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права НАН України, к.ю.н., доцент
Члени оргкомітету:
Дей Марина Олександрівна, декан факультету міжнародних відносин Київського
університету права НАН України, к.ю.н., доцент
Переверзєва Ольга Сергіївна, завідувач сектору міжнародного морського права
Київського університету права НАН України, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права
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виступ на пленарному засіданні – до 15 хв.
виступ на секційному засіданні – до 10 хв.
виступи-коментарі – до 5 хв.
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9.30 – 10.00– реєстрація учасників конференції
10.00 – 13.00 – відкриття конференції, пленарне засідання
13.00 – 13.45– кава-брейк
13.45– 15.00– пленарне засідання
15.00 - – підведення підсумків роботи конференції. Звіти керівників секцій.
Узагальнення та прийняття Рекомендацій конференції. Нагородження
учасників конференції

10.00 – 13.00

11 грудня 2012 р.

10.00 - ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючий – голова оргкомітету
БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович

Вступне слово
Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН
України, керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної
власності при ІДП ім. В.М. Корецького, професор, Заслужений юрист України
Шемшученко Юрій Сергійович, директор Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, академік НАН України

Привітання учасників конференції (почесні гості)
ДОПОВІДІ
Проблема гармонізації законодавства про торговельне мореплавство України з
відповідним правом ЄС
Нагребельний Володимир Петрович, заступник директора Інституту держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, к.ю.н.
Деякі проблеми сучасного міжнародного морського права
Анцелевич Герольд Олександрович,завідувач кафедри міжнародного права
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі к.ю.н.,
професор
Охорона морського середовища Чорного і Азовського морів від забруднення
засобами міжнародного права і національного законодавства
Малишева Наталія Рафаелівна, завідувач відділу космічного та екологічного
права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, д.ю.н.
Міжнародно-правові передумови здійснення самооцінки виконання Україною
зобов’язань за міжнародними конвенціями ІМО
Щипцов Олександр Анатольович, голова Науково-навчального центру
дослідження міжнародно-правових аспектів морської політики України Українського
державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, доктор географічних наук,
професор, Заслужений працівник транспорту
Проблеми міжнародно-правового регулювання використання ресурсів морського
дна
Ларес Костянтин Ламбертович, керівник відділу безпеки судноплавства
Міністерства транспорту та зв’язку України, к.ю.н.
Теоретико-методологічні
особливості
забезпечення
цивільно-правових
і
господарських відносин, пов’язаних з морськими просторами
Кузьменко Анатолій Михайлович, доцент кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, к.ю.н

Особливості кодифікації міжнародного морського права
Київець Олена Валеріївна, завідувач відділу європейського права та міжнародної
інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради, д.ю.н.
Правові аспекти безпеки мореплавства
Антонов Володимир Олександрович, старший науковий співробітник Інституту
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, к.ю.н.
Односторонні акти в міжнародному морському праві
Мельник Світлана Олександрівна, старший науковий співробітник Інституту
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, к.ю.н.
Правовий режим інспектування морських торговельних суден в портах
Воробйов Володимир Петрович, адвокат, к.ю.н.
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13.00–13.45
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Перспективи удосконалення правового регулювання праці моряків
Вівчаренко О.А. заступник Директора Юридичного інституту Прикарпатського
національного університету ім. В. Стефаника, к.ю.н., доцент
Конвенція МОП 2006 про працю у морському судноплавстві та практика України
Дмитриченко Ігор Володимирович, доцент Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова, к.ю.н.
Сандюк Г.О. викладач Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова
Особливості охорони підводної культурної спадщини в міжнародному праві
Мельничук Олена Ігорівна,старший науковий співробітник відділу міжнародного
права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН
України, к.ю.н., доцент
Морські наукові дослідження у міжнародному морському праві
Переверзєва Ольга Сергіївна, завідувач сектору міжнародного морського права
Київського університету права НАН України, науковий співробітник відділу
міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, к.ю.н., доцент
Правове регулювання праці моряків в Україні в рамках Конвенції МОП про працю
у морському судноплавстві 2006р.
Шалагон Віталій Ігорович, пошукач кафедри міжнародного права та
порівняльного правознавства КУП НАНУ
Правове регулювання системи забезпечення безпеки мореплавства суден
риболовного флоту в Україні
Єдгарова Іванна Володимирівна, завідувач відділу міжнародних зв’язків та
грантів КУП НАНУ, аспірант Національної академії державного управління при
Президентові України

Сомалійські пірати – загроза для міжнародної безпеки
Мелаку Радіет, магістрант спільної україно-болгарської магістерської програми
«Міжнародне право та безпека» КУП НАНУ та ВВУ
The Hague-Visby rules and the Rotterdam rules in the Light of the modern
maritime industry developments
Пташенчук Олена Миколаївна, магістр міжнародного морського права, юрист
«Укрферрі»
Роль міжнародних організацій у міжнародно-правовому регулюванні праці моряків
Іванова Алла Володимирівна, здобувач кафедри морського права Одеської
національної морської академії, старший викладач
Міжнародно-правове регулювання використання суднової, берегової та супутникової
радіоапаратури сучасних автоматизованих систем зв’язку
Галаган Олена Ярославівна, начальник відділу по роботі з іноземними
студентами, асистент кафедри економіки та морського права Херсонської державної
морської академії; здобувач кафедри міжнародного публічного права Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Наука міжнародного морського права в університетах України ХІХ ст.
Савчук Костянтин Олександрович, старший науковий співробітник відділу
міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, к.ю.н., доцент
Проблеми піратства та морського тероризму
Памфілова Юлія Михайлівна, старший викладач кафедри міжнародного права
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Проблеми екологічного захисту морського середовища
Репа Максим Олександрович, магістр кафедри міжнародного права Українського
державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Проблеми використання вод Світового океану та захисту мирного мореплавства в
умовах збройних конфліктів
Смарчевська Тетяна Валентинівна, магістр кафедри міжнародного права
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Проблеми у сфері формування права морського судноплавства
Яценко Марія Олександрівна,магістр кафедри міжнародного права Українського
державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Проблеми у сфері формування міжнародно-правових умов організації
мореплавства
Коваленко Дмитро Володимирович, магістр кафедри міжнародного права
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Інституціалізація морської практики у процесі формування договірних норм
міжнародного морського права
Нкіша Дмитро Олександрович,завідувач лабораторією кафедри морського та
митного права Національного університету «Одеська Юридична академія», к.ю.н.

Аlternative Settlement of Disputes in Maritime Law
Калінова- Панова Елизавета Георгіївна, помічник професора, доктор права
Інституту морського права та логістики у м. Варна Болгарія
Міжнародно-правова охорона морського середовища від забруднення різними
видами відходів
Халявка Тетяна Олександрівна, доцент Інституту екології, економіки та права,
к.х.н, Белан Владислав Юрійович, студент 5 курсу Національного педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова
Правовий аналіз Конвенції МОП № 164 про охорону здоров’ята медичне
обслуговування моряків1987 р.
Родіна Світлана Олександрівна, аспірант відділу міжнародного права та
порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Принцип суверенної рівності держав як фундаментальна основа міжнародноправового статусу морського порту
Кузьмішкін Дмитро Валентинович, здобувач кафедри конституційного,
міжнародного та адміністративного права Маріупольського державного університету,
заступник начальника з правових питань Маріупольського торговельного порту
Правове регулювання діяльності з посередництва у працевлаштуванні моряків:
міжнародні та національні аспекти
Денисова Ганна Олександрівна, здобувач кафедри митного та митного права,
Національного університету «Одеська Юридична академія»,адвокат
Актуальні міжнародно-правові проблеми організації системи пошуку та рятування у
морській зоні відповідальності України
Глущенко А.О., здобувач Українського державного університету фінансів та
міжнародної торгівлі
Поточний правовий розвиток Міжнародного органу з морського дна
Варес К. Л. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Міжнародно-правові механізми в сучасному міжнародному праві при протидії
морському піратству та тероризму
Панченко В.В., аспірант Українського державного університету фінансів та
міжнародної торгівлі
Добровільна система перевірки держав-членів Міжнародної морської організації, як
один з елементів забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері безпеки
судноплавства, попередження забруднення з моря та боротьби з ним.
Василюк А. П., аспірант Українського державного університету фінансів та
міжнародної торгівлі
Проблеми охорони підводної культурної спадщини
Цимбал Антон Богданович, студент 3 курсу Політико-правового коледжу
«АЛСКО»
Проблема піратства та морського тероризму у сучасному морському праві
Акуленко Данило Юрійович, студент 3 курсу Політико-правового коледжу
«АЛСКО»

Місце здійснення піратства
Тіторенко Наталія Ігорівна, студентка Національного університету «Одеська
юридична академія»
Актуальні проблеми складу екіпажу морського судну
Дабіжа Олена Володимирівна, студент 4 курсу Академії Адвокатури України
Актуальні питання міжнародної протидії піратства
Пилипенко Андрій Леонідович, студент 4 курсу Академії Адвокатури України
Деякі питання охорони підводної культурної спадщини Чорного та Азовського морів
Казаков І.Ю.Студент 4 курсу Академія адвокатури України
Поняття та форми договору перевезення вантажу
Куртинець Мирослав, молодший науковий співробітник відділу міжнародного
права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН
України
Характеристика підсудності щодо справ про арешт судна
Дамед Мукафат огли студент 3 юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Інші учасники конференції
15.00 - – підведення підсумків роботи конференції. Узагальнення та прийняття
Рекомендацій конференції. Нагородження учасників конференції
ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вироблення рекомендацій конференції
Нагородження учасників конференції

