
ХІІ МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«МОРСЬКЕ ПРАВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ:  
ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

Шановні читачі! 29-30 березня 2018 року в Національному універ-
ситеті «Одеська морська академія» відбулася ХІІ Міжнародна науко-
во-практична конференція «Морське право та менеджмент: еволюція 
та сучасні виклики». Під час пленарного засідання учасників конфе-
ренції привітали д. ю. н., професор, перший проректор Національного 
університету «Одеська морська академія» Шемякін О. М., голова 
Одеської обласної організації Союзу юристів України Серафімов В. А., 
віце-презедент АСК «Ukrferry» Чернієвський В. В., голова благодійної 
організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» Муругова А. Д., адво-
кат, кореспондент P&I клубів Gard, Skuld, The London P&I Club, Japan 
P&I Club Дробитько О. О., заступник проректора з міжнародних зв’яз-
ків Національного технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут імені Ігоря Сікорського» Ксенія Юдкова, д. е. н.,  
професор, завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на 
морському транспорті НУ «Одеська морська академія» Примачов М. Т.,  
д. ю. н, c. н. с., декан факультету морського права та менеджменту НУ 
«Одеська морська академія» Савінова Н. А.

Під час конференції обговорювалися найбільш актуальні проблеми 
ефективного правового регулювання та менеджменту в сфері вико-
ристання морегосподарського комплексу та інфраструктури в умовах 
глобалізації та європейської інтеграції України. Центральними темами 
обговорення стали: питання арешту морських суден, забезпечення без-
пеки мореплавства, зокрема в умовах становлення ери віддаленого 
управління суднами, відшкодування екологічної шкоди при морських 
перевезеннях, налагодження ефективних логістичних систем за участі 
підприємств морегосподарського комплексу, перспективи приєднання 
України до провідних морських міжнародних угод, а також окремі 
аспекти здійснення адміністративної юрисдикції прибережної держави 
у прилеглих до її узбережжя морських просторах та портах.

Роботу конференції було спрямовано за наступними тематич-
ними напрями: 1. Міжнародне морське право; 2. Міжнародне при-
ватне морське право; 3. Національне морське право; 4. Методологічні 
та методичні проблеми викладання морського права; 5. Проблеми  
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правозастосування в Україні; 6. Тенденції розвитку морегоспо-
дарського комплексу; 7. Глобалізація морської транспортної інду-
стрії; 8. Україна в інтеграційних процесах морського транспорту;  
9. Управління інноваційними процесами на транспорті. 

Секційні засідання конференції об’єднали представників про-
відних профільних юридичних та логістичних компаній України 
та зарубіжжя (Юридичне бюро Сергєєвих, юридична фірма 
«АНК», Law Firm In Right/Drobitko & Partners, Міжнародна юри-
дична служба «Interlegal», ТОВ «Good School», адвокатське бюро 
«Рабомізо»), представників вітчизняних та іноземних морських, 
юридичних та економічних вищих навчальних закладів і науко-
вих установ (Національний університет «Одеська морська акаде-
мія», Одеський державний морський університет, Національний 
університет «Одеська юридична академія», International Tax Center 
Leiden, Київський національний торговельно-економічний універси-
тет, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
Херсонська державна морська академія тощо), морських портів 
України, центральних органів виконавчої влади, громадських фор-
мувань, студентів та аспірантів. Сумісна робота, організована за 
принципом круглого столу, дозволила здійснити взаємно корисний 
обмін досвідом, визначити актуальні тенденції нормотворення, озна-
йомитися з історичним аспектом та напрямами сучасної практики 
морських юристів, надала майбутнім професіоналам можливостей 
поринути у світ правозастосування та організації роботи юридич-
них і логістичних компаній, особисто поспілкуватися з провідними 
фахівцями морської правознавчої та економічної наук. 

З метою популяризації своїх наукових і практичних напрацю-
вань та для формування платформи для їх подальшого обговорення, 
учасникам конференції було запропоновано опублікувати свої допо-
віді, оформлені у наукові статті, в юридичному науковому журналі  
«LEX PORTUS». Ця ініціатива була підтримана учасниками конфе-
ренції та дозволила сформувати блок наукових статей у черговому 
випуску журнала. Сподіваємося, що ці матеріали стануть цікавими 
для широкого кола читачів як в Україні, так і за її межами.

Підготовлено 
к. ю. н., c. н. с., доцентом 

Т. В. Аверочкіною


