
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» 
 

ЗА УЧАСТІ КОЛЕГІЇ ЮРИСТІВ МОРСЬКОГО ПРАВА 

ТА АСОЦІАЦІЇ МОРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

0 

 

ХV міжнародна науково-практична конференція 

“Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики” 

22 квітня 2021 року 
0 

Метою конференції є обговорення актуальних міжнародних та національних проблем 

правового регулювання та менеджменту у сфері використання Світового океану в умовах 

глобалізації та європейської інтеграції. 
0 

Конференція проводиться в “давоському” форматі на базі платформи Zoom Meeting. 
0 

Взяти участь в панельних дискусіях зі спікерами запрошуються всі учасники конференції 

за постійним посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/84731675470?pwd=N3o4UUNOZ0ZHY2NTQmRxeVlsQ2Uwdz09 
 

Ідентификатор конференції: 847 3167 5470     

Код доступу: 475807 
0 

Реєстрація учасників здійснюється до початку конференції за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_MLYO1e9nFhWcGAMY5nHCfIpK0I_DnPHqS1WlwJ

4HurpebA/viewform?usp=sf_link 
0 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
0 

Регламент конференції: 

Виступ - до 7 хвилин. 

Відповіді на питання - до 3 хвилин. 

Зауваження та повідомлення - до 2 хвилин. 

Запитання подаються під час роботи панельної дискусії через чат відеоконференції.  

Кількість питань обмежується в рамках встановленого часу проведення панельної 

дискусії. 
0 

Під час конференції застосовується відеозапис роботи панельних дискусій, з яким можна 

буде ознайомитись на сайті Національного університету “Одеська морська академія” 
0 
Спікери та учасники конференції, які подали для публікації тези доповідей, отримають 

сертифікат учасника та друкований примірник опублікованих матеріалів конференції.  
0 
УВАГА! Тези доповідей учасники конференції можуть надати за адресою 

sealawconf@gmail.com до 25 травня 2021 року з дотриманням вимог, визначених в кінці цього 

листа. 

https://us02web.zoom.us/j/84731675470?pwd=N3o4UUNOZ0ZHY2NTQmRxeVlsQ2Uwdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_MLYO1e9nFhWcGAMY5nHCfIpK0I_DnPHqS1WlwJ4HurpebA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_MLYO1e9nFhWcGAMY5nHCfIpK0I_DnPHqS1WlwJ4HurpebA/viewform?usp=sf_link
mailto:sealawconf@gmail.com


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

“Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики” 

22 квітня 2021 року 

 

Відкриття конференції  

9:45-10:00 

 

Привітання організаторів конференції  

ШЕМЯКІН Олександр Миколайович, д.ю.н., професор, перший проректор Національного 

університету “Одеська морська академія”. 

САВІНОВА Наталія Андріївна, д.ю.н., с.н.с., директор навчально-наукового інституту 

морського права та менеджменту Національного університету “Одеська морська академія”. 

 

 

Панельна дискусія 1 “ Морське право та національна безпека” 

10:00-11:30 

 

Модератор - САВИЧ Ольга Сергіївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри морського права, 

Національний університет “Одеська морська академія” 

Спікери 
ДВОРНИЧЕНКО Дарина Юріївна., к.політ.н., доцент кафедри морського права Національного 

університету “Одеська морська академія”, Одеса 

“Морська політика ЄС”. 

КОРОТКИЙ Тимур Робертович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства, Національний авіаційний університет, Київ 

“Режим чорноморських проток та питання регіональної безпеки”. 

ДЕНИСОВА Ганна Олександрівна, к.ю.н., адвокат АО “Юридичне бюро Сергєєвих”, Одеса.  

“Особливості захисту прав українських моряків у відносинах з іноземними роботодавцями”. 

СУКАЧЕВ Євгеній Сергійович, партнер, адвокат, юридичне агентство “Black Sea Law 

Company”, член правління Колегії юристів з морського права України, Одеса 

“Правові механізми накладення санкцій в Україні та їх вплив на міжнародне судноплавство”. 

МОРЯКОВ Костянтин Ігорович, юридична фірма “АНК”, юрист, Одеса 

“Клубні гарантії як інструмент регулювання морських аварій та інцидентів”. 

ФЕДЬКО Олександра Романівна, адвокат, “Адвокатське бюро Олександри Федько”, Одеса 

“Роль колективних угод у судноплавстві”. 

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Павлович , консультант міжнародної юридичної фірми Interlegal, Одеса 

“Коносамент як форма договора морського перевезення вантажів”. 

КОСТИРЯ Олена Валиславівна,  к.ю.н., доцент кафедри морського права Національного 

університету “Одеська морська академія”, Одеса 

“Управління безпекою судноплавства: вимоги Міжнародної морської організації”. 

 



Панельна дискусія 2 “Сучасні проблеми багатогранності менеджменту в галузі морського 

та річкового транспорту” 
11:30-13:00 

 

Модератор - МЕЗІНА Лілія Василівна, к.е.н., доцент кафедри  економічної теорії та 

підприємництва на морському транспорті   

Спікери: 

ПРИМАЧОВ Микола Тимофійович, д.е.н., професор кафедри економічної теорії та 

підприємництва на морському транспорті  Національного університету “Одеська морська 

академія”, Одеса 

“Проблеми управління розвитком морського транспортного потенціалу країни”. 

СЄНЬКО Олена Вікторівна, д.е.н, професор кафедри менеджменту та економіки морського 

транспорту, консультант по персоналу, психолог компанії “Wallem Shipmanagement”, Одеса 

“Стресостійкість як фактор психологічної безпеки моряків”. 

ЛИСЕНКО Наталія Степанівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та економіки морського 

транспорту Національного університету «Одеська морська академія», директор ПП “Вавілон”, 

Одеса 

“Сучасні тенденції ведення бізнесу, вплив Covid 19, наслідки і адаптивність”.   

ВИШНЯКОВ Сергій Миколайович, капітан далекого плавання компанії “UDS”, Одеса 

“Взаємодія різних рівнів менеджменту як інструмент безпеки мореплавання”. 

 

Перерва 13:00-13:30  

 

Панельна дискусія 3  “Антропологізація сучасної морської освіти: soft skills” 
13:30-15:00  

 

Модератор -  ІВАНОВА Євгенія Михайлівна, к.філос.н., доцент кафедри філософії 

Національного університету “Одеська морська академія” 

Спікери: 

МІНЕНКОВ Григорій Яковлевич, професор академічного департаменту соціальних наук, 

керівник Центру наукових видань ЄГУ, Європейський гуманітарний університет, Вільнюс 

(Литовська Республіка) 

 ”Освіта для невідомого майбутнього і проблема компетенцій”. 

БОЧАРОВ Дмитро Олександрович, к.ю.н., доцент,  ректор Університету митної справи та 

фінансів, Дніпро 

“Конструювання Номосу за К. Шміттом: номос землі і номос моря”. 

ДОННІКОВА Ірина Анатоліївна, д.філос.н., завідувачка кафедри філософії Національного 

університету “Одеська морська академія”, Одеса 

“Soft skills” викладача сучасного університету”. 

ШЕВЧУК Олена Миколаївна, к.філос.н., доцент кафедри філософії Національного 

університету “Одеська морська академія”, Одеса 

“Філософія як створювальна практика “soft skills”. 

ПАВЛОВА Ольга Сергіївна, к.філос.н., доцент кафедри філософії Національного університету 

“Одеська морська академія”, Одеса 

“Метакогнітивна компетентність фахівця з морського права: досвід дистанційного навчання”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Панельна дискусія 4 “Медіація та управління конфліктом” 

15:00-16:30 

 

Модератор - ЄФТЄНІ Наталія Миколаївна, к.політ.н., доцент кафедри загальноправових 

дисциплін Національного університету “Одеська морська академія” 

Спікери: 
КРЕСТОВСЬКА Наталя Миколаївна, д.ю.н., професор, завідувач кафедри морського права, 

Національний університет “Одеська морська академія”, Одеса 

“Офіційне та неофіційне правове регулювання діяльності медіатора”. 

БОНДАРЕНКО Ірина Дмитрівна, начальник управління впровадження альтернативних 

способів вирішення спорів Координаційного центру з надання правової допомоги, Одеса 

ГОЛОВЧЕНКО Микола Феліксович, к.ю.н., головний спеціаліст відділу забезпечення 

допомоги в доступі до медіації Координаційного центру з надання правової допомоги, Одеса 

“Механізм забезпечення доступу до медіації в системі з надання безоплатної правової 

допомоги”. 

МАТВЄЄВА Лілія Георгіївна, д.ю.н. доцент, завідувач кафедри теорії та філософії права, 

Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса 

“Технології медіації та діалогу у діяльності поліцейського”. 

 

Панельна дискусія 5 “Морські інновації, загрози та соціальна взаємодія  

Інформаційної доби” 

16:30-18:00 

 

Модератор - САВІНОВА Наталія Андріївна, д.ю.н., с.н.с., директор навчально-наукового 

інституту морського права та менеджменту Національного університету “Одеська морська 

академія”. 

Спікери: 

БАРАНОВ Олександр Андрійович, д.ю.н., професор, керівник Наукового центру цифрової 

трансформації Наукового центру цифрової трансформації і права Державної наукової установи 

“Інститут інформації, безпеки і права” Національної академії правових наук України, Київ 

“Мореплавство: основні напрями розвитку Інтернету речей”. 

КОЗОГЛАДЮК Андрій Миколайович, заступник директора учбово-тренажерного комплексу 

“Адмірал”, аспірант Національного університету “Одеська морська академія” (за спеціальністю 

“Менеджмент”), Одеса  

“Цифрові загрози: атаки із застосуванням соціальної інженерії в морській кібербезпеці”. 

ЛАНДЕ Дмитро Володимирович, д.т.н., професор, завідувач відділу спеціалізованих засобів 

моделювання Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, завідувач лабораторії 

аналізу великих даних в кіберфізичних системах Світового центру даних – Україна, Київ   

“Відображення морської сфери у соціальних медіа”. 

МАЗОР Наташа, бізнес-консультант, експерт по нетворкінгу, Хайфа  (Ізраїль).  

«Основи ефективного нетворкінгу на морі і на суші». 

 

Підведення підсумків конференції  

18:00-18:30  
                          

 

 

 



Умови публікації тез доповідей в матеріалах конференції 

 

Тематичні напрямки розміщення тез конференції при публікації: 

Блок 1 Морське право: міжнародне  морське право; міжнародне приватне морське право; 

національне морське законодавство. 

Блок 2 Морський менеджмент: тенденції розвитку морегосподарського комплексу; 

транспортна індустрія в системі глобалізації економіки; Україна і інтеграційні процеси 

транспорту; управління інноваційними процесами на транспорті 

Блок 3 Правові та управлінські аспекти розвитку України в умовах євроінтеграції: 

сучасні напрями ефективного  управління розвитком; напрямки розвитку галузей та інститутів 

права в умовах євроінтеграції. 

Блок 4 Гуманітарна освіта для морської галузі: філософські, історичні, культурологічні 

аспекти. 

В темі листа необхідно вказати номер блоку та прізвище автора. Наприклад, Блок 3. 

Іванов А.А. 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез доповідей – 3-5 сторінок формату А-4 тексту українською, російською або 

англійською мовами (шрифт Times New Roman, розмір шрифта – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

поля – 20 мм), сторінки не нумеруються. На початку тез курсивом надається ПІБ автора, 

науковий ступінь та вчене звання (за наявності), посада, далі вказується назва доповіді 

(напівжирним шрифтом по центру). Наприкінці тез наводиться список використаних джерел у 

порядку згадування в тексті, відповідно до вимог, що висуваються згідно з ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання». 

Нумерація посилань у тексті за згадуванням у квадратних дужках двома цифрами: перша 

цифра позначає номер праці у списку використаних джерел, друга – сторінку цитованої праці, 

наприклад [2, с. 434]. Література оформлюється без повторів. 

 

Зразок оформлення тез доповіді та списку використаних джерел 

 

Півторак Г.Ф. 

к.ю.н., доцент, доцент кафедри морського права  

Національного університету «Одеська морська академія» 

 

ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ З СУДЕН: УЗГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ 

 

В міжнародному морському праві все більшого значення набуває… 

 

Список використаної літератури: 

1. Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління 

ними 2004 року // Верховна Рада України/База даних «Законодавство України»/Міжнародні 

документи. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_651 (дата звернення: 25.02.2019). 

2. Мовчан Я.І. та ін. Екологічна безпека та охорона Азовського й Чорного морів. Вісник 

НАУ. 2010. № 1. С. 203-211. 
 
 

 

 

 

 

Контактна інформація оргкомітету конференції: 
--- 

СТЕПАНОВ Сергій Валерійович, к.ю.н., доцент; 

доцент кафедри загальноправових дисциплін НУ «ОМА» 

Тел. +380664278956 


