології, Відділення Морського інституту Великої Британії в 
Україні, пройшла IX Міжнародна науково-практична конференція 
«Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики».

У рамках першого дня Конференції було проведено пленарне 
засідання, де з урочистими привітаннями виступили ректор 
Національного університету «Одеська морська академія», д.т.н., 
професор Міюсов М.В. та проректор з наукової роботи, д.т.н., 
професор Голіков В.А.

На пленарному засіданні виступили:
Савінова Н.А., д.ю.н, с.н.с., декан факультету морського права 

та менеджменту НУ «ОМА» з доповіддю «Морська доктрина 
України як складова Стратегії національної безпеки України»;

Туляков В.О., д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН 
України, віце-президент, проректор з міжнародних зв’язків 
Національного університету «Одеська юридична академія», суддя 
«ad hoc» Європейського суду з прав людини з доповіддю «Морське 
кримінальне право: деякі концептуальні положення»;

Ільченко С.В., д.е.н., старший науковий співробітник відділу 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 
НАН України з доповіддю «Стратегія розвитку портів -  умова 
становлення України як морської держави»;

Фріс П.Л., д.ю.н., професор, завідуючий кафедри
кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського
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державного університету ім. Василя Стефаника з доповіддю 
«Актуальні проблеми кримінально-правової політики України»;

Примачов М.Т., д.е.н., професор, завідуючий кафедри 
економічної теорії та підприємництва на морському транспорті НУ 
«ОМА» з виступом на тему «Закономірності позиціонування 
підсистем морської транспортної індустрії»;

Сукачов Е., член правління Колегії юристів з морського 
права України, Старший партнер Black Sea Law Company з 
доповіддю «Захист українських моряків за кордоном»;

Савич О.С., к.ю.н., доцент, завідуюча кафедри морського 
права НУ «ОМА» з доповіддю «Соціальні права моряків».

Пленарне засідання було завершене урочистим підписанням 
Угоди про співпрацю між Національним університетом «Одеська 
морська академія» та Юридичним інститутом Прикарпатського 
державного університету ім. Василя Стефаника. Угода передбачає 
обмін викладачами, студентами (курсантами), сумісне проведення 
наукових заходів різних форм та напрямків тощо.

6 квітня були проведені секційні засідання за напрямами 
конференції: міжнародне морське право; міжнародне приватне 
морське право; національне морське право; проблеми 
правозастосування в Україні; тенденції розвитку море 
господарського комплексу; глобалізація морської транспортної 
індустрії; Україна в інтеграційних процесах морського транспорту.

На секціях виступили практикуючі юристи: Денісова Г.О., 
к.ю.н., адвокат, старший юрист Юридичного бюро Сергєєвих; 
Вершинина К.В., адвокат, старший юрист; радник голови 
профспілки працівників морського транспорту України Пелих Ю.С. 
та інші.

У роботі секцій конференції виступили представники 
професорсько-викладацького складу профільних вищих 
навчальних закладів України: Національного університету
«Одеська морська академія», Національного університету 
«Одеська юридична академія», Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова, Одеського національного 
морського університету, Одеського національного економічного
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університету, Національного університету кораблебудування ім. 
адмірала Макарова, Луганського державного університету 
внутрішніх справ ім Е.О. Дідоренко, Інституту держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України, Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України.

7 квітня було підведено підсумки першої частини IX 
Міжнародної науково-практичної конференції «Морське право та 
менеджмент: еволюція та сучасні виклики». Керівники секції, за 
результатами доповідей учасників, визначили найбільш актуальні 
проблеми морського права та морського менеджменту сьогодення, 
сформували вагомі пропозиції щодо впровадження у життя 
результатів обговорення та теоретико-прикладних досліджень. 
Тематика деяких доповідей була рекомендована для більш 
глибокого розгляду у курсових, дипломних проектах чи доповідей 
на студентських конференціях.

Так, наприклад, доповідь І.С. Бойко була присвячена аналізу 
дипломатичних або політичних засобів врегулювання російсько- 
українського конфлікту, що здійснювались на базі численних 
міжнародно-правових документів, протягом трьох років 
застосовувались Україною, яка в переговорному процесі, 
листуванні доводила, що окупація та подальша спроба анексії 
Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь, а також протиправні дії РФ на cході України, 
цілковито підпадають під визначення агресії відповідно до пунктів 
а), Ь), ^ ,  d), є) і g) статті 3 додатка до резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН «Визначення агресії» (3314(XXIX)).

Ю.С. Пелих визначила основні чинники, що перешкоджають 
реалізації права на страйк на підприємствах морського транспорту 
в Україні: обмеження права працівників транспорту на страйк на 
законодавчому рівні; недостатнє врегулювання процедури 
реалізації права на страйк; складний механізм застосування права 
на страйк; практично 99% визнання страйків незаконними за 
рішенням суду; недостатнє забезпечення гарантій прав 
працівників, які беруть участь у страйку; неготовність працівників 
відстоювати свої права.



218

В рамках конференції був проведений Міжвузівський науково- 
практичний семінар з медіації за участі кафедри правознавства 
Одеського національного економічного університету та кафедри 
теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного 
університету. В рамках семінару були розглянуті питання щодо 
відмінних особливостей та переваг процедури медіації, 
проаналізовано поняття конфлікту та етапів його ескалації, 
обговорено перспективи законодавчого врегулювання медіації. Крім 
того, під час семінару із застосуванням практичних завдань були 
досліджені основні інструменти, що використовуються медіатором 
під час проведення процедури медіації. Доповідачами виступили: 
Крестовська Наталя Миколаївна, дю н . ,  професор, медіатор, 
завідуюча кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного 
гуманітарного університету та Романадзе Луїза Джумберівна, 
к.ю.н., доцент, адвокат-медіатор, завідуюча кафедри правознавства 
Одеського національного економічного університету. На семінар 
були запрошені: Зуєва Лариса Євгеніївна, суддя Одеського
апеляційного адміністративного суду, медіатор, викладач 
Національної школи суддів України; Сергєєва Світлана Йосифівна, 
адвокат-медіатор, партнер Юридичного бюро Сергєєвих; Барабаш 
Тетяна Анатоліївна, адвокат-медіатор, президент Української 
академії медіації.

На завершення конференції був проведений правовий турнір 
між чотирма командами курсантів першого та другого курсів 
факультету морського права та менеджменту НУ «ОМА». Почесне 
перше місце зайняла команда 2 курсу «De jure de facto vol. 2». На 
турнірі розглядалися актуальні теми і питання: право на смерть, 
медицина в Україні, пенсійний вік, правова держава тощо. Турнір 
оцінювало компетентне журі з адвокатів та працівників Головного 
територіального управління юстиції в Одеській області.

Вітаємо переможців турніру!
Підготовлено: 

к.ю.н., доцент, завідуюча кафедрою 
морського права Н У  «ОМА»

Савич О. С.


