
НАУКОВЕ ЖИТТЯ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «МОРСЬКЕ ПРАВО:  

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

У Національному університеті «Одеська юридична акаде-
мія» 8 грудня 2017 року відбулася Міжнародна науково-практична 
конференція «Морське право: актуальні питання теорії та прак-
тики», присвячена 35-річчю прийняття і відкриття для підписання 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року. 
Організатором конференції виступила кафедра морського та митного 
права.

Головною метою конференції було обговорення актуальних питань 
застосування норм Конвенції ООН з морського права 1982 року. 
Основними тематичними напрямками її роботи стали: 1. Конвенція 
ООН з морського права 1982 року: від прийняття до сучасності;  
2. Міжнародний досвід застосування Конвенції ООН з морського права 
1982 року; 3. Інструменти захисту інтересів України за Конвенцією 
ООН з морського права 1982 року; 4. Імплементація та застосування 
міжнародних стандартів у сфері морського права в Україні.

Роботу конференції відкрили завідувач кафедри морського та 
митного права, д. ю. н., професор Борис Анатолійович Кормич і 
доцент кафедри морського та митного права, к. ю. н., доцент Юрій 
Володимирович Сергєєв. У своєму виступі вони відзначили значення 
Конвенції ООН з морського права 1982 року для регулювання діяль-
ності держав в морських просторах, розгляду спірних питань, пов’я-
заних з такою діяльністю, а також звернули увагу на значний внесок 
Конвенції у розвиток міжнародного співробітництва у морській сфері.

У конференції взяв участь Представник Президента України в 
Автономній Республіці Крим, д. ю. н., професор Борис Володимирович 
Бабін. Він висвітив основні проблеми, пов’язані із здійсненням прав 
України як прибережної держави в морських просторах навколо 
Кримського півострова, Азовського моря, Сивашу, а також щодо 
самопідйомних бурових установок у виключній (морській) економіч-
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ній зоні України, які видобувають газ на континентальному шельфі. 
Також особлива увага була приділена питанням проходження суден 
під прапором України, які перебувають на урядовій службі, через 
Керченську протоку, а також аспектам заходження торговельних 
суден до морських портів Криму.

Основну увагу в своїй доповіді Б. В. Бабін приділив питанням 
арбітражного розгляду, ініційованого Україною проти РФ відповідно 
до Конвенції з морського права 1982 року. Це ж питання стало темою 
виступу к.ю.н., доцента кафедри міжнародного права та міжнародних 
відносин Національного університету «Одеська юридична академія» 
Дмитра Олександровича Коваля.

Під час конференції відбулася панельна дискусія з проблемних 
питань, які виникли у зв’язку з анексією Російською Федерацією 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, будівництвом 
Російською Федерацією мосту через Керченську протоку. Під час дис-
кусії були вироблені можливі правові механізми вирішення проблем, 
пов’язаних із забезпеченням свободи судноплавства через Керченську 
протоку, здійснення юрисдикції України в морських просторах і від-
новлення морської могутності нашої держави.

У конференції також взяли участь науковці та практичні праців-
ники, аспіранти і студенти Національного університету «Одеська 
юридична академія», Національного університету «Одеська морська 
академія», Одеського державного морського університету, які цікав-
ляться питаннями морського права і практикою його застосування.

Підготовлено 
к. ю. н., с. н. с., доцентом Т. В. Аверочкіною


