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Після закінчення з відзнакою у 1996 році Одеського державного 
університету ім. І.І. Мечникова працював за спеціальністю на різних 

посадах на підприємствах, в юридичних фірмах.  
 
В 1998 році отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. Завдяки вільному володінню українською, російською, 
англійською мовами, постійно бере участь у захисті прав та законних 
інтересів українських громадян та підприємств у морських спорах, як в 

Україні, так і за кордоном.  
Має 20 років практичного досвіду.   

 
У 2001 році отримав диплом кандидата юридичних наук, захистивши в Одеській національній юридичній академії 

дисертацію на тему: «Організаційно-правові основи діяльності міжнародних морських організацій». Має вчене 
звання доцента. З 2001 року обіймає посаду доцента кафедри морського та митного права Національного 
університету “Одеська юридична академія”, є автором більш ніж 30 наукових праць з  різноманітних проблем 

морського права.   
 
Є керуючим партнером ТОВ “Юридичне бюро Сергєєвих” - однієї з провідних юридичних фірм міста Одеси і півдня 

України, що спеціалізується в наданні послуг у галузі морського та корпоративного права. Серед клієнтів 
Юридичного бюро Сергєєвих є і невеликі компанії, і транснаціональні корпорації. Юридичне бюро Сергєєвих та 
його співробітники є членами як національних, так і міжнародних асоціацій та громадських об’єднань, серед яких : 

Асоціація правників України, Міжнародний центр захисту прав моряків (Seafarers' Rights), Міжнародна мережа 
юридичних фірм з питань арешту суден (Shiparrested),  т.і.  
 

Юридичне бюро Сергєєвих є генеральним партнером Одеського осередку Ліги студентів АПУ.  
 
За рейтингом «Юридичної газети» та видання «Юридичної практики Ukrainian Law Firms» Юрій Сергєєв включений 

до ТОП-10 кращих юристів України у галузі морського права.   
 
Спеціалізація: морське право, трудове право, захист прав та законних інтересів моряків . 

 
Є членом Асоціації міжнародного права, Асоціації правників України.  
  

З 2010 року - експерт Міжнародної організації праці (з питань Конвенції МОП “Про працю в морському 
судноплавстві” 2006 року). 
 

Член робочих груп, експертних рад органів виконавчої влади України, Федерації профспілок України, Профспілки 
робітників морського транспорту України з питань імплементації в національне законодавство та застосування 
норм міжнародного морського права.  

 
Член Соціально-економічної ради у галузі морського транспорту. 
 

З 2016 року є головою відділення Асоціації правників України в Одеській області. У квітні 2017 року переобраний на 
цю посаду.  
 

Нагороди, почесні звання:   
Почесний працівник морського і річкового транспорту (2010) 
Почесна грамота Одеської обласної державної адміністрації  (2009, 2011, 2012) 

Почесна грамота Одеської обласної колегії адвокатів (2012)  
Почесна грамота Профспілки робітників морського транспорту України (2009, 2013)  
Почесна грамота Міжнародної конфедерації профспілок (2012)  
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