
МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМ. АДМ. МАКАРОВА 

 

 

 

 

 

На правах рукопису 
 

 

 

 ПІДПАЛА  ІРИНА  ВАЛЕНТИНІВНА 

 

 

                             УДК 342.951:347.793 
 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ 

НА МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 
 

 

Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право та процес; 
фінансове право; інформаційне право  

 

 

 

Дисертація  

на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук 

 

    

                      Науковий керівник: 

     Додін Євген Васильович 
                                                                     доктор юридичних наук, професор  

 

 

 

 

 

 

                                                         Київ – 2015 
 
 



2 

 

 
ЗМІСТ 

                                                                                                                         Cт. 

ВСТУП……………………………………………………………………………..3 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЛУЖБИ НА 

МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ……..….……..…… …13 

1.1. Етимологічний зміст терміна служба її види та ознаки…………..……13 

1.2. Адміністративно-правові чинники зародження та розвитку  служби на 

морському торговельному транспорті…………………………………….………23 

1.3. Поняття та особливості служби на морському торговельному 

транспорті ……………………..………………………………………..………….35 

1.4. Зміст і структура  адміністративно-правового інституту служби на 
морському торговельному транспорті……………………………………….…51 

    Висновки до розділу 1………………………………………………………60 

 
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕ-

ННЯ СЛУЖБИ НА МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ..63 

  2.1. Адміністративно-правові вимоги до професійної підготовка моряка…63 
 
      2.2. Порядок зарахування на службу та кваліфікаційне просування …... …82   

      2.3. Правові підстави припинення служби. ………………………………….92 

 2.4. Адміністративний статус капітана торговельного  судна……………..110 

 Висновки до розділу 2……………………………………………………...126 

  
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
СЛУЖБИ НА МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ..…129 

 
  3.1. Внутрішній розпорядок, як елемент проходження служби …………..129  
 
 3.2. Матеріальне забезпечення  моряків  ……….…………………………...144 
 
      3.3. Державні і соціальні гарантії при проходженні служби……………….157 

 Висновки до розділу 3……………………………………………………...171 

 

 ВИСНОВКИ…………….……………………….…………………………174 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………...……………..180 

 



3 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Україна - морська держава і формує свою морську 

політику як систему зовнішніх та внутрішніх суспільних відносин, що 

виникають у процесі провадження морської діяльності та реалізації 

національних інтересів. Для України ефективність морської галузі є особливо 

значущою. Водні артерії – це найважливіші транспортні коридори, які 

пов’язують нашу державу з багатьма країнами світу, що дозволяють перевозити 

вантажі та пасажирів найбільш економічним шляхом. Наявність сильного 

морського флоту, як цивільного, так і військового, зміцнює престиж і авторитет 

держави, стимулює інтеграцію України в міжнародні економічні та політичні 

процеси [1]. 

Морська галузь в цілому і морегосподарський комплекс зокрема 

відіграють вагому роль у правовому, соціально-економічному розвитку 

України. Потенціал України як морської держави багато в чому визначається 

наявністю висококваліфікованих спеціалістів [2]. Важливою тенденцією 

розвитку сучасного торговельного мореплавства є його інтернаціоналізація, що 

пов’язана з інтенсивною зовнішньою міграцією [3]. У своїх працях вчений-

адміністративіст  В. І. Олефір підкреслює, що міграція є основним фактором 

впливу на економічний розвиток країни: потоки грошових переказів мігрантів. 

Після прямих іноземних інвестицій, вони є другим за значимістю фінансовим 

потоком до України [4]. При цьому, частка переказів моряків складає значний 

обсяг, бо вони є основними легальними мігрантами. Україна є однією з лідерів 

країн-постачальників плавскладу для служби на морському торговельному 

транспорті світу. Привабливість українських моряків для іноземних 

судновласників визначається високим професіоналізмом, витривалістю, 

комунікабельністю, здатністю приймати нестандартні рішення при менших 

витратах на їх утримання [5].  

Моряки проходять службу на водяних просторах в специфічних умовах 

фізичного та психічного навантаження, що пов’язано з довгостроковим 

розлученням з родиною, різкою зміною кліматичних і часових зон, особливим 
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видом її здійснення (вахтовий метод), виконання аварійних та авральних робіт 

та ін. [6]. Діяльність моряків є особливим видом служби, яка здійснюється на 

професійній основі за умови наявності відповідної освіти, професійної 

підготовки, віку, стану здоров’я, сертифікатів, дипломів та посвідчення особи 

моряка.  Професійна діяльність моряків здійснюється відповідно Статуту  

служби на морських суднах (ст. 54 Кодексу торговельного мореплавства 

України) і регламентована визначеними службовими обов’язками та проходить 

за чітким розписом і організацією несення вахти з метою забезпечення безпеки 

мореплавства  [7].  

Служба на морському торговельному транспорті  має спільні загальні 

ознаки та особливості  з іншими видами служби, але і власну специфіку, що 

надає можливість відокремити її в самостійний вид професійної діяльності, 

виділити в окремий тип служби [8]. Ця служба регламентується особливою 

групою норм, серед яких домінують норми імперативного характеру – дозволи, 

заборони тощо,  які відносяться до інституту адміністративного права [7]. 

Адміністративні норми є загальнообов’язковими правилами поведінки, що 

надають можливість регулювати правовідносини [9] служби на морському 

торговельному флоті. Вони встановлюють не лише права, а й обов’язки, 

регламентують для моряків встановлену  поведінку дій, які можливо вчиняти, 

від яких слід утримуватися, а які вчиняти необхідно. Адміністративно-правові 

норми зумовлюють керівництво капітана судновим екіпажем, визначають 

адміністративно-управлінський статус капітана судна визначаючи його владні 

функції, можливість застосування примусу [10].  

Служба на морському торговельному транспорті проходить також і за 

межами нашої держави, що потребує посиленого захисту та контролю з боку 

України, обумовлює необхідність адміністративно-правового регулювання. 

Забезпечення захисту прав моряків за кордоном неможливе без застосування 

положень міжнародного морського права, що робить надзвичайно актуальним 

приєднання України до важливих міжнародних актів, їх імплементацію в 

національне законодавство. Правові норми, регламентуючі службу на 



5 

 

морському торговельному транспорті, на жаль, не завжди відповідають 

світовим правилам та стандартам [11], тому застосування адміністративних 

норм щодо регулювання порядку проходження цієї служби є дуже необхідним 

та актуальним і потребує суттєвого вивчення та аналізу.  

Це зумовлює проведення дослідження проходження служби на 

морському торговельному транспорті через призму адміністративного права. 

Фундаментальною основою для зазначеного дослідження стали наукові 

праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених-адміністративістів: 

В. Б. Авер’янова, Д. М. Бахраха, К. С. Бельського, Ю. П. Битяка, Л. Р. Білої-

Тіунової, Ю. А. Ведернікова,  І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Д. П. Калаянова, 

Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, М. В Коваліва,  Т. О. Коломоєць, В. К. 

Колпакова, В. В. Конопльова, О. В. Кузьменко, Д. М. Лук’янець, 

В. М. Манохіна, Н. Р. Нижник, В. І. Олефіра, О. І. Остапенко,  С. Г. Стеценко, 

Ю. О. Тихомирова, В. К. Шкарупи та інших. 

Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання правовідносин 

моряків, матеріального забезпечення, соціального захисту відображено в 

працях науковців у галузях теорії держави й права, конституційного права, 

трудового права, морського права, права соціального забезпечення, 

міжнародного права, зокрема: С. С. Алексєєва, Н. Б. Болотіної, Н. Д. 

Гетьманцевої, В. Н. Гуцуляка, С. Л. Єфімова,  В. В. Жернакова, І. В. Зуба, С. С. 

Каринського, З. Я. Козак, О. С Кокіна,  А. М. Колодія, С. О. Кузнецова, Л. І. 

Лазор, О. Г. Мурашина, О. М. Номоконової, А. Ю. Олійника,  П. Д. Пилипенко, 

С. М. Прилипко,  В. І. Прокопенко, О. С. Савич, О. В. Смірнова, 

Н. М. Стаховської,  Б. С. Стичинський, Ю. О. Фрицького, Г. І. Чанешевої, О. М. 

Шемякіна та інших. 

Питанням професійної діяльності служби на морському торговельному 

транспорті присвячено праці науковців, серед яких можна відзначити: Т. В. 

Аверочкіну, М. І. Бабишену, С. В. Буценко, В. В. Деміденко, О. В. Попова та 

інших.  

Безперечно, теоретичні доробки цих науковців є неоціненим внеском у 
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розвиток, як теорії адміністративного права, так і інституту служби на 

морському торговельному транспорті є науково-методологічним підґрунтям 

для подальших наукових досліджень. Проте у більшості наукових праць 

окреслена тема висвітлюється лише фрагментарно, хоч і має важливе наукове й 

практичне значення. З огляду на це, набуває актуальності, необхідності та 

своєчасності дослідження адміністративно-правових засад проходження 

служби на морському торговельному транспорті, як окремого виду служби в  

сучасних соціально-економічних умовах та надання пропозицій щодо 

вдосконалення інституту служби моряків у відповідності зі світовими 

вимогами, що й обумовило вибір даної теми дисертації. 

Теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці названих вище 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Нормативно-правову базу дослідження 

становлять Конституція України, чинне законодавство про службу на 

морському торговельному транспорті і зарубіжних країн. Емпіричною базою є 

статистичні дані Міністерства інфраструктури України, судові рішення з 

питань проходження служби на морському торговельному транспорті. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова відповідно до плану наукових досліджень 

«Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики» та 

«Україна і правопорядок у світовому океані». Вона є частиною роботи 

Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова  в рамках 

науково-дослідної роботи Національного університету «Одеська юридична 

академія»: «Інноваційний організаційно-правовий механізм створення і 

функціонування комунальних пароплавств в Україні» (державний 

реєстраційний номер 0113U001144) та в межах  пріоритетних завдань Морської 

доктрини України на період до 2035 року щодо наукового забезпечення 

збереження і розвитку кадрового потенціалу всіх складових діяльності море 

господарського комплексу з метою ефективної реалізації національних 

інтересів держави. 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у здійснені науково-теоретичного аналізу сутності та особливостей 

служби на морському торговельному транспорті, удосконалити правові та 

організаційні засади адміністративно-правового регулювання служби моряків в 

умовах імплементації положень міжнародного законодавства щодо 

забезпечення захисту їх прав. Зазначена мета дослідження зумовила постановку 

та вирішення основних наукових завдань: 

- визначити поняття «служба», як адміністративно-правову категорію, її 

сутність у широкому і вузькому розумінні, виокремити основні ознаки та 

сформулювати авторське визначення поняття «служба»; 

- розкрити історичний аспект становлення та розвитку служби на 

морському торговельному транспорті виокремити її особливості; 

- охарактеризувати службу на морському торговельному транспорті та 

визначити місце і роль її в адміністративно-правовому інституті служби; 

- визначити елементний склад організаційно-правових засад служби на 

морському торговельному транспорті;  

- дослідити ефективність адміністративно-правового регулювання на 

проходження служби на морському торговельному транспорті; 

- простежити механізм адміністративно-правової регламентації та 

порядку проходження служби на морському торговельному транспорті; 

- уточнити суб'єкти адміністративно-правового регулювання служби на 

морському торговельному транспорті, їх повноваження; 

– визначити заходи адміністративних повноважень капітана морського 

торговельного судна; 

– узагальнити зарубіжний досвід припинення служби та репатріації з 

метою подальшого запозичення у практику для захисту українських моряків; 

- проаналізувати та узагальнити національні та міжнародні правові норми 

регулюючі професійну діяльність моряків. 



8 

 

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

адміністративно-правового регулювання проходження служби на морському 

торговельному транспорті. 

Предметом дослідження є самостійний вид професійної діяльності: 

служба на морському торговельному транспорті, як  адміністративно-правова 

категорія. 

Методи дослідження. Дане дисертаційне дослідження охоплює 

сукупність загальних та спеціальних методів пізнання правових явищ: 

діалектичний,     історично-правовий,    формально-логічний, нормативно-

порівняльний, системно-структурний, функціональний, інституціональний та 

інші, а також методи тлумачення права. 

За допомогою діалектичного методу були розглянуті поставлені автором 

завдання щодо визначення правового регулювання служби на морському 

торговельному транспорті як сфери здійснення професійної діяльності моряків.  

Застосування історично-правового методу в дисертаційному дослідженні 

дозволило відобразити адміністративно-правові чинники зародження служби на 

морському торговельному транспорті.  

Формально-логічний метод дозволив виявити суперечливості в 

законодавстві, динаміку співвідношення змісту і форми національного 

законодавства з міжнародними нормами, особливості окремих нормативно-

правових актів, а також допоміг зробити висновки та надати пропозиції щодо 

подальшого вдосконалення інституту служби на морському торговельному 

транспорті на принципах логіки та вирішення поставленні завдання. 

Нормативно-порівняльний метод дозволив визначити загальні та 

специфічні риси служби на морському торговельному транспорті та порівняти 

її ознаки з другими видами служб і провести дослідження нормативного 

регулювання служби моряків в інших країнах.   

Системно-структурний метод дозволив розглянути службу на морському 

торговельному транспорті, як цілісну систему та дослідити її структурні 

елементи. Для висвітлення поняття «служба на морському торговельному 
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транспорті « і «професійна діяльність моряка», застосовано метод системного 

аналізу та синтезу. 

За допомогою функціонального методу автором встановлено принципи 

набуття статусу моряка.  

В роботі використаний інституціональний метод дослідження, що 

дозволив продемонструвати роль адміністративного права при регулюванні 

правовідносин  служби на морському торговельному транспорті. 

Методи тлумачення права застосовувалися у процесі всього дослідження 

при вирішенні дисертаційного наукового  завдання. За їх допомогою 

розкривався, з’ясовувався зміст окремих юридичних актів. Тлумачення норм 

Конституції України, Кодексу торговельного мореплавства України,  Законів 

України, Міжнародних конвенцій та інших актів сприяло встановленню 

особливостей правового регулювання служби на морському торговельному 

транспорті. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

першим у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним 

дослідженням адміністративно-правових засад служби на морському 

торговельному транспорті, визначення основних напрямків подальшого 

розвитку законодавства про цю службу  в сучасних умовах та удосконалення 

існуючого з урахуванням положень Конституції, законодавства України, 

міжнародно-правових норм. 

На основі проведеного дослідження сформульовано низку 

концептуальних положень, узагальнень, висновків, пропозицій запропонованих 

особисто здобувачем, які відповідають критеріям наукової новизни а саме: 

вперше: 

- визначено й охарактеризовано історичні аспекти становлення та розвитку 

служби на морському торговельному транспорті; 

-  запропоновано авторське визначення: «служба», як  професійна 

діяльність особливого характеру; 
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«служба на морському торговельному транспорті», як особливий (самостійний) 

вид діяльності, що здійснюється моряками на професійній основі за умови 

наявності відповідної освіти,  професійної підготовки, певного віку, стану 

здоров′я та посвідчення особи моряка; 

- встановлено, що служба на морському торговельному транспорті є 

самостійним видом професійної людської діяльності, регламентується в 

основному особою групою адміністративно-правових норм, які в сукупності 

являють самостійний інститут адміністративного права; 

- проведений аналіз поділу норм регулювання служби на торговельному 

флоті на норми матеріального та процесуального права, де норми 

матеріального права встановлюють правове регулювання, визначають права, 

обов’язки та відповідальність учасників цих відносин, тобто формулюють 

підстави вступу на службу на торговельних суднах і її припинення, а 

процесуальні сприяють реалізації матеріальних норм, а саме: визначають 

порядок проходження цієї служби;  

- визначено порівняльно-правові  характеристики служби на морському 

торговельному транспорті з іншими видами служби; 

- визначено елементний склад організаційно-правових засад служби на 

морському торговельному транспорті; 

-  визначено адміністративно-владні повноваження капітана торговельного 

судна; 

- визначено ефективність адміністративно-правового регулювання на 

проходження служби, 

запропоновано: 

- пропозиції щодо удосконалення актів чинного законодавства та 

необхідності ратифікації Міжнародних конвенцій, резолюцій у сфері 

торговельного мореплавства з метою  забезпечення регулювання правовідносин 

моряків; 
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- формування сучасного правового інституту служби на морському 

торговельному транспорті щодо необхідності піклування держави про захист 

прав і свобод моряків, що  буде відповідати потребам правової держави;  

- основні напрямки можливого застосування зарубіжного досвіду в умовах 

України, 

 набули подальшого розвитку: 

- пропозиція щодо розробки «Статуту служби на морському торговельному 

транспорті України»; 

- обґрунтування висновку про те, що правовідносини служби на морському 

торговельному транспорті регулюються не лише спеціальними та 

адміністративними, а й міжнародними нормами та потребують від держави 

ратифікації міжнародних конвенцій та стандартів; 

- обґрунтування доцільності використання позитивного досвіду зарубіжних 

країн у вдосконаленні питань репатріації українських моряків; 

- дослідження системи суб’єктів, уповноважених здійснювати 

адміністративно правове регулювання служби на морському торговельному 

транспорті; 

- висновок про необхідність спеціального законодавчого закріплення 

матеріального забезпечення моряків з урахуванням міжнародних норм. 

Практичне   значення   одержаних   результатів.   Пропозиції та 

висновки, сформульовані та викладені в результаті дослідження, можуть бути 

використані при подальшому розширенні та поглибленні наукових пошуків і 

розробок правового регулювання служби на морському торговельному 

транспорті. Практичне значення отриманих результатів полягає: 

- у навчальному процесі - результати дослідження можуть бути 

запропоновані до використання при викладанні дисципліни чи створенні 

спеціального курсу для студентів ВНЗ, під назвою: «Правові основи служби на 

морському торговельному флоті», при підготовці методичних рекомендацій та 

курсів лекцій; 
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- у правозастосовній діяльності - висновки та рекомендації, сформовані у 

роботі, сприятимуть вдосконаленню практики застосування норм чинного 

законодавства у сфері регулювання морських відносин та реалізації і захисту 

інтересів та прав моряків; 

- у правовиховній – для підвищення рівня професійної компетентності 

моряків; 

- у науково-дослідній сфері - наукові результати, положення, висновки, 

отримані в процесі дослідження, можуть бути взяті за основу для подальшого 

опрацювання проблем проходження служби на морському торговельному 

транспорті;  

- у сфері правотворчості - пропозиції та рекомендації, сформовані у 

дисертації, можуть бути використані для удосконалення норм Кодексу 

торговельного мореплавства України.   

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорена на засіданні 

кафедри правознавства Національного університету кораблебудування ім. адм. 

Макарова та кафедри Адміністративного та фінансового права Національного 

університету «Одеська юридична академія». Результати дисертації 

оприлюдненні у доповідях на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях, зокрема: Інститут держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, Національний університет кораблебудування ім. 

адм. Макарова, Національна морська академія. 

  Публікації. Основні наукові результати та теоретичні положення і 

висновки дисертації знайшли відображення в 12 наукових працях, з яких 5 

статей, опубліковані у вітчизняних наукових фахових виданнях, одна стаття в 

іноземному виданні та 6 тезах доповідей на міжнародних і всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЛУЖБИ НА 

МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ  

 

§ 1.1 Етимологічний зміст терміна служба,  її види та ознаки 

 

Термін «служба» на сьогодні є дуже розповсюдженим і вживається в 

різних сферах, тому є цікавим його етимологічне дослідження, що дозволить 

встановити істину, пояснення давніх (первинних) значень походження цього 

терміну. Важливим поняттям є його внутрішня форма – спосіб мотивації слова, 

що покладено в основу і зазначає виражене значення.  

За тлумачним словником «служба» це: 1. Робота, заняття (посада 

службовця, місце такої роботи і саме перебування на ній). Служби: державна, 

громадська, військова і ін. 2. Здійснення діяльності для служіння чиїм-небудь 

інтересам, цілям. Надати послугу кому-небудь. Служби:  в банку, в армії, в 

театрі, науці і ін. 3. Виконання службових обов'язків. (Нести вартову службу. 

Проходити дійсну службу). Служби: стройова, військова, штабна і ін. 4. Розм. 

Службовий обов'язок. Діяльність. 5. Діал. Галузь виробництва або установа, 

організація, які відають спеціальною областю роботи. Служби: медична, 

метеорологічна, рятувальна,  аварійно-відновлювальна,  побуту, зв'язку, науки, 

мистецтва та ін. 6. Заст. Підсобні приміщення, споруди для господарських 

потреб (Панський будинок зі службами) [12]. 

У російській мові «служба» має таке значення, як не виробнича робота, 

(служба в армії, служба в театрі). Завдяки цьому то і службовець тлумачиться 

працівником, який займається не виробничою працею, а служити в цьому 

розумінні це виконувати обов'язки службовця або військові обов'язки. Робити 

що-небудь, трудиться на благо кого, чого. ( Служити в армії, служити державі, 

служити мистецтву) [13].  

У латинській  мові «служба» – usus: служба, діяльність. У  англійській 

мові служба - employ: служба, робота (наймати, службовець) [14]. 
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 У словнику В. І. Даля «служба» визначається, як: 1. Діяльність, користь, 

угода, життя для інших, послуга, корисна справа. 2. Будови при будинку, про 

різні потреби, як: людська, кухня, пральня, стайня, сарай, погріб та ін. (Двір з 

усіма службами. Житловий будинок зі службами під одним зв'язком). 3.  

Служба, як дія (дієслово).  За такого, службовець – людина, що знаходиться на 

будь-якій службі; служивий, військовослужбовець, нижній чин, службовець або 

відставний; служилий, служивий або підлягає службі, зобов'язаний, що 

відноситься до служби.  Служилі люди, старі, ратні, військові чини. Служива 

кабала - укладення строкової військової служби. Служака (розм.) - старий, 

досвідчений, старанний служивий чи військовий. Служитель - хто  знаходиться 

у кого в служінні ( Канцелярський служитель, писар, з чином або без чину і без 

штатного місця). Служителі купецькі, заводські, підлеглі посадові, робочі. 

Служитель правосуддя, судового відомства. Інше значення, це служитель в 

будинку, при особі, що складається в домашньому служінні. Взагалі, 

підпорядкований кому. Служній, що надавався від волостей, в служні йдуть за 

наймом. 

При цьому, термін «служити» В. І. Далем тлумачиться, як 1. Годитися, 

пригожатися, бути придатним, корисним; йти в справу, на справу, бути 

потрібним. (Про людину, яка з волі своєї надає послуги, подає допомогу, 

услуживає, служить). 2. Служити на державній, або громадській службі, на 

посаді, займати місце з визначеними обов'язками, бути на (при) місці ( царю 

служити або великому государю, солдатська служба, служити у військах, 

служити капітаном. 3. Служити що, відправляти служіння за статутом. 

(Військова служба, морська служба, дослужився до полковника, дослужував 

термін, дослужитися до повної пенсії. Обов'язок кожного служіння на загальну 

користь) [15].  

Ожегов С. І. визначає «службу» - робота, заняття, а також місце роботи 

службовця або  місце служби чи виконання обов'язків, ще  спеціальна область 

роботи з відповідними до неї установами (служба безпеки (міністерство), 

служба зв'язку, служба погоди (метеорологічна), медична служба,  служба в 
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армії, служба шляху (на залізниці). При цьому, службовцем він визначає 

працівника, зайнятого інтелектуальною, нефізичною працею в різних сферах 

діяльності: державної, адміністративної, господарської та ін. (служби - 

міністерства, банку, фірми, санаторію, лікарні, готелю, службовці заводу, 

фабрики (працівники управління, інженерно-технічного складу) [16].  

Ушаков Д. М. ототожнив «службу» з дією, як нести службу, в іншому 

випадку визначив службу, як роботу, заняття службовця, служивої людини, що 

займає  посаду (Державна служба, приватна служба, військова служба, яка 

складається з дійсної служби та служби в запасі армії і флоту). Розмовне 

поняття служби це - місце роботи чи установа, перебування в тому місці, де 

виробляється ця робота. За його трактуванням, служити це  виконувати  роботу, 

підкоряючись вказівкам, наказам.  Займатися професійно такою роботою, бути 

службовцем. Діал. 1.Цілком віддаватися у владу. 2.  Працювати, робити щось 

для чиєїсь користі, бути корисним у чому-небудь (служити науці, служити 

мистецтву, служити в армії, служити секретарем, служити контролером, 

служити сторожем) [17].  

Євгеньєва А. П. відокремила «службу», як діяльність з установами, що 

відносяться до спеціальної області (довідкова служба, служба погоди 

(метеорологічна), служба  часу,   служба сонця (міжнародна мережа 

астрономічних станцій і обсерваторій, які досліджують сонячну активність і її 

зв'язки з географічними явищами), служба зв'язку,  медична служба, служба в 

армії, служба шляху (на залізниці), аварійно-відновлювальна служба,  

диспетчерська служба, рекламна служба, аудиторська служба, служба безпеки, 

служба зайнятості, санітарно-епідеміологічна служба (система державних 

установ, що здійснюють державний санітарний нагляд), міжнародна 

громадянська служба, служба в секретаріатах міжнародних міжурядових 

організацій). А ще вона тлумачить службу в іншому значенні (застар.), як 

приміщення, споруди для господарських потреб (садиба зі службами, дворові 

служби, привокзальні служби) [18].  
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За Єфремовою Т. Ф. «служба» це:  1. Процес дії за значенням дієслова. 2. 

Заняття службовця чи місце роботи. 3. Проходження військового навчання, 

відбування військової повинності. Галузь військових занять, обов'язків, а також 

система обслуговуючих їх установ у структурі армії. 4.Установи та організації, 

що належать до певної галузі виробництва [19].  

Малий академічний словник визначає «службу», як  заняття, послугу,  

посаду [20].   

Словник російських синонімів і схожих за змістом висловів тлумачить  

«службу», як дію за дієсловом (служба у банку, служба в армії).  Розм. 

Службовий обов'язок, діяльність [21].  

Дмитрієв Д. В. «службою» називає виконання військових обов'язків 

офіцерами, солдатами, моряками в армії, на флоті [22].  

За Розенталем Д. Е. «служба» це праця за наймом (служба у капіталістів) 

чи праця на благо кого/чого (служба народу, служба мистецтву) [23].  

У словнику військових термінів «служба» це 1) система штатних органів 

управління і військових формувань, призначена для забезпечення та 

обслуговування військ (сил) у відповідності зі своєю спеціалізацією 

(наприклад, служби: автомобільна, речова, продовольча, медична та ін.); 2) 

повсякденна військова діяльність в частинах (на кораблях), установах (служби: 

вартова, внутрішня, корабельна та ін.);  3) комплекс заходів, що 

організовуються і проводяться командувачами (командирами) і штабами з 

метою забезпечення успішного виконання військами завдань (служби: 

комендантська, патрульна та ін.) [24].  

А у юридичному науково-практичному словнику-довіднику визначено, 

що  «служба» - професійна діяльність людей на постійній основі [25].  

Юридична енциклопедія трактує термін «служба», як виконання 

працівником роботи,  функцій з управління, надання послуг, вироблення 

адміністративно-господарських рішень, підготовки, аналізу та обліку 

інформації, а також забезпечення, канцелярських та ін. функції займаючи 
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відповідну посаду в організаціях. На службовця поширюються всі права та 

обов'язки, якими володіють інші працівники [26]. 

На думку автора «служба» це професійна діяльність особливого 

характеру. 

В умовах подальшої розбудови державності служба набула особливого 

значення та ролі як невід'ємний атрибут функціонування громадянського 

суспільства та правової соціальної держави. Тому, в юридичній літературі 

зустрічаються різні погляди щодо поняття «служба».  У загальному розумінні 

на підставі вищенаведеного можна визначитися, що цей термін може 

використовуватися для позначення: 

а) виду діяльності людей та відповідного соціально-правового інституту; 

б) найменування певного відомства, органу або його структурного 

підрозділу [27]. 

Служба, поряд із навчанням, виробництвом матеріальних цінностей та 

наданням господарських послуг, веденням домашнього господарства та ін. є 

різновидом суспільно-корисної діяльності людини. Вона пов'язана не тільки з 

управлінням, а й з соціально-культурним обслуговуванням людей. Окремі 

дослідники зазначають, що службовці - це ті особи, які займають посади в 

державних або громадських організаціях та за винагороду здійснюють 

управлінську або соціально-культурну діяльність. Службова діяльність 

розглядається і як зовнішні зв'язки, військова справа, розподіл матеріальних та 

інших благ, охорона правопорядку [28]. 

З'ясування сутності служби в суспільстві безпосередньо залежить від 

особливостей процесу праці під час здійснення служби та інших видів 

соціальної діяльності [29]. Вирішальним фактором, який визначає відмінність 

служби від інших видів трудової діяльності, є специфічний об'єкт впливу в 

процесі праці - людина як соціально-біологічна істота, тобто її воля, здоров'я, 

права, свободи, законні інтереси і т.д. Специфікою служби є те, що під час її 

здійснення об'єкт впливу - людина - є завжди конкретною,  а ще може стати 

відомою під час здійснення служби [30]. 
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Служба безпосередньо пов'язана з посадою. Саме через посаду спрямо- 

вується воля індивіда на служіння суспільним або корпоративним чи 

приватним інтересам [31]. При цьому важливо зазначити, що службовець не 

володіє посадою, посадовою владою, повноваженнями. Він використовує їх для 

реалізації службових обов’язків та відповідних цілей та завдань [32]. 

Служба характеризується тим, що вона забезпечує реалізацію як 

приватних інтересів, так і публічних цілей і завдань. Аналіз різних точок зору 

на поняття «служба» на думку С.В. Ківалова дає підстави відокремити такі її 

особливості: 

а) безпосередньо спрямована не на виробництво матеріальних цінностей, 

а на створення умов для матеріального виробництва; 

б) здійснення службової діяльності зумовлене володінням специфічним 

предметом праці - інформацією, яка водночас є засобом впливу (збирання, 

опрацьовування, передача, зберігання, створення інформації) на об'єкти 

управління або об'єкти надання управлінських послуг; 

в) пов'язана, як правило, із зайняттям розумовою працею; 

д) є оплатною; 

е) здійснюється особами, які займають посади в державних, 

муніципальних органах, корпоративних або громадських організаціях, 

приватних компаніях [27]. 

За радянської доби пропонувалися декілька класифікацій видів служби: 

а) державна служба (в державних організаціях) і громадська служба (в 

партійних, профспілкових, кооперативних та інших організаціях). При цьому 

державна служба, у свою чергу, поділялася на цивільну та мілітаризовану. У 

системі цивільної державної служби виокремлювалися загальна, спеціалізована 

(на залізничному транспорті, в прокуратурі, суді, дипломатична та ін.) і 

мілітаризована служба (військова, міліцейська і ін.); 

б) державна служба, недержавна служба і муніципальна служба, яка в 

окремих випадках фактично ототожнюється з державною [33]. 
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З урахуванням особливостей становлення та розвитку правового 

інституту служби, подальшого удосконалення її системи, здійснення службової 

діяльності в державних органах, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, організаціях, інших невиробничих утвореннях 

можна виокремити такі види служби: 

а) публічна, яка здійснюється на посадах в державних органах, їхніх 

апаратах та органах місцевого самоврядування і спрямована на здійснення 

суспільно-публічних функцій та надання управлінських послуг; 

б) корпоративна, яка здійснюється на підприємствах, в установах та 

організаціях всіх форм власності і спрямована на реалізацію внутрішньо-

організаційних (корпоративних) функцій та соціально-культурне 

обслуговування людей; 

в) громадська, яка здійснюється в громадських об'єднаннях, політичних 

партіях, фондах і спрямована на забезпечення реалізації власних політичних, 

громадських та інших інтересів [28]. 

Служба характеризується тим, що вона здійснюється на професійній 

основі особами, які займають посади в різних установах  і спрямована на 

функціонування громадянського суспільства [34]. 

Важливим є питання щодо класифікації видів служби з огляду на те, що 

на законодавчому рівні це питання не знайшло свого визначення, а в науковій 

літературі із цього приводу висловлюються різноманітні точки зору, інколи 

навіть протилежні. Аналіз цих точок зору, правової природи служби, 

особливостей їх правового регулювання та проходження дають можливість 

виокремити такі види: 

1. Політична служба. Основним завданням цієї служби є визначення та 

реалізація державної політики у всіх сферах суспільного життя держави. Вона 

характеризується: а) особливостями вступу на службу та її проходженням; б) 

політичною відповідальністю, яка є основною для політичних службовців; в) 

зайняттям державних посад у державних органах для здійснення політичної 
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діяльності; г) оплата праці за рахунок державного бюджету. Цей вид служби, у 

свою чергу, поділяється на види: 

а) служба на посту Президента України; 

б) депутатська служба ( на посадах народних депутатів у Верховній Раді 

України); 

в) урядова служба (на посадах членів Кабінету Міністрів України) [27]; 

2. Державна служба. Цей вид служби: а) здійснюється на державних 

посадах в державних органах; б) має своєю ціллю реалізацію завдань і функцій 

держави; в) регламентується Законом «Про державну службу» та іншими 

спеціальними законами; г) характеризується особливістю вступу на державну 

службу, її проходженням, припиненням службових відносин; д) пов'язана з 

присвоєнням рангів, чинів, спеціальних і військових звань; е) характеризується 

безпартійністю або політичною нейтральністю державних службовців; г) 

оплачується за рахунок державного бюджету. Поряд із загальними рисами, що 

визначають правову природу державної служби, вона як багатогранне та 

складне явище характеризуються своєю структурою, яку становлять: 

а) адміністративна служба: в Апараті Верховної Ради України, 

Секретаріаті Президента України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, 

апаратах судових органів, апаратах військових формувань, Апараті Ради 

національної безпеки і оборони України, Рахунковій палаті України, 

антимонопольних органах, Центральній виборчій комісії України, Націона-

льному банку України, місцевих державних адміністраціях, Державній 

виконавчій службі України, патронатній службі [35]; 

б) спеціалізована служба: в митних органах, податкових органах, органах 

прокуратури, органах внутрішніх справ, органах пожежної безпеки, 

дипломатичній службі, на залізничному транспорті [36]; 

в) мілітаризована служба: у Збройних Силах України (військова), 

Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України, Внутрішніх 

військах МВС України,військах Цивільної оборони України, Державній 

прикордонній службі України, Службі безпеки України, Державній 
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кримінально-виконавчій службі, органах спеціального зв'язку та захисту 

інформації, Державній охороні України [37]; 

3. Суддівська служба. Цей вид публічної служби стосується тільки однієї 

категорії - професійних суддів при здійсненні ними правосуддя - і 

характеризується: а) зайняттям суддею державної посади у державному органі 

(суді) і неналежністю до категорії як політичних службовців, так і державних 

службовців; б) особливим порядком призначення на посаду судді і 

проходження суддівської служби; в) незалежності суддів і підпорядкування 

тільки закону; г) по життєвим статусом судді; г) оплатою праці за рахунок 

державного бюджету [30];  

Крім зазначених видів служб розрізняються, ще й такі як соціальна 

служба, служба науці, служба мистецтву, служба безпеки на морі, рятувальна 

служба на морі, лоцманська служба в деяких випадках і морська служба [27].  

Вітчизняні автори зазначають, що через службу здійснюється практична 

реалізація компетенції службовця або повноважень організацій. Професійні 

службовці, на думку цих авторів, є найманими робітниками, напрямками 

діяльності яких є реалізація службових завдань можливо з прийняттям 

управлінських рішень [38]. При цьому за ознакою організації та порядком 

проходження служба поділяється на державну службу та службу в недержавних 

структурах. Але, така класифікація є більш вдалою, оскільки служба в 

недержавних структурах за сутністю та ознаками має спільні характеристики та 

принципи з державною чи спеціалізованою службою, ніж із службою в 

громадських організаціях [39]. 

Характеризуючи службу у країнах Європейського Союзу, то слід 

зазначити, що цей соціальний інститут у різних країнах має різні назви, а 

подекуди й не зовсім тотожний зміст. Поняття «служба» та «службовець» у 

Франції передаватимуться відповідно термінами «адміністрація» та 

«функціонер», у Великій Британії - «служба» та «агент», у Німеччині - 

«служба» та «службовець» [27]. 
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В окремих країнах частина службовців поліції належить до збройних сил 

(це стосується, наприклад, жандармерії у Бельгії та Франції). Необхідно 

зазначити, що службовці поліції у більшості країн значною мірою є 

державними, тоді як у Німеччині вони майже повністю є публічними 

службовцями, а у Великій Британії - службовцями місцевої влади [21]. 

Наприклад, воєнно-морська служба Ірландії (ірл. Seirbhis Chabhlaigh na 

h`Eireann) - визнається, як морська складова сил оборони Ірландії і включає в 

себе: 1. штаб оперативного командування; 2. штаб: розвідки і охорони 

риболовства, флотилії патрульних суден, командування підтримки; 3. штаб: 

відділу машинобудування і воєнно-морських верфей, відділу базового 

матеріально-технічного забезпечення, відділу озброєння і електроніки, воєнно-

морський коледж; 4. технічну школу, лінійну школу, офіцерську школу, 

національний морський коледж Ірландії [40]. А от воєнно-морська служба 

Англії (англ. Naval Service) – це вид збройних сил Великобританії, що 

відповідає воєнно-морським силам і складається із Королівського воєнно-

морського флоту та Королівської морської піхоти [41]. 

Що стосується працівників освіти, то у деяких країнах більшість із них є 

службовцями держави (Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Португалія і Франція), однак їхній статус може певною мірою відрізнятися від 

статусу власне публічних службовців або функціонерів. Так, у Нідерландах 

викладачі мають власний службовий статус. У Бельгії та Німеччині ці особи є 

службовцями органів регіональних (територіальних) утворень. У Великій 

Британії, Данії та Ірландії вони частково ще є приватними службовцями.  

Службовці лікарень і системи охорони здоров'я у Франції мають власний 

статус, який відрізняється від статусу публічних службовців та службовців 

територіальних органів управління. В Італії персонал системи охорони здоров'я 

є службовцями областей і місцевих громад. У Великій Британії Національна 

служба здоров'я, до якої входить більша частина лікарів та лікарняний 

персонал, становить більше половини кількісного складу публічних 

службовців. У деяких інших країнах (Нідерланди) вони мають статус ще й 
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приватних службовців. Статус працівників служб соціального забезпечення у 

різних країнах також не є однаковим: у деяких із них ці особи є публічними 

службовцями держави чи місцевих громад (зокрема в Данії), але у більшості 

країн, як у Франції, вони є службовцями приватноправових організацій [27]. 

На думку інших учених, для з'ясування сутності служби в суспільстві 

необхідно звернутися до аналізу процесу праці під час її здійснення та інших 

видів трудової діяльності [42]. У цьому аспекті, заслуговує на увагу точка зору 

В. М. Манохіна, який вважає, що місце служби як елемента у будь-якій 

організації правильно та доцільно визначати як продовження та завершення 

процесу формування (створення) цієї організації або системи організацій. При 

цьому продовженням процесу формування організації є організація служби 

(встановлення посад та їх кількості, визначення посадових повноважень, підбір 

та розстановка кадрів тощо), а завершенням - практичне здійснення службової 

діяльності [33]. 

Таким чином, вбачається, що етимологія терміну «служба» має декілька 

тлумачень. По-перше, «служба» трактує своє походження від терміну «робота», 

а по-друге від терміну «діяльність». Ці значення, на думку автора, надають 

можливість пояснити термін «служба» в загальному розумінні, як професійна 

діяльність особливого характеру, що має індивідуальні видові ознаки з  

багатьма елементами та складовими, що спрямовані на  характер їх поєднання.  

 

 

 

 

§1.2 Адміністративно-правові чинники зародження та розвитку 

служби на морському торговельному транспорті 

 

 Водяні простори Землі - озера, річки, моря і океани з давніх часів 

слугували джерелом різноманітної їжі, зручними шляхами сполучень. У 

пошуках прожиття людина освоювала з початку тільки прибережну зону морів 
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та океанів, а пізніше вийшла на відкриті простори. Але в ті часи на першому 

місці стояло питання здобуття їжі, тому першою роллю людини в океані була – 

«рибалка». Застосовуючи острогу, людина здобувала собі на прожиття рибу. 

Три тисячі років потому рибальство перетворилося на високоорганізоване 

ремесло. Північні народи були рибалками ще раніше – біля 10 тисяч років 

назад. Вони ходили далеко в море на ловлю глибоководних риб.  Початок 

мореплавства вчені відносять до первісного суспільства, ще коли мисливець 

використовував стовбури дерев для переправи через водяні перепони. На думку 

багатьох істориків суднобудування у Китаї зародилося раніше чим у Єгипті. На 

своїх суднах китайці здійснювати плавання у заморські країни, навіть в 

Мексику за декілька тисячоліть до нашої ери. Однак, після закінчення Третьої 

Пуніческої війни (146 р. до н.е.) панування на морі, що раніше належало Греції 

і Карфагену, перейшло до Риму. Рим, крім тісних контактів зі країнами 

Середземномор’я, встановив зв'язок з Індією, Суматрою, Китаєм. З початку із 

цих країн вивозилися предмети розкоші. Пізніше зі сходу везли бавовняні 

тканини, шовк, прянощі, а ввозили масло оливи, вино, сукно, золото і срібло в 

монетах [43]. 

 Розвитку мореплавства послужило і прийняття особливих законів. 

Римляни удосконалюють морське право, вводять закони, що регламентують 

морську торгівлю. Існував закон, що визначав фінансування морської торгівлі і 

розподіл прибутків. У відповідності з ним «купец, получивший заем, покупал 

товары, грузил их на собственное или нанятое судно и отправлялся в путь, а 

ссуду возвращал только при благополучном возвращении из плавания». Той, 

хто надавав позику, отримував додатково деяку суму за ризик. Така система 

фінансування морських торговельних операцій сприяла створенню структур, 

схожих на сучасні акціонерні товариства. У них входили судновласник, 

команда і фрахтувальник судна, які платили певні внески. Усі учасники цього 

товариства були зацікавленні у благополучному успіху торгового заходу. 

Прибуток розподілявся в залежності від первісного внеску [44]. 
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 З падінням Римської імперії закінчилося і панування римлян на 

Середземному морі. Морською державою в цьому регіоні стає Візантія. 

Візантійська імперія була могутньою морською державою, поки у 1453р. турки 

заволодівши Константинополем, не знищили цю державу. У перші сторіччя 

нової ери візантійські судна вже ходили до берегів Аравії, Східної Африки, 

Індії. Починаючи з третього сторіччя, морська торгівля з цими країнами 

повністю переходить до рук арабів, які витісняють із морських шляхів індійців, 

китайців. Завоювавши Північну Африку і Піренейський півострів, араби з VIII 

–XIII ст. були посередниками у торгівлі між Європою і країнами Сходу. Навіть 

російські хутра проходили через їх руки [45]. Крім того, у середині сторіччя 

цивільні судна також мали озброєння, а військові теж займалися комерційними 

перевезеннями: венеціанська галера була військовий судном, але 

використовувалася так же як торговельне судно [46]. 

 Вікінги з берегів Скандинавського і Ютландського півострову займалися 

мирною морською торгівлею і здійснювали далекі плавання. Але у ІХ –Х ст. 

вони стали відомі від Балтики до Середземномор’я, як грізні завойовники і 

морські розбійники. У ХІІ-ХІІІ ст. на Середземномор’ї панували флоти Венеції, 

Генуї, Пізи і інших міст-держав. Вони мали великі торговельні судна, які 

здавалися в оренду іншим країнам. В той же час у Німеччині з’являються 

багато чисельні  міста центри торгівлі, які до XIV ст. організовують торговий і 

політичний союз – Ганзу. У портових містах з якими  ганзейський союз вів 

торгівлю, створювалися спеціальні контори. Відомо, що вони були у 

Стокгольмі, Лондоні і ін. містах. Із Новгорода через контору Ганзи «Двір Св. 

Петра» в Європу  надходили, що користувалися великим попитом російські 

хутра, шкури, віск, ліс і ін. Тому торгівля із Руссю було невичерпним джерелом 

скарбів Ганзи. Ганзейським союзом було розроблено Морське право, настільки 

досконале, що деякі його положення збереглися у діючих морських 

законодавствах багатьох країн. До XVI ст. Ганзейський союз втрачає своє 

значення, а до XVІІІ він розпадається зовсім. На початку XVІІІ ст. видне місце 

у морській торгівлі починає займати Голландія [43]. 
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 Друга половина XV ст., сторіччя Великих географічних відкриттів 

пов’язана ще з одною знаменною подією – заснуванням у м. Сагрише 

(Португалія) відомої морської школи, що включає в себе обсерваторію і 

величезну морську бібліотеку. Ініціатором її створення і спонсором  був Генріх 

Дон Енрікс, третій син португальського монарха Хуана І, прозваний згодом 

«Мореплавцем», хоча він сам в море ніколи не ходив. Із цієї школи вийшли не 

тільки теоретики мореплавства і кораблебудування, але і знамениті 

першовідкривачі нових земель – Христофор Колумб, Васко да Гама, 

Бартоломео Диаш і ін.  Відкриваючи школу мореплавства, а вірніше цілий 

комплекс морських інститутів, Генріх Мореплавець хотів удосконаленням 

кораблебудування і мореплавства знайти нові шляхи для португальської 

морської торгівлі [44]. 

 Починаючи з ХІІІ ст. Англія поступово займала видне місце у морській 

торгівлі, однак успіхами у суднобудуванні вона не сяяла. Розквіту Англії як 

морської держави багато в чому сприяв Перший навігаційний акт 1369р.  А 

розгром «Непереможної армади» у 1588р. призводить не лише до падіння 

морської могутності Іспанії, але і до швидкого зростання англійського флоту.  

У 1651р. за пропозицією Кромвеля англійським парламентом прийняті 

Навігаційні акти, за якими товари в Англію і її володіння дозволялося ввозити 

лише на англійських суднах. Ці акти сприяли становлення морської могутності 

Англії [43].  

У XV столітті в Англії за часів правління Генріха VII був введений 

перший закон, що формулював правила поводження на морі. Всі його 

найважливіші положення були написані на пергаменті й прикріплялися до грот-

щогли на видному місці. Команді наказувалося читати ці правила при всякій 

зручній нагоді. Таким чином почав складатися строго виконуючий звичай, який 

згодом закріпився і на торговельних суднах морського флоту інших держав - 

читання Морського статуту екіпажу по неділях і святкових днях, а також по 

закінченню церковної служби та церемонії поздоровлення екіпажів командиром 

або адміралом [47]. 
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Таким чином, з незапам'ятних часів судна наших предків борознили води 

Чорного, Мармурового, Середземного, Адріатичного, Егейського і 

Балтійського морів, Північного Льодовитого океану. Плавання по Чорному 

морю в IX столітті було звичайним явищем, але незабаром воно отримало назву 

Руського, потім  Чорномор'я і так іменувалося на італійських картах аж до 

початку XVI століття. Загальновідома слов'янська Венеція - Дубровник, 

заснований нашими предками - слов'янами на березі Адріатичного моря і 

поселення, створені ними на берегах Англії. Збереглися відомості про походи 

слов'ян на острів Кріт і Малу Азію та про багато інших плавань. 

У тривалих далеких плаваннях складалися морські звичаї, які поступово 

формувалися в морські встановлення і законоположення, що сформували 

процедуру служби при здійсненні морських торговельних плавань [48]. 

Перша збірка узаконень, що визначала порядок служби на морських 

суднах, з'явилася за царя Олексія Михайловича, коли капітан судна «Орел» 

голландець Д. Бутлер долучив до Посольського наказу «Корабельного ладу 

лист»,  що відображав правила морської  служби, відомі ще, як «Артикульні 

статті». Документ цей складався з 34 статей, що визначали обов'язки капітана і 

формулювали короткі настанови для кожного посадовця на судні та регламент 

його дій при різних обставинах плавання. «Корабельного ладу лист» являв 

собою своєрідний аналог з тодішнього голландського Морського статуту. 

Велика частина статей цього листа була присвячена заходам з підтримки судна 

в готовності і завданням екіпажу. Обов'язки корабельних чинів - капітана, 

керманича (штурмана), боцмана та інших - були визначені досить чітко і 

доступно. Капітану, за цим документом, підпорядковувалася вся команда. 

Загальні обов'язки регламентували лише три положеннями [49]. 

Пізніше з'явився новий документ - «П'ять морських регламентів». Його 

зміст достеменно до нашого часу не дійшов, як і відомості про дату видання 

цього, по суті, Морського статуту. Відомо, що він був написаний на підставі 

збірника морського права Росії під назвою «Олеронські свитки», або 

«Олеронські закони» (вони були видані у Франції на острові Олерон в XII 
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столітті), але значно доповнений і переосмислений. У цих «Регламентах» були 

викладені правила торговельного мореплавства. Частина «Олеронських 

законів» була запозичена англійцями і в XV столітті включена в законодавчий 

морський звід, що мав назву «blacк book of Admiralty» («Чорна книга 

Адміралтейства»). Те, що це була дійсно «Чорна книга», свідчить хоча б такі 

законоположення, що визначають міру покарання матросів за різні провини,  

що сповна відповідали духу Середньовіччя: «1. Всякий, хто вб'є іншого на 

борту судна, повинен бути прив'язаний міцно до вбитого і кинутий в море. 2. 

Всякий, хто вб'є іншого на землі, повинен бути прив'язаний до трупа і 

похований в землі разом з убитим. 3. Всякий, вийнявши ніж або іншу зброю з 

метою вдарити іншого, повинен позбавитися руки. 4. Всякий, законно 

звинувачений у злодійстві, має бути підданий наступному покаранню: голова 

брита і полита киплячою смолою, а потім обсипана пір'ям для відмінності від 

інших. При першій можливості він повинен бути висаджений на березі. 5. 

Захоплений сплячим на вахті повинен бути в кошику підвішений до ноку 

бушприта з кухлем пива, шматком хліба і гострим ножем, щоб сам вибрав, що 

краще: висіти там, доки не загине від голоду, або відрізати прикріплюючу 

кошик мотузку і впасти в море». Треба сказати, що ще довгий час покарання у 

морському флоті залишалися ізуверськими [48]. 

У 1696 році коли Петро I приступив до створення регулярного морського 

флоту, з'явилася інструкція «Про порядок морської служби», яка визначала 

спочатку порядок служби на галерах. Вона складалася з 15 статей і містила в 

собі загальні постанови та сигнали про плавання галерного флоту, про зйомку з 

якоря і постановку на нього. Майже в кожній статті за невиконання 

запропонованих дій накладалися різні покарання, починаючи з грошового 

штрафу в один рубль до смертної кари. У 1698 році російський віце-адмірал К. 

Крюйс за дорученням Петра I склав новий документ - «Правила служби на 

морських суднах», зміст якого було запозичене з голландського і датського 

морських статутів та містить в собі 63 артикули загальних постанов про 

обов'язки осіб, службовців судна і встановлення суднових порядків з украй 
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жорстокими покараннями для їх порушників. Статут Крюйса неодноразово 

доповнюють указами царя і розпорядженнями начальників флоту [49]. 

Морський флот Російської імперії був побудований під час Великої 

Північної війни 1700 - 1721 рр.  А у 1718 році була утворена Адміралтейська  

колегія - вищий орган управління Морського Флоту. 

Робота з удосконалення морських узаконень, підготовка матеріалів до 

нового варіанту флотського статуту тривали. Програма цієї підготовчої роботи 

була складена власноруч Петром I. Цар-адмірал брав діяльну участь при 

написанні самого Морського статуту. За спогадами його сподвижників, він 

«працював над ним іноді по 14 годин на добу». Принципи організації морського 

флоту, методи освіти і практики для підготовки майбутніх кадрів, а також 

процедура проходження морської служби вперше були прописані Петром I в 

морському статуті, який розроблявся на досвіді зарубіжних країн. І 13 квітня 

1720р. документ був оприлюднений під назвою «Книга устав морской, о всем, 

что касается доброму управлению в бытности флота на море» [50].  

Перший Морський статут починався маніфестом імператора Росії, яким 

Петро I  визначив причини його видання : «...сей устав учинили, дабы всякий 

знал свою должность и неведением никто бы не отговаривался». Потім  

слідувала «Передмова до доброзичливого читача» , за якою йшов текст присяги 

для вступників на морську службу, а також перелік усіх суден і підрозділів 

флоту, табель комплектації суден різних класів. 

Морський статут Петра I складався з п'яти книг. Книга перша містила 

положення «Про генерал-адмірала і всякого аншеф-командуючого», про чини 

його штабу. Ці вказівки носили явний відбиток поглядів голландських 

адміралів тієї епохи і відрізнялися не надто жорстким регламентування правил 

та норм, які випливали з властивостей, можливостей морського флоту тієї пори 

в різних морських умовах. Подібна обережність була передбачена, щоб не 

утрудняти ініціативи командувачів – ця  характерна риса проходить через весь 

статут [51]. 
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Книга друга містила постанови про старшинство чинів, про почесті і 

зовнішні відмінності суден, «о флагах и вымпелах, о фонарях, о салютах и 

флагах торговых...».  

Книга третя розкривала організацію судна і обов'язки посадових осіб на 

ньому. Статті про капітана (командира) визначали його права та обов'язки. 

Книга четверта складалася з шести глав: глава I - «О благом поведении на 

корабле»; глава II - «О слугах офицерских, сколько кому иметь надлежит»; 

глава III - «О раздаче провианта»; глава IV - «О награждении»: «...дабы всякий 

служащий во флоте ведал и был благонадежен, чем за какую службу награжден 

будет»; глави V і VI – «О разделении добычи при захвате неприятельских 

судов».  

Книга п'ята - «Про штрафи» - складалася з XX глав і являла собою 

морський судовий і дисциплінарний статути. Покарання відрізнялися 

жорстокістю, характерною для моралі того часу. За різні провини 

передбачалися такі покарання, як «розстріл»,  кілювання (протягування винного 

під днищем корабля ), яке, як правило, закінчувалося для караємого болісною 

смертю, «биття кішками» і так далі. «Якщо хтось, стоячи, на своїй вахті, - 

говорилося в статуті, - найдеться сплячим на шляху, якщо він офіцер, 

позбавлений буде живота, а рядовий жорстоко покараний буде кішками у 

шпиля. Хто прийде на вахту п'яний, якщо офіцер, то за перший раз 

вирахуванням за один місяць платні, за іншим за два, за третім позбавлення  

чину на час, або зовсім по розгляду справи; а якщо рядовий, той буде 

покараний биттям у щогли. Всякий офіцер, який залишить свій корабель, буде 

страчений смертю» [52]. 

До Морського статуту було докладено форми відомостей суднової 

звітності, книга сигналів і Правила дозорної служби. 

У 1745 році Морський Флот імперії мав 130 вітрильних суден включаючи 

в себе 36 лінійних кораблів, 9 фрегатів, 3 шняви, 5 бандер і 77 допоміжних 

суден. Гребний флот складався з 396 суден включаючи в себе 253 галери і 

скампави  та 143 бригантини. Судна були побудовані на 24 верфях включаючи 
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верфі у Воронежі, Казані, Переяславі, Архангельську, Олонці, Петербурзі та 

Астрахані.  

Згідно правил Морської служби офіцери походили з дворян, а матроси 

були рекрутами з простолюддя. Термін морської служби у флоті був довічним. 

Молоді офіцери навчалися в морській школі заснованій в 1701 році обов’язково 

математичних і навігаційних наук і часто посилалися для навчання чи практики 

за кордон. Іноземці теж часто наймалися на морську службу до російської 

імперії, наприклад, шотландець Томас Гордон був командиром 

Кронштадтського порту [48]. 

Морський статут Петра I витримав вісім видань і з незначними змінами та 

доповненнями проіснував до 1797 року в якому був опублікований новий 

Статут морського флоту, який сильно відрізнявся від петровського. 

З роками, під впливом удосконалення технічних засобів морського флоту 

і появи парових суден, морський статут також застарів і в 1850 році був 

створений комітет для підготовки нового Морського статуту, який видав  його в 

1853 році. На відміну від колишніх статутів у ньому не було постанов, що 

торкалися тактики поведінки в морі, комісія порахувала, що це не є предметом 

закону. 

Після 1853р. повної переробки статуту не проводилося. Тричі 

призначались  комісії для перегляду Морського статуту (1869р.-1872р., 1885р. і 

1899р.), проте діяльність їх обмежувалася лише частковою зміною його 

окремих статей - загальний зміст статуту залишався незмінним. І у 1910р. було 

виявлено повну непридатність морського статуту 1899р. в сучасних умовах та 

перероблено, однак статут  майже повністю повторював попередній, а змінам 

піддалися лише описи прапорів і посадових осіб [49]. 

У 1921 році, вже за радянської влади, був введений Морський 

дисциплінарний статут, в більшій своїй частині зберіг незмінними загальні 

положення морської служби - були внесені лише деякі зміни, що відповідали 

умовам служби на суднах. У його вступній частині було зазначено: «У 

Морському Флоті повинні бути строгий порядок і свідома дисципліна, 
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підтримувані невтомною роботою самих моряків. Строгий порядок у флоті 

досягається свідомістю всієї важливості поставлених завдань і єдністю дій, 

спрямованих до їх зміцнення». 

В той час це був єдиний морський статут, що містив регламент 

проходження морської служби і на торговельному флоті, а також він містив 

деякі розділи, в якійсь мірі відповідаючі завданням відсутнього в той час 

Корабельного статуту [52]. 

І все ж таки цей документ ще не був повноцінним Морським статутом. 

Перший радянський Морський статут, затверджений наркомом з військових і 

морських справ М. В. Фрунзе, був введений в дію 25 травня 1925. Статут 

відповідав положенням першої Конституції РСФСР.  Однак, із швидким 

розвитком технічних засобів морського флоту, статут двічі перероблявся і 

перевидавався - в 1932 і 1940 роках. Зміст кожного статуту відображав 

фактичний стан морського флоту, нові умови дій на морі [47].  У 1965р. був 

затверджений новий статут служби на суднах морського флоту СССР, 

затверджений наказом ММФ № 187, яким визначалися основи організації 

служби на суднах морського торговельного флоту, а також обов’язки і права 

осіб суднового екіпажу [53]. В їх основі лежать поява нових класів суден, вихід 

у Світовий океан,  зміни в тактиці та оперативному мистецтві, організаційно - 

штатній структурі суден і багато іншого. Для того щоб підготувати такий 

офіційний нормативно-правовий документ, необхідна була кропітка, тривала 

робота [48]. Саме з цими змінами пов'язана ще й поява Корабельних статутів у 

наступних роках: 1978р. і 2001р. Однак, у 1975р. статут морської служби 

вирішили переглянути і був організований авторський колектив на чолі з 

адміралом В. В. Михайліним (у той час - командувачем Балтійським флотом). 

До складу авторського колективу увійшли найбільш авторитетні в своїй області 

діяльності адмірали і офіцери , кожен - з багатим досвідом морської служби. За 

основу проекту ними були взяті статут 1959р. з внесеними до нього змінами та 

доповненнями в 1967 році і створили «Статут внутрішньої морської служби», 

який у 1976р. був перейменований на Статут служби на суднах морського 
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флоту СССР і затверджений наказом Міністерства морського флоту СССР від 

09.01.1976р. №6 [53]. 

Однак, проект статуту допрацьовувався декілька раз, його розглядали і 

вивчали у всіх флотах, флотиліях, головних управліннях і морських службах, у 

Військово-морській  академії, вищих спеціальних офіцерських класах. Всього 

надійшло 749 пропозицій і зауважень. Найбільшій переробці піддавалися глави: 

«Основи організації», «Політична робота», «Основні обов'язки посадових осіб», 

«Забезпечення живучості корабля». До статуту також був включений 

принципово новий розділ - «Оголошення тривог». Вивірялися і уточнювалися 

буквально кожен рядок нового статуту, кожне слово. Наприклад, таке статутне 

положення, як «Часте залишення судна старшим помічником командира судна 

несумісне з належним виконанням ним своїх відповідальних обов’язків», було 

взято з доповнення до статуту 1951 року. У 1959 році його вилучили, але, як 

показало життя, необґрунтовано, тому довелося знову повернутися до добре 

забутого старого [48]. 

Даний Морський статут почав діяти лише з 1977р. При цьому, наказом 

Головнокомандуючого воєнно-морським флотом Радянського Союзу № 10 від 

10 січня 1978 р.  був введений в дію, ще й Корабельний статут. Вимоги його 

строго обов'язкові для особистого складу екіпажів і всіх осіб, які тимчасово 

перебувають на кораблі [52]. 

Але, наприкінці 1980-х років знову назріла необхідність в принциповому 

перегляді деяких положень чинного Морського статуту. Однак, у 1986 р.  

з'явилося лише 2-е видання Корабельного статуту - 78. Попри все, швидко 

змінювалися обставини, що привели до необхідності включати в Морський 

статут велику кількість доповнень і змін. Постало питання про кардинальну 

переробку існуючого статуту та видання нового. Ця робота почалася ще з 1989 

р., але у зв'язку з розвалом СРСР введення в дію нового статуту затягнувся і 

лише 1 вересня 2001 наказом ГК ВМФ  РФ № 350 був введений в дію новий, 

але Корабельний статут - 2001. Зазнали змін багато його розділів й окремі 

статті КУ- 78, деякі з них дані абсолютно в новому трактуванні. Але загальна 
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спадкоємність по відношенню до Петровського статуту, безумовно, збереглася 

[47]. За такого морський статут торговельного флоту так і не вдалося 

перевидати і українські моряки залишилися взагалі без нього і вимушені по цей 

час керуватися Статутом служби на суднах морського флоту 76р. [53]. 

Морський статут не тільки регулює внутрішнє життя і порядок морської 

служби на суднах, але по суті своїй є зводом кодифікації морських звичаїв і 

традицій. Жити за статутом - означає слідувати йому в усьому, аж до дрібниць. 

Особливо це важливо для молодих офіцерів. Є така приказка: « Мудрість людей 

пропорційна не їхньому досвіду, а їх здібності до його придбання». Вірно 

підмічено! Звідки ж ще моряку, особливо молодому, черпати морську мудрість, 

як не з Морського статуту, який дає вичерпну відповідь практично на будь-яке 

питання, що стосується служби на морських суднах, допомагає правильно вести 

себе в будь-якій ситуації, організувати всяку доручену справу так, щоб 

забезпечити безпеку судна. Все в статуті вже сотні раз перевірено і 

перепровірено, в тому числі і така закономірність : хочеш домогтися суворого , 

в дійсності статутного порядку - читай статут, що називається, від корки до 

корки. Тут доречно згадати відомі поетичні рядки: «О отрок, службою 

живущий, читай устав на сон грядущий, и поутру, от сна восстав, читай 

усиленнее устав». Головному морському закону вітчизни колись підкоряли 

кожне спонукання своє і Ф. Ф. Ушаков  і Д. Н. Сенявін,  і М. П. Лазарєв, і П. С. 

Нахімов, і Г. І. Бутаков, і С. О. Макаров [52]. 

Таким чином, перший Морський статут 1720р. флоту героїчної епохи 

Петра Великого, став фундаментом для повсякденної служби моряків, як 

тодішнього морського флоту Великої імперії, так і для сучасного мореплавства. 

Пройшли століття, але ратний дух, пронизуючий кожен рядок цього морського 

закону, у виражені в ньому любові до рідного судна, неприпустимість спуску 

прапора - буквально все, чим був наповнений цей історичний документ, 

переходило, як естафета, від одного покоління моряків до іншого. Деякі 

положення першого Морського статуту виявилися настільки життєвими, що 

протягом всієї історії морських флотів вони лишилися майже без зміни.  
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§1.3 Поняття та особливості служби на морському   

торговельному транспорті 

 

   З незапам’ятних часів моря і океани не тільки використовувалися 

людиною як джерело, що забезпечувало її різноманітною їжею, але і слугувало 

зручним шляхом для переміщення різних вантажів, з початку у прибережній 

зоні, а пізніше на відкритих просторах. Розвиток мореплавства сприяв 

зростанню торгівлі, виникненню світового ринку, що в свою чергу, 

здійснювало обмін знаннями. Сфера міжнародних економічних зв’язків, що 

склалася на базі розподілу праці для свого розвитку визначила вирішальну роль 

морського транспорту. Мільйони  тон вантажів різної номенклатури щорічно 

перевозяться морськими флотами різних країн. Усе це привело до великого 

різноманіття транспортних суден, що борознять моря і океани, які потребують 

професійних фахівців для служби на них [43].  

Морська торговельна діяльність виникла ще за часів первісного 

суспільства за потреби налагодження політичних та економічних зв’язків і має 

багатовікову історію свого розвитку. Проте за петровських часів це поняття 

яскраво започаткувалося, як морська служба, яка підпорядковувалася цареві, 

тобто була при «государі», інакше кажучи належала лише «государю», себто 

була «государственной», яка регулювала публічні (політичні, економічні) 

інтереси імперії, а на сьогодні це можна трактувати, як державна, що мала 

публічний характер, так як регулювала політично-економічні (морські, 

торговельні і ін.) зв’язки імперії [44]. На теперішній час послугами морського 

торговельного транспорту користуються всі сучасні країни. Моряки у межах 

своєї компетенції виконують завдання і функції, які цивілізоване суспільство 

покладає на свою державу у напрямку торговельного флоту, який складає 

сукупність усіх видів торговельних суден країни чи окремого моря, річкового 

басейну. Моряк - людина, яка служить на транспортному або спеціальному 

судні або  на військовому кораблі. Залежно від виконуваних функцій або 
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спеціалізації моряки можуть бути розділені на більш точні професії, наприклад: 

капітан, штурман, лоцман, матрос, тощо [54].  

Екіпаж судна діляться на дві групи. По-перше, це командний склад судна,  

який під час плавання виконує обов'язки, пов'язані із забезпеченням безпечної 

експлуатації судна або зайнятий на обслуговуючих роботах. На судах торгового 

флоту до нього відноситься капітан, помічники капітана, механіки, 

радіоспеціалісти, лікарі, майстри та інші особи, що займають інженерно-

технічні посади. По-друге, суднова команда, яку складають всі інші моряки, які 

не є членами командного складу. 

У ч. 1 ст. 49 КТМУ визначені три категорії осіб, які входять у склад 

екіпажу судна: це капітан, командний склад і суднова команда. Капітан судна 

відноситься теж до командного складу, але по своїй сутності займає особливе 

місце серед членів екіпажу, так як є керівником. Капітан судна є єдиним 

уповноваженим представником судновласника на судні. До командного складу 

судна крім капітана відносяться: помічники капітана, суднові механіки, 

електромеханіки, радіоспеціалісти, судновий лікар та боцман. Однак 

судновласник вправі віднести до командного складу і інших суднових 

спеціалістів. Суднова команда складається з осіб, які виконують службові 

обов’язки на судні і не входять в командний склад судна. До них відносяться: 

матроси, мотористи, машиністи і інші особи суднової команди [55]. 

В залежності від функцій, що виконуються членами екіпажу на судні 

розрізняють  такі служби: 

- загальносуднова служба - займається організацією роботи екіпажу, 

перевезення вантажів і пасажирів, утриманням корпусу і приміщень судна в 

належному стані, забезпеченням збереження вантажів; забезпечує боротьбу за 

живучість судна, санітарно-побутові умови на судні. Очолює службу старший 

помічник капітана, до складу загальносуднової служби входять: помічники 

капітана (штурмани), боцман, кермові, матроси і провідники;  

- вахтова служба - на суднах торговельного флоту є особливим видом 

виконання службових обов'язків і забезпечує цілодобову та безперебійну 
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роботу судна. Практично кожен член екіпажу залучається до несення вахти у 

відповідності зі службовим  розкладом, що встановлює склад вахт. Час несення 

вахти для командного складу встановлено Статутом служби на морських 

суднах, для суднової команди-встановлюється капітаном;  

- до штурманської служби - відносяться штурмани, а на судах змішаного 

«ріка-море» плавання - помічники капітана [56];  

- служба безпеки - забезпечує безпечне судноводіння, а також виконання 

всіх функцій, пов'язаних з виробничою діяльністю судна. Цю службу очолює 

старший помічник капітана; 

- служба технічної експлуатації - забезпечує експлуатацію суднових 

технічних засобів (установок, систем, механізмів і інше обладнання, що 

підтримує життєдіяльність судна у відповідності з його призначенням) і 

корпуса судна. Вона комплектується із членів екіпажу, що забезпечують 

вахтове обслуговування енергетичної установки, а також із членів екіпажу, 

зайнятих профілактичними, ремонтними і налагоджувальними роботами і 

очолюється старшим механіком, її склад і чисельність встановлюється окремо 

для ходового і зупиночного режимів роботи судна. До складу даної служби 

входять помічники механіка, електромеханік, помічники електромеханіка, 

мотористи і кочегари; 

- служба побуту - забезпечує обслуговування екіпажу судна і очолюється 

помічником капітана по господарській частині, а де такої посади не має - 

старшим помічником капітана; 

- пасажирська служба (на пасажирських суднах) - забезпечує 

обслуговування пасажирів і очолюється помічником капітана по пасажирській 

частині; 

-  радіотехнічна служба - забезпечує радіозв'язок і роботу радіотехнічних, 

радіонавігаційних засобів і очолюється начальником радіостанції; 

- медично-санітарна служба – забезпечує охорону здоров’я осіб, що 

знаходяться на судні (членів екіпажу і пасажирів) і надання медичної допомоги, 

очолюється судновим лікарем; 
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- навчальна служба ( на навчальних і навчально-виробничих суднах) -  

забезпечує організацію навчального процесу і плавальної практики курсантів і 

студентів морських навчальних  закладів і очолюється помічником капітана по 

навчальній частині [57]. 

Мінімальний склад екіпажу встановлюється в залежності від типу судна 

нормативними документами Міністерства інфраструктури для українських 

суден з урахуванням вимог міжнародних конвенцій і КТМУ, тобто для суден в 

цілому національними та міжнародними правовими нормами. Члени екіпажу, 

знаходяться у підпорядкуванні капітана судна. Виконання ними посадових 

обов’язків на судні називається «судновою роллю» [58].  

Кожен член екіпажу судна повинен знати і виконувати свої обов'язки, 

встановлені Статутом служби на суднах. Статут містить перелік обов'язків 

членів екіпажу судна, як по займаній посаді, так і під час несення вахти. До 

числа основних обов'язків відносяться: виконання вимог чинного 

законодавства, наказів, правил та інструкцій; сумлінне виконання службових 

обов'язків, дбайливе ставлення до суднового майна, охорона природного 

середовища, а також дотримання чистоти і порядку на судні. Статутом та 

правилами внутрішнього службового розпорядку визначено конкретний час 

несення вахти командним складом при управлінні судном, порядок організації 

суднових робіт і вахтової служби і час відпочинку членів екіпажу. Згідно зі 

Статутом всі члени суднового екіпажу повинні мати необхідну теоретичну і 

практичну підготовку відповідно до займаних посад [56]. 

Правила судноводіння, а також особливості технологічного процесу 

обумовлюються вимогами про те, що чисельність екіпажу судна не може бути 

менше встановленої  нормативами. Цим забезпечується безпека плавання 

судна, захист морського середовища, виконання вимог до дотримання часу 

служби на борту судна, недопущення перевантаження членів екіпажу. 

Моряк, як відзначається в ряді досліджень, є спеціальним суб'єктом права 

і при вступі на службу від нього вимагаються спеціальні знання, 

підтвердженням яких є певні документи, що свідчать про здобуту освіту і 
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професійну підготовку. Відповідно до вимог положень Міжнародної Конвенції 

«Про підготовку і дипломування моряків та несення вахти» з манільськими 

правками, члени екіпажу, залежно від їх посад, професій, повинні мати 

дипломи (для командного складу), кваліфікаційні свідоцтва, спеціальні 

свідоцтва, свідоцтва про кваліфікацію, що видаються капітанами морських 

торговельних портів. Кандидат на отримання диплома або відповідного 

свідоцтва повинен бути не молодше 18 років, мати необхідну морську освіту, 

стаж роботи на морських суднах, бути придатним за станом здоров'я і пройти 

випробування у кваліфікаційних комісіях [59]. 

Порядок приймання на службу членів екіпажу, їх права та обов'язки 

регулюються в першу чергу загальними нормами законодавства. Проте 

специфіка діяльності морського транспорту передбачає особливі правила, які 

регулюються адміністративними нормами, КТМУ, статутами служби на 

морських і риболовних суднах, генеральними та галузевими тарифними 

угодами, колективними договорами і контрактами. Крім того, правовідносини 

на судні регулюються й міжнародними нормами.  На сьогодні в Україні діє 

лише Статут служби на суднах морського флоту Союзу РСР, затверджений 

наказом Міністерства морського флоту СРСР 9 січня 1976 року N 6, який 

визначає порядок організації служби, а також основні права та обов'язки осіб 

суднового екіпажу [54].  

Відповідно до Статуту служби на морських торговельних суднах всі 

члени екіпажу, залежно від виконуваної ними функції, розподіляються по 

судновим службам, які забезпечують безпечне судноводіння, експлуатацію 

технічних засобів, виробничу діяльність судна, обслуговування екіпажу та 

інших осіб, які перебувають на судні.  

Статут детально закріплює основні права і обов'язки всіх категорій членів 

екіпажу, включаючи як командний склад, так і суднову команду в різних 

режимах служби: загальні обов'язки, в рейсі, під час знаходження в порту. 

Права та обов'язки членів екіпажу деталізуються в суднових розкладах. На 

суднах маються наступні суднові розклади: штатний, по судновим тривогам, по 
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завідуванням, по швартовним операціям, промислові, за розпорядком життя 

екіпажу, його розміщенням та правилам поведінки на судні. Суднові розклади є 

одними з основних локальних нормативних актів при організації служби на 

судні. Моряки проходять службу вахтовим методом. Вахта - це особливий вид 

виконання моряками службових обов'язків, що потребує підвищеної уваги і 

безперервної присутності члена екіпажу на відведеному йому посту або місці. З 

правової точки зору вахту можна розглядати як особливий різновид змін 

служби [53]. 

Специфіка служби членів екіпажу судна, обумовлена їх тривалою 

відсутністю в місці постійного проживання, ізоляцією від інших громадян, 

об'єктів соціально-побутової та виробничої інфраструктури, особливостями 

змісту контракту, що укладається між судновласником і членом екіпажу. 

Судновласник має право достроково розірвати контракт в односторонньому 

порядку у випадку, якщо судно, на яке спрямований член екіпажу, визнано 

непридатним до плавання або загинуло чи рейс не може бути завершений, 

продовжений через військові дії, блокади або ембарго, а також у разі грубого 

порушення членом екіпажу Статуту служби  чи Статуту про дисципліну. Член 

екіпажу теж має право достроково розірвати контракту у разі невиконання 

судновласником його умов, визнання судна не відповідає чинним стандартам, 

наявності поважної причини, що перешкоджає продовженню виконання 

контракту (хвороба або смерть найближчих родичів, інші  причини) [60]. 

Термін дії контракту закінчується з моменту списання моряка з судна при 

заході в порт або при закінченні чергового планованого рейсу в порту, що 

збігається з термінами закінчення дії контракту, а також у разі хвороби, що 

робить неможливим виконання цього договору, або смерті працівника [61]. 

Усі члени екіпажу судна підлягають обов'язковому соціальному 

страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. У разі смерті члена екіпажу в період перебування судна в морі 

судновласник виплачує його сім'ї одноразову матеріальну допомогу, розмір 

якої встановлюється в колективному договорі. Крім того, судновласник 
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зобов'язаний застрахувати за свій рахунок заробітну плату та інші належні 

членам екіпажу суми, у тому числі витрати на репатріацію. Репатріація - 

повернення на батьківщину цивільних осіб, військовополонених, а також 

предметів мистецтва і капіталу. Проблема забезпечення своєчасної репатріації 

моряків є найбільш актуальною частиною загальної проблеми захисту їх прав. 

Це пов'язано з різким збільшенням в останні роки кількості морських суден, що 

плавають під так званим зручним прапором, на яких працюють українські 

моряки. Інститут репатріації є комплексним правовим інститутом, що містить: 

норми конституційного права - в тій мірі, в якій Україна гарантує своїм 

громадянам захист і заступництво за її межами; норми права, що передбачають 

соціальну захищеність; норми права, що регламентують відносини зі 

страхування життя, здоров'я та майна [7]. 

  В умовах ринкових відносин та економічного розвитку особливого 

значення та ролі набула  служба на морському торговельному транспорті, як 

невід’ємний атрибут функціонування морегосподарського комплексу, 

громадянського суспільства та правової морської  держави [54].   

  Поняття  морський торговельний транспорт, а точніше торговельне 

судне є самохідна  чи несамохідна плавуча споруда, що використовується: 

1. Для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і  пошти,  для рибного  чи  

іншого  морського  промислу,  розвідки  і   добування корисних копалин, 

рятування людей і суден,  що  зазнають  лиха  на морі, буксирування інших 

суден та  плавучих  об'єктів,  здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання 

майна, що затонуло в морі; 

2. Для  несення  спеціальної  державної   служби    (охорона промислів,  

санітарна  і  карантинна  служби,  захист  моря    від забруднення тощо); 

3. Для наукових, навчальних і культурних цілей; 

4. Для  спорту; 

5. Для інших цілей. 

   До торговельних суден належать також і риболовні судна, які   

використовуються  для  рибного  або  іншого  морського промислу. Знаряддя 
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промислу є невід'ємною частиною риболовного судна, у зв'язку з чим морські  

події,  пов'язані  з  пошкодженням  знарядь промислу  риболовного  судна  

іншими  суднами,  класифікуються  як зіткнення суден у морі. 

  При цьому торговельним судном є ще й  ядерне судно, яке обладнане 

ядерною енергетичною установкою [55].   

 Таким чином, морський торговельний транспорт це багатофункціональні 

морські споруди, що призначенні для виконання різноманітних операцій 

торговельного мореплавства з залученням висококваліфікованого персоналу  

[57]. Тому, служба на морському торговельному судні є особливим видом і 

здійснюється моряками на професійній основі за умови наявності відповідної 

освіти,  професійної підготовки, віку, стану здоров′я та наявності посвідчення 

особи моряка [59]. 

Нашою державою визначення правового статусу моряків - громадян  

України, які працюють на суднах, що використовуються для морського 

плавання встановлено Указом Президента України "Про посвідчення особи  

моряка" від 5 червня 1993 року, яким затверджено відповідне Положення [62]. 

Посвідчення особи моряка видається строком до п'яти років (може бути 

продовжено один раз строком до п'яти років) громадянинові України, що 

займає будь-яку посаду на борту судна , крім військового, зареєстрованого на 

території України чи інших держав - учасниць Конвенції 1958 року «Про 

посвідчення особи моряка» і, звичайно, використовуваного для морського 

плавання [63]. Документ може бути також видано моряку іншої держави, який 

несе службу на борту судна, зареєстрованого на території України, або який 

зареєстрований в Україні у службі зайнятості. З цим посвідченням дозволяється 

виїзд з України та в'їзд в Україну на судні, також виїзд з України в 

індивідуальному порядку під час прямування на своє судно чи переходу на 

інше судно і в'їзд в Україну в такому самому порядку. Посвідчення особи 

моряка не може бути використано на території України громадянином України, 

який його має, під час укладення цивільно-правових угод, здійснення 

банківських операцій, оформлення довіреностей іншим особам для 
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представництва перед третьою особою. У випадку списання з судна власник 

посвідчення повинен здати його за місцем одержання. Моряк повинен дбайливо 

ставитись до посвідчення і завжди мати його з собою. У разі втрати 

посвідчення його власник повинен негайно повідомити про це капітану свого 

судна або капітану порту, в якому видано посвідчення. Загублене посвідчення 

особи моряка вважається недійсним [62]. 

Служба на морському торговельному транспорті має визначену 

регламентацію виконання службових обов’язків за наявності професійної 

освіти, відповідних морських документів, кваліфікації,  стану здоров′я та 

здійснюється за чітким розписом і фіксуванням організації  несення вахти на 

підставі статуту служби на морських суднах (КТМУ ст. 54) для забезпечення 

безпеки мореплавства. Тому, що найважливішою передумовою безпеки 

судноплавства є високий рівень професіоналізму екіпажу судна. Від 

злагоджених дій капітана, старшого механіка, вахтових помічників залежить не 

лише безпечне перевезення вантажів, але і збереження життя та здоров’я членів 

екіпажу судна [55]. 

Тож, члени екіпажу морського торговельного судна мають спеціальну 

правосуб’єктність, яка обумовлена вимогами, що пред’являються відповідно до 

принципу диференціації правового регулювання їх діяльності до віку, 

громадянства, стану здоров’я, рівнем освіти. Членом екіпажу морського 

торговельного судна може бути особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, 

пройшла в установленому порядку медичний огляд, має відповідний диплом та 

кваліфікаційні свідоцтва, встановленого зразка. 

 За такого, служба моряка це безпомилкове виконання покладених 

професійних обов’язків упродовж визначеного часу та в певних умовах. Якщо в 

процесі професійної діяльності припускаються неточності, похибки та серйозні 

помилки, це має тяжкі наслідки, особливо в такій галузі, як мореплавство [7]. 

 Професійна діяльність моряків передусім пов’язана з їх психологічним 

станом. На судні він загострюється, що пояснюється специфічними умовами 

цієї служби і вимагає механізмів, які б стабілізували психологічне здоров’я 
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моряка. Адже навіть при висококласному володінні професійними навичками 

та вміннями, маючи відмінне фізичне здоров’я, моряк залишається потенційно 

небезпечним за найменших психічних відхилень. Слід усвідомлювати той факт, 

що відповідальність на судні лежить на кожному службовцю, адже помилка 

одного може коштувати декількох десятків чужих життів, а також і значних 

матеріальних збитків [64]. 

  Готуючись до служби на морському торговельному транспорті, треба 

поступово формувати та закріплювати власну професійну надійність. Зазвичай 

визначаються такі етапи становлення професійної діяльності моряків: 

- визначення потенційної професійної придатності, як фізичної, так і 

психологічної. Індивідуальні особливості зумовлюють значну кількість 

професійних помилок на морі; 

- висококласна професійна підготовка. У морі дуже часто виникають такі 

ситуації, під час яких немає часу шукати відповіді. Ці ситуації вимагають 

чітких знань і навичок та адекватної психічної реакції; 

- адаптація до професійної діяльності на морі; 

- регулярна професійна діяльність, яка забезпечить удосконалення рівня 

професіоналізму. Треба зазначити, що важливим у цьому аспекті є  постійні 

курси підвищення кваліфікації, які допомагають формувати стійкість моряка до 

своєї професії. Механізмом стабілізації моряка до професійної діяльності  є 

самоконтроль [65]. 

 Професійна діяльність моряка детермінує важливість самоконтролю, адже 

умови життєдіяльності є досить специфічними та складними. Моряк під час 

служби перебуває у стані постійного стресу. Саме стрес ускладнює 

самоконтроль і тим самим може знизити професійну діяльність моряка, але не 

останнє місце займає і втома, монотонність існування, ізоляція, відірваність від 

сім'ї, складні умови (погана погода, зміна часових поясів, несення вахти у 

нічний час) тощо [66]. 

 Кожна надзвичайна ситуація вимагає від моряка точності, швидкості та 

адекватності професійного реагування, а також органічної єдності дій з 
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поведінкою інших представників екіпажу. Передумовою такого нормативно 

зумовленого та виваженого професійного реагування моряків є «емоційно-

вольові якості, готовність до небезпеки й адекватність поведінки в складних 

стресових ситуаціях». У такій поведінці проявляються моральні якості та 

установки особистості, які мобілізують її резервні можливості. Тому 

професійна стійкість є психологічною передумовою формування індивідуальної 

стресоврівноваженності, оскільки вона становить собою інтеграційне психічне 

явище, єдність емоції, волі та інтелекту особи. Професійна діяльність моряка 

також ускладнюється психологічними перевантаженнями, які зумовлені 

підвищеним  рівнем відповідальності, високим рівнем ризику, потенційною 

можливістю небезпечних ситуацій [59]. 

   В останні роки багато досліджень спрямовано на досягнення 

оптимальних умов діяльності, раціонального співвідношення професійно-

важливих якостей моряків і машини як елементів загальної системи 

судноплавства. У межах цього напрямку сформована концепція 

функціонального комфорту щодо створення такого службового стану моряка, 

при якому досягається відповідність засобів, умов праці, можливостей і 

індивідуально-психологічних особливостей людини, що зумовлює адекватну 

мобілізацію її здібностей. Практично усі сучасні судноплавні професії пов'язані 

з особливими умовами їх діяльності, що зумовлені впливом соціально-

психологічних, технічних, природних та біологічних чинників, які пред'являють 

до моряка підвищені вимоги. На сучасних суднах служба членів екіпажів стала 

переважно операторською. Операторська діяльність розглядається як складна і 

напружена аналітико-синтетична робота головного мозку, яка потребує високої 

стійкості уваги, напруги функцій аналізаторів. Поряд з цим у моряків, особливо 

у тривалих плаваннях, відмічаються зміни показників, які характеризують силу 

процесів збудження і гальмування, їх рухомість, точність реагування на 

подразники, величину  сприймань, а також пам'яті, уваги і мислення [52].  

Для опанування професією фахівець на судні повинен мати комплекс 

якостей уваги, мислення, оперативної пам'яті, стійкості до гіпоксії, 



46 

 

перевантаженням, гіподинамії, вестибулярній стійкості і просторового 

орієнтування. Проблема дезорієнтації в плаванні є частиною комплексної 

проблеми безпеки судноплавства. Втрата просторового орієнтування – 

звичайна причина негативних подій, пов'язаних з людським фактором. Тобто 

моряку доведеться виявити фахові здібності в несприятливих умовах. До цього 

треба готуватися заздалегідь, обираючи позитивну мотивацію, розвиваючи 

конкретні здібності [65]. 

За такого, моряки є особливою категорією фахівців-професіоналів, які 

проводять виконання службових обов’язків далеко від берега,  в морі. Такий 

вид служби потребує окремого нормативного забезпечення бо проходить 

далеко від дому та майже завжди передбачає закордоні плавання і 

правовідносини цих суб’єктів  підпадають під регулювання не лише 

національним законодавством, а й міжнародними нормативними актами: 

конвенціями, рекомендаціями, стандартами та ін. [7]  

Радикальні економічні перетворення в судноплавстві України на сьогодні 

гостро виділили проблему служби на торговельних судах. Істотне скорочення 

національного флоту, фінансова ситуація, що склалася в країні, потребують 

більш ефективного регулювання питань захисту моряків. Національне 

законодавство України є недосконалим і в такому стані правове регулювання та 

забезпечення правовідносин моряків не можливо вважати вирішеним, так як 

процес формування ринкової економіки набув якісно нової спрямованості у 

регулюванні правових процедур щодо служби на морському торговельному 

транспорті і потребує адміністративного забезпечення. Зазначене обумовлює 

формування нових підходів до утримання моряків, так як це є найважливішим 

критерієм в системі умов морської торговельної служби і вагомим чинником 

соціальної напруги. На сьогодні беззаперечним є факт, що Україні як державі 

необхідно забезпечити створення на національному рівні всіх умов для 

подальшого визнання українських моряків як висококваліфікованих 

професіоналів, соціальний захист на рівні міжнародних стандартів українців, 

які працюють на суднах під іноземними прапорами. Україна є однією з п’яти 
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основних держав, що забезпечують світовий ринок праці високопрофесійними 

морськими кадрами. Отже, для українських моряків головними проблемами є 

політико-правові, пов'язані з порушенням прав моряків владою або приватними 

особами інших держав, далі можна виділити  піратські напади та відсутність 

соціального захисту. І, нарешті, проблеми, пов’язані з крюінговими компаніями 

у відносинах посередництва з судновласниками. Таким чином, на сьогодні в 

Україні існує цілий комплекс правових проблем, що пов’язані між собою та 

потребують нормативного врегулювання [3]. 

  Грамотна та продумана державна політика є каталізатором процвітання 

суспільства, що зміцнює прагнення людини до самовіддачі, підвищенню 

освіченості [68]. Головною метою законодавства України є створення правових 

умов для розвитку людини та забезпечення їй гідного життя, Міжнародне право 

його доповнює, так як  має багато інших норм, що захищають права людини. 

Тому, моряки потребують адміністративно-правового захисту від своєї держави 

при порушенні їх прав та інтересів в період проходження служби [69].  

 Служба на морському торговельному транспорті підлягає, як вбачається, 

не тільки національному, а й міжнародному  регулюванню, що є 

найважливішою умовою забезпечення правовідносин цієї сфери. На сьогодні ця 

служба регулюється великою кількістю нормативно-правових актів, як 

національними так і міжнародними [70]. В даний час національне 

законодавство  постійно знаходиться в стані розвитку, що припускає зміну і 

адаптацію уже існуючих норм  до нових умов правовідносин, але  перегляд 

застарілих норм і впровадження нових, в тому числі обумовлених змінами в 

міжнародних актах на сьогодні є дуже актуальним. Важливість і значимість 

впровадження міжнародних норм в національні є нагальною потребою для 

моряків, що надасть можливість розширити законодавчі межі захисту їх прав та 

інтересів, визначити нові вимоги, що пред’являються  до них і судновласників 

та ін.   Це дозволить зробити висновок про необхідність ратифікації Україною 

Міжнародних конвенцій або  внесення змін до законодавства України щодо 

актуальних проблем служби на морському торговельному транспорті та надасть 
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поштовх до розроблення сучасного Морського статуту. Тому, визнаючи 

особливий характер служби на морському транспорті, потрібно приділяти 

більше уваги цієї сфері і створити законодавчий регламент проходження 

служби, тобто Морський статут [71].  

 На підставі наведеного можна охарактеризувати поняття служба на 

морському торговельному транспорті, як служба особливого характеру, яка 

полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я та віком 

громадян країн, що здійснюється у сфері торговельного мореплавства. Порядок 

проходження служби, правила та обов’язки моряків визначаються відповідними 

законами держав та положеннями про проходження служби на морі та іншими 

нормативно-правовими актами [57]. Одним із цих актів слугує «Статут про 

службу на морському транспорті», що визначає основи  повсякденної 

організації судна; основні обов'язки службових осіб командування та інших 

службовців; підготовку,  виховну роботу, експлуатацію, ремонт та забезпечення 

живучості судна; базування,  матеріальне забезпечення суден; заходи щодо 

збереження й зміцнення здоров'я  екіпажу судна; підняття й спуск прапорів;  

порядок віддання почестей;  проведення урочистостей   і   організацію   візитів   

суднами України [53]. 

Моряки повинні неухильно дотримуються норм чинних міжнародних 

договорів,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  У 

водах відкритого моря, портах та територіальному морі інших держав  жоден  

іноземний  уряд чи його представники не мають права втручатися у   

повсякденну життєдіяльність суден України. Спірні питання  та  непорозуміння 

у правовідносинах,  які виникли в територіальному морі іноземних  держав,  

урегульовуються капітанами суден особисто або через представників 

Міністерства закордонних справ України, дотримуючись вимог та норм 

міжнародного права [7]. 

Велика кількість моряків, громадян України вступає у правовідносини із 

суб'єктами торговельного мореплавства інших держав і вони регулюються 

міжнародними договорами,  відносно  моряків членів екіпажів суден і моряків, 
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як громадян України. За такого, регламентація правового статусу моряків 

передбачає цілу низку важливих нормативно-правових актів, які встановлюють 

особливості адміністративно-правового регулювання відносин між моряками, 

судновласниками та органами влади держави і іншими країнами і, що  

захищають права моряків [72]. 

Крім того, служба моряків на торговельному транспорті відповідно   до  

чинного  законодавства  виконує покладені на неї  завдання  щодо здійснення 

транспортної політики включаючи і морську безпеку України, а також сприяє  

захисту  її територіальної цілісності. За такого судно, що належить нашій 

державі   має   зовнішні   розпізнавальні   знаки  державної належності і ходить 

під командуванням капітана, що має виключно громадянство України, який 

перебуває на службі у торговельному флоті, що знаходиться в складі нашої 

держави. Судна нашої держави носять прапор України. Піднятий прапор 

(піднятий на кормі) є ознакою готовності судна до плавання, а коли судно 

стоїть на якорі прапор знаходиться на верхній частині мачти.  Прапор 

символізує недоторканність і безпеку державних інтересів України на морі. 

Судна, що носять прапор нашої держави повинні бути її власністю і, де б вони 

не перебували, знаходиться під юрисдикцією України [1]. З метою 

забезпечення безпеки мореплавства на підходах до морських портів, у межах 

вод цих портів, а також між морськими портами незалежно від прапора 

держави, під яким плаває судно і форми власності судна, проведення суден 

здійснюється виключно державними морськими лоцманами. Лоцманська 

служба порту підпорядкована капітану порту [73]. 

Моряки також можуть входити в склад державної служби наприклад, як в 

Одеський загін морської охорони – орган охорони кордону в системі Державної 

прикордонної служби України згідно компетенції, визначеної законодавством 

України, виконує завдання щодо забезпечення недоторканності кордону, 

запобігання конкретним злочинам та адміністративним правопорушенням, 

пов’язаним з протиправною діяльністю на кордоні, їх виявлення, припинення, 

проведення дізнання, здійснення провадження у справах про адміністративні 
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правопорушення. Охорону морського кордону здійснюють: судна морської 

охорони проекту П-205П «Тарантул»(«Поділля», «Павло Державін») з місцем 

дислокації м. Одеса; дивізіон катерів морської охорони (з місцем дислокації м. 

Одеса); дивізіон суден і катерів морської охорони (з місцем дислокації п.Кілія); 

група катерів морської охорони (з місцем дислокації н.п. Київ). При цьому 

основними завданнями Одеського загону морської охорони є: охорона 

державного кордону у визначеній зоні відповідальності у взаємодії з 

підрозділами Ізмаїльського, Білгород-Дністровського та Одеського 

прикордонних загонів; контроль за плаванням і перебуванням українських та 

іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі та 

внутрішніх водах України, заходженням суден і військових кораблів у порти 

України; контроль у районах несення служби за збереженням природних 

ресурсів і підводної культури; участь в пошуково-рятувальних операціях [74]. 

Отже, моряки можуть виконувати функції не лише торговельного 

мореплавства, а й відповідати в межах своєї компетенції за морську безпеку 

нашої держави [1]. 

Таким чином, з проведеного дослідження вбачається, що служба на 

морському торговельному транспорті є самостійною професійною діяльністю, 

яка має свої специфічні особливості: проходження у водяних просторах, 

визначена регламентація виконання службових обов’язків за наявності 

професійних і кваліфікаційних навичок та відповідних документів, віку і стану 

здоров’я, що здійснюється за чітким розписом і фіксуванням несення вахти на 

підставі статуту служби на морських торговельних суднах для забезпечення 

безпеки мореплавства.  

 

 

 

 

 



51 

 

1.4. Зміст і структура адміністративно-правового інституту служби на 

морському торговельному транспорті 

 

З правового погляду служба на морському торговельному транспорті 

являє собою особливий самостійний правовий інститут. 

У теорії права термін «інститут» означає сукупність правових норм, що 

регулюють однорідні суспільні відносини, які утворюють самостійну 

відокремлену групу, пронизані внутрішньою єдністю та охоплюють усі суттєві 

моменти регулювання відповідної сфери. Головна функція правового інституту 

полягає в забезпеченні цілісного, закінченого регулювання правовідносин у 

межах конкретної сфери суспільних відносин [28]. 

Служба на морському торговельному транспорті відбиває прояви 

відносин і зв’язків, які потрібно врегульовувати за допомогою норм 

адміністративного характеру. 

Це комплекс правовідносин, котрий містить у собі: 

- відносини організаційно-управлінського характеру; 

- відносини, котрі пов’язані з процесом організації і функціонування 

служби в цілому; 

- відносини, що виникають між різними організаціями, державами [27]. 

Служба на  морському торговельному транспорті є самостійним інститутом, 

що складається з правових норм конституції, Кодексу торговельного 

мореплавства України, відомчих актів Міністерства інфраструктури України та 

ін. Специфіка цих норм обумовлює і особливу правову регламентацію, що в 

загальній сукупності в основному є інститутом адміністративного права [75]. 

Реалізація цієї професійної діяльності регламентується в основному особою 

групою адміністративно-правових норм. Тому, система правових норм, що 

регулює службу на морському торговельному транспорті  включає в себе норми 

національного адміністративного права та норми міжнародні: конвенції, 

резолюції, стандарти та ін. документів, як ратифікованих нашою країною так і 
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не ратифікованих, які є обов’язковими до виконання для всіх країн, що мають 

торговельний флот.   

Комплекс правовідносин, що виникають у зв’язку з реалізацією служби 

на морському торговельному транспорті, що практично виявляються у 

особливостях адміністративно-правового регулювання управлінських, 

організаційних, функціональних  відносин, котрі відносяться до правового 

інституту адміністративного права [30].  

Служба на морському торговельному транспорті відрізняється певною 

специфікою і спрямована насамперед на головних суб’єктів – службовців 

торговельного флоту. Специфіка полягає в тому, що  використовується в 

основному особлива група адміністративно-правових норм [7]. Тому, 

функціонування служби на морському торговельному транспорті реалізується 

за умови застосування адміністративно-правових методів правового 

регулювання: 

- встановлення певного порядку дій (наказ до дії у відповідних умовах і 

належним чином, передбачений різними правовими нормами); 

- заборона певних дій [32]; 

- надання можливості вибору одного з установлених законом варіантів 

посадового поводження у відповідних умовах; 

- надання можливості діяти (чи не діяти) за своїм розсудом не порушуючи 

при цьому законів [76]. 

Служба на морському торговельному транспорті розглядається з призми 

включення в себе суб’єктів адміністративного права. Це визначається тим, що 

службовець торговельного судна, як суб’єкт адміністративного права є носієм 

прав і обов’язків, бере участь у правовідносинах на основі правових норм. В 

адміністративному праві юридичний пріоритет служби на морському 

торговельному транспорті має правове регулювання, яке будується 

централізовано на засадах субординації за принципом підпорядкованості та 

підлеглості, що передбачає дотримання дисципліни, відповідальності нижчої 

посадової особи перед вищою, обов’язковість виконання наказів,  
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розпоряджень, правових актів і рішень вищих органів і посадових осіб для 

нижчих суб’єктів [65]. 

При цьому, варто зазначити, що службі на морському торговельному 

транспорті притаманна особлива адміністративно-правова та інша 

регламентація [54]. Це характеризується цілісною системою регулятивного 

впливу на правовідносини та специфічними прийомами регулювання: 

особливим порядком зарахування на службу, проходження та припинення цих 

відносин, нормативно-правовим визначенням прав та обов’язків [77] 

службовців морського торговельного транспорту і порядку їх здійснення [70]. 

Правовому інституту служби на морському торговельному транспорті 

відповідають конкретні законодавчі та нормативні акти, які визначають усі його 

основні елементи це Конституція України, КТМУ, Закони України, локальні 

підвідомчі акти Міністерства інфраструктури України та міжнародні норми, які 

розкривають:  

- поняття служби на морському торговельному транспорті та моряка; 

- посада; 

- основні принципи служби на морському торговельному транспорті; 

- система управління служби на морському торговельному транспорті; 

- правовий статус службовців морського торговельного транспорту; 

- проходження служби та її припинення; 

- матеріальне та соціально-побутове забезпечення; 

- відповідальність за порушення законодавства [65]. 

Професійна діяльність моряків, як суб’єктів адміністративного права 

характеризується застосуванням не лише регулятивних, а й диспозитивних 

методів. Крім того, за субординацією у правовому регулюванні професійної 

діяльності моряків норми права поділяють на матеріальні та процесуальні [59].  

Матеріальні норми служби на торговельному флоті закріплюють права і 

обов’язки даних суб’єктів, визначають їх положення, що зумовлює характерні 

риси цього правового інституту. До матеріальних норм належать: 
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- поняття служби  на морському торговельному транспорті,  моряка та 

посадової особи; 

- принципи служби на морському торговельному транспорті; 

- права, обов’язки, правообмеження моряків; 

- пільги, гарантії та компенсації; 

- класифікація посад службовців морського торговельного транспорту; 

- випробувальний термін; атестація; 

- службова дисципліна; 

- умови служби; підстави припинення служби;  

- контроль і нагляд у системі служби на морському торговельному 

транспорті та ін. [78]. 

З наведеного вбачається, що служба на морському торговельному флоті є 

самостійним видом професійної діяльності і правовий інститут цієї служби 

складається з норм, які визначають, встановлюють та регулюють їх правовід-

носини. Правові норми можуть ефективно функціонувати лише за умови їхньої 

внутрішньої узгодженості й с координованості. Правові засоби, що 

використовуються у сфері служби на морському торговельному транспорті, 

об’єднані єдиними регулятивними засадами. Водночас тут виявляється дія 

принципів, які пронизують увесь зміст цієї служби правилами поведінки. 

Особливостями служби є специфічні засоби та прийоми регулювання: дозволи, 

заборони, зобов’язання, підлеглість, підзвітність, стимулювання, правове 

обмеження, відданість справі тощо [79]. 

Процесуальні норми регулюють відносини щодо реального виконання 

положень, які містяться в матеріальних правових нормах [80]. Причому в 

кожному конкретному елементі, який входить до інституту служби на 

морському торговельному транспорті, містяться специфічні процесуальні 

положення й процедури. До них належать: порядок вступу на службу; норми 

проходження служби та процедура просування по службі; порядок проведення 

атестації; присвоєння спеціальних звань; дисциплінарна відповідальність, 

процедура звільнення тощо [81]. 
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Сучасний правовий інститут служби на морському торговельному 

транспорті - це система правових норм, яка регулює відносини, що формуються 

в процесі організації системи служби, статусу службовців морських 

торговельних суден, гарантій і процедур його реалізації, а також механізму 

проходження служби на торговельному флоті. Тому, адміністративно-

правовому регулюванню мають підлягати три великі сфери в системі цих 

відносин: 

- формування системи служби на морському торговельному транспорті; 

- створення статусу службовця морського торговельного судна; 

- механізм проходження служби (тут може бути безліч процесуальних 

норм, що входять до структури інституту служби морського торговельного 

флоту) [82]. 

Службу на морському торговельному транспорті необхідно розглядати в 

аспекті виконання моряками своїх обов'язків на професійній основі. Такий 

порядок обумовлюється необхідністю забезпечення неперервної, компетентної 

професійної діяльності. При цьому, служба як правовий інститут регулює 

організацію та діяльність усіх службовців морських торговельних суден, які на 

професійному рівні виконують завдання й обов’язки [59].   

Правовий інститут цієї служби складають, як норми конституційного, так 

і адміністративного, трудового, цивільного та інших галузей права. Вони 

регламентують правовий статус службовців морського торговельного флоту у 

тому числі й порядок проходження служби, види заохочень і відповідальності, 

обмеження, пов'язані з проходженням служби, підстави припинення служби. 

Адміністративно-правові норми, які регламентують питання служби на 

морському торговельному транспорті, складають найбільшу частину цього 

самостійного виду професійної діяльності і є інститутом адміністративного 

права [70]. Тому, служба на морському торговельному транспорті являє собою 

ще й комплексність правового інституту бо включає правові норми різних 

галузей права. Крім того, правовий інститут служби на морському 

торговельному транспорті набуває системності, яка полягає в тому, що він, по-
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перше, спрямований на реалізацію цілей, завдань і функцій служби морського 

торговельного флоту, по-друге, залучає велику кількість правових норм інших 

галузей права (трудового, адміністративного, конституційного тощо); по-третє, 

регулюється міжнародними нормами; по-четверте, має власну законодавчу 

базу, яка є визначальною для всього інституту, тощо [6]. 

Інститут служби на морському торговельному транспорті можна поділити 

на такі адміністративно-правові складові: 

1) принципи служби на морському торговельному транспорті; 

2) правовий статус службовця морського торговельного судна; 

3) правовідносини, що у свою чергу, включають окремі елементи як: 

зарахування, проходження, переміщення та просування по службі, мотивації, 

атестації, критерії і порядок проведення оцінки професійної діяльності, 

присвоєння спеціальних звань, стимулювання (заохочення) та відповідальність, 

припинення служби; 

4)  етики службовця морського торговельного транспорту; 

5) статут дисципліни на морському торговельному флоті; 

6)  умови служби (грошове утримання, відпустка, пенсійне забезпечення); 

7)  підготовка, підвищення кваліфікації; 

8)  управління  службою на морському торговельному транспорті [32]. 

Цей перелік складових служби на морському торговельному транспорті 

не є вичерпним.  

Професійну діяльність моряків торговельного флоті регулюють також і 

норми трудового права. Так, особливості оплати діяльності на торговельних 

суднах регулюється загальними нормами трудового законодавства [8]. 

Крім того, діяльність служби на морському торговельному транспорті 

регулюють також і норми кримінального права. Службовці морського 

торговельного транспорту можуть бути притягнені до кримінальної 

відповідальності за вчинені ними дії, які призвели до істотного порушення прав 

і інтересів громадян та організацій, а також чинного законодавства. Однак, у 

Кримінальному Кодексі України є статті, присвячені злочинам проти державної 
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влади, інтересів діяльності та ін. Тому поняття «посадової особи» визначається 

також у кримінальному праві. Особливе місце в системі норм кримінального 

права, а також і адміністративного,  посідають норми, які торкаються боротьби 

з корупцією. Корупція одна з нагальних проблем сьогодення. Законодавчі акти 

з питань боротьби з корупцією вимагають поліпшення системи добору і 

підготовки кандидатів на службу та управління ними. З цією метою було 

вдосконалено законодавчу норму щодо прийняття на службу шляхом 

стажування та запроваджено систематичну атестацію моряків [65]. 

Треба сказати ще й про таку особливість структури інституту служби на 

морському торговельному транспорті, як регулювання також нормами 

конституційного права цих відносин, тому що Конституція України має 

найвищу юридичну силу. Це забезпечує єдність, узгодженість і стабільність 

системи права, її окремих елементів, а також передбачає обов’язковість 

дотримування норм Конституції, законів України, міжнародних норм [83]. 

У Конституції України встановлені важливі положення, що мають 

зовнішньополітичне і правове значення: вірність України своїм міжнародно-

правовим зобов’язанням, які проголошуються обов’язковими до виконання 

поряд з національним законодавством; повага до норм міжнародного права. Ці 

положення певною мірою дають відповідне практичне співвідношення щодо 

застосування норм Конституції та інших нормативних актів України і положень 

міжнародних договорів в Україні [39]. 

З погляду міжнародного права Конституція України декларує, що 

загальновизнані норми та принципи міжнародного права й міжнародні 

договори України є складовою її правової системи. Якщо міжнародним 

договором установлено інші правила, ніж передбачено законом, застосовуються 

правила міжнародного договору. 

Після офіційного визнання, ратифікації та схвалення міжнародні 

договори набирають обов’язкової сили на всій території України. Згідно з 

Конституцією України кожен має право відповідно до міжнародного договору 

звертатися до міжнародних органів із захисту прав і свобод громадян, якщо 
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вичерпано всі наявні внутрішньодержавні засоби правового захисту. Таким 

чином, норми міжнародного права є частиною національного законодавства 

України. Безумовно, норми міжнародного права вплинули на формування 

інституту служби на морському торговельному транспорті в Україні. Це 

виконання і дотримання норм конвенцій, резолюцій стандартів та ін. [11].  

Основні принципи, що лежать в основі служби на морському 

торговельному транспорті, закріплено в Конституції України, Законах України, 

КТМУ, адміністративних та міжнародних нормах і в інших галузях права, це: 

професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; 

законність; персональна відповідальність за виконання службових обов’язків і 

дисципліни [10]. 

Таким чином, службою на морському торговельному транспорті можна 

визначити професійну діяльність осіб, які обіймають посади на торговельному 

флоті та на яких покладено практичне виконання службових завдань і 

обов’язків. Ця категорія осіб є теж суб’єктами адміністративного права,  що  

мають відповідні службові повноваження. 

Право проходження служби на морському торговельному транспорті 

надається громадянам України незалежно від походження, соціального й 

майнового стану, расової та національної належності, статі, політичних 

поглядів, релігійних переконань і місця проживання. Для її проходження вони 

мають одержати відповідну освіту і професійну підготовку та пройти в 

установленому порядку процедуру, передбачену чинними законодавчими  

актами. Головним компонентом служби на морському торговельному судні, як 

юридичного інституту є посада на яку претендує моряк-кандидат [84]. 

Посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна 

одиниця органу на який покладено встановлене нормативними актами коло 

службових повноважень [85]. Посадовими особами вважаються капітан і його 

заступники, інші службовці морського транспортного судна, на яких законами 

чи іншими нормативними актами покладено здійснення розпорядчих,  

організаційних, функціональних, консультативних та інших функцій [86]. 
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Посада визначає коло службових обов’язків, права і межі 

відповідальності службовця морського транспортного судна, вимоги щодо його 

професійної підготовки. Крім того, вона відображає зміст роботи, яку виконує 

моряк, установлює його правовий статус. Система посад будується за 

ієрархічним принципом. Згідно з нормами КТМУ категоріям посад  на 

морському торговельному транспорті присвоюються звання відповідно до рівня 

професійної кваліфікації та результатів служби. Звання присвоюються 

Інспекцією з питань підготовки і дипломування моряків.  З прийняттям на 

службу моряку  присвоюється звання у межах відповідної категорії посади. Для 

присвоєння чергового звання в межах відповідної категорії посади моряк 

повинен успішно відпрацювати на обійманій посаді встановлений термін та 

пройти атестацію [56].  

Службовець морського торговельного транспорту повинен діяти в межах 

його повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному 

законодавству, моряк може в письмовій формі доповісти про це посадовій 

особі, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні повідомити 

вищу за посадою особу [33]. 

Моряк, як службовець має право: користуватися правами й свободами, 

що гарантуються Конституцією та законами України; брати участь у розгляді 

питань і винесенні в межах своїх повноважень рішень; одержувати від органів, 

підприємств, установ та організацій необхідну інформацію з питань, що 

належать до його компетенції; на повагу особистої гідності, справедливе й 

шанобливе ставлення до себе з боку капітана, судновласника та членів екіпажу 

і громадян; вимагати затвердженого капітаном чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою; на оплату праці залежно від посади, яку 

він обіймає, звання, що йому присвоюється, якості, досвіду і стажу роботи; 

безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження 

ним служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення; на службове 

просування з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання 

службових обов’язків; вимагати службового розслідування з метою зняття 
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безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри; на здорові, 

безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці; на соціальний 

і правовий захист відповідно до його статусу; захищати свої законні права та 

інтереси у вищих за ієрархією органах та в судовому порядку [27]. 

Крім того, на службовців морського торговельного транспорту ще й 

покладаються передбачені чинним законодавством обов’язки й права. До 

найсуттєвіших з них необхідно віднести: додержання Конституції України та 

інших актів законодавства України; забезпечення ефективної роботи і 

виконання завдань відповідно до їхньої компетенції; недопущення порушень 

прав і свобод людини і громадянина; безпосереднє виконання покладених на 

них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень капітана чи 

інших посадових осіб, розпоряджень і вказівок керівників; забезпечення 

таємниці, що стала їм відома під час виконання обов’язків служби та іншої 

інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню і ін. [87] 

Конкретні обов’язки і права службовців морського торговельного 

транспорту визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і 

відображаються в посадових інструкціях, що затверджуються відповідною 

особою у межах закону та компетенції  [88].  

Отже,  служба на  морському торговельному транспорті обумовлюється 

особливим видом професійної діяльності людини і є самостійним інститутом, 

що складається з правових норм: адміністративного, конституційного, 

морського, міжнародного та інших прав, а також  відомчих актів Міністерства 

інфраструктури України.   

 

Висновки до розділу 1 

 Підсумовуючи викладене в першому розділі дисертаційного дослідження, 

слід зробити такі висновки: 

1. Етимологія терміну «служба» має декілька тлумачень. По-перше, 

«служба» трактує своє походження від терміну «робота», а по-друге від терміну 

«діяльність». Ці значення, на думку автора, надають можливість пояснити 



61 

 

термін «служба» в загальному розумінні, як професійна діяльність особливого 

характеру, що має індивідуальні видові ознаки з  багатьма елементами та 

складовими, що спрямовані на  характер їх поєднання. Крім того, важливим є 

питання класифікації видів служб так, як існує багато точок зору, які за 

ознакою організації та порядком проходження служби поділяють її на службу в 

державних і недержавних структурах. 

2. Морський статут 1720р. флоту героїчної епохи Петра Великого, став 

фундаментом для повсякденної служби моряків, як тодішнього морського 

флоту Великої імперії, так і для сучасного мореплавства. Пройшли століття, але 

ратний дух, пронизуючий кожен рядок цього морського закону, у виражені в 

ньому любові до рідного судна, неприпустимість спуску прапора - буквально 

все, чим був наповнений цей історичний документ, переходило, як естафета, від 

одного покоління моряків до іншого. Деякі положення першого Морського 

статуту виявилися настільки життєвими, що протягом всієї історії морських 

флотів вони лишилися майже без зміни. Так, в статуті Петра I в книзі другій 

«Про прапори і вимпели» зазначено: «Всі судна Росії, не повинні ні перед ким 

спускати прапора», так і Морський статут - 1976 р. повністю повторив цю 

вимогу. 

3. Cтатутом про службу на морських судах 76р. керуються моряки і 

сьогоднішнього дня. Однак, на теперішній час  Україні, як морській державі 

потрібно прийняти свій статут про службу на морських торговельних суднах, 

який би відображав правила та норми проходження служби на торговельному 

флоті та включав міжнародні чинні норми найму на іноземні судна для 

забезпечення підвищення юридичної грамотності та освіченості моряків в 

сучасних умовах з метою захисту їх прав. 

4. Служба на морському торговельному транспорті є самостійною 

професійною діяльністю, яка має свої специфічні особливості: проходження у 

водяних просторах, визначена регламентація виконання службових обов’язків 

за наявності професійних і кваліфікаційних навичок та відповідних документів, 

віку і стану здоров’я, що здійснюється за чітким розписом і фіксуванням 
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несення вахти на підставі статуту служби на морських торговельних суднах для 

забезпечення безпеки мореплавства. Тому, що безпека мореплавства залежить 

від професіоналізму моряків - безпомилковості й своєчасності їх дій, 

спрямованих на виконання службових обов’язків в заданих умовах  у взаємодії 

з технікою чи іншими спеціалістами. По-третє, ця професійна діяльність 

моряків регулюється як національним законодавством так і міжнародними 

нормами і потребує від нашої держави конституційного захисту. 

5. Специфіка правовідносин служби на морському торговельному флоті  

проявляє управлінсько-організаційний характер, обумовлює  особливу  

регламентацію за допомогою правових засобів, де в основу закладається 

процедурно-процесуальна вимога, що в загальній сукупності в основному 

становить інститут адміністративного права. Тому, служба на  морському 

торговельному транспорті обумовлюється особливим видом професійної 

діяльності людини і є самостійним інститутом, що складається з правових 

норм: адміністративного, конституційного, морського, міжнародного та інших 

прав, а також  відомчих актів Міністерства інфраструктури України.   
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РОЗДІЛ 2  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК 

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ НА МОРСЬКОМУ 

ТОРГОВЕЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ  

 

§ 2.1 Адміністративно-правові вимоги до професійної підготовки моряка 

 

Служба моряка це особливий вид професійної діяльності, яка проходить у 

специфічних умовах та вимагає значного напруження фізичних і психічних сил. 

Мореплавання завжди було і буде пов'язано з обмеженнями та незручностями 

для людини. На борту судна існує велика кількість несприятливих факторів - 

шум, вібрація, різкі перепади температури, постійне і досить вузьке коло людей 

і інші чинники, які діють на організм одночасно [59]. Перераховані принципи та 

фактори є основоположними при підготовці і навчанні спеціалістів для 

морських торговельних суден і в міжнародних конвенціях вони проглядаються 

більш чітко, навіть якщо вони прямо не закріплені [66]. Тому пріоритетним 

напрямком кадрової політики нашої держави є створення дієвого механізму 

підготовки та залучення до служби на морському торговельному транспорті 

висококваліфікованих фахівців, забезпечення конкурентоспроможності їх 

служби на ринку праці [1]. 

Професіоналізація служби на морському торговельному флоті  

передбачає створення умов для залучення кваліфікованої молоді з 

перспективою подальшого професійного зростання, а також підготовку 

висококваліфікованих фахівців за міжнародними стандартами; оновлення 

змісту і державних стандартів професійного навчання, що відповідає 

перспективам розвитку держави та морської діяльності і суспільства в цілому; 

створення ефективної системи формування  та розподілу державного 

замовлення на підготовку фахівців в освітній галузі знань [65]; збільшення 

обсягів державного замовлення на професійне навчання з урахуванням 

спеціалізації, зокрема з аналізу морської політики, управління 
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морегосподарського комплексу; проведення незалежної оцінки рівня фахової 

підготовленості  та кваліфікованих якостей кандидатів на посади моряків [66]; 

проведення ліцензування та акредитації закладів для професійного навчання із 

залученням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 

з питань служби на морському торговельному транспорті; підвищення 

класифікації науково-педагогічних працівників системи професійного навчання 

моряків; поступовий перехід до безперервного навчання протягом періоду 

перебування на службі із застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

удосконалення механізму вивчення потреб сучасних суден у професійному 

навчанні моряків з метою їх ефективного навчання; адаптацію програм 

професійного навчання до міжнародних стандартів; створення гнучкої системи 

організації тренінгового навчання моряків з метою набуття ними практичних 

навичок необхідних для виконання службових обов’язків; створення умов для 

періодичного стажування та підвищення кваліфікації у відповідних органах та 

установах інших держав, у тому числі за рахунок міжнародної технічної 

допомоги [89]. 

Виходячи з принципу професіоналізму і компетентності служби, моряки 

зобов’язані постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію, у свою чергу, 

держава має створювати їм умови для навчання і підвищення кваліфікації у 

відповідних навчальних закладах. Навчання, підготовка і підвищення 

кваліфікації службовців морського флоту є важливим елементом служби на 

морському торговельному транспорті, оскільки професійна підготовка і 

підвищення кваліфікації відіграють важливу роль при оцінці якості діяльності 

моряків, присвоєнні звань командного складу. При цьому національне 

законодавство повинно встановити мінімальний вік і необхідний професійний 

стаж кандидатів та передбачити організацію і контроль необхідних іспитів [90]. 

Говорити про достатньо розроблену нормативну базу підготовки і 

навчання, а також підбору і розстановки спеціалістів для морських суден за 

міжнародними нормами на сьогодні можливо. Аналізуючи трактування різними 

авторами понять підбору і розстановки кадрів, можна встановити, що підбір 
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кадрів направлений на заміщення визначених посад, а суть розстановки кадрів, 

являється визначенням виду і місця служби на морському торговельному 

транспорті, тобто реалізація права найму  моряка ідентична, як державного 

службовця. Так як в зміст поняття підбору кадрів входить система 

адміністративно-організаційних заходів по залученню моряків, вибору із числа 

претендентів найбільш підходящих і укладення з ними контракту. При цьому 

не всі правові норми повністю реалізовані в законодавстві і на практиці [65]. 

Ефективність підготовки та дипломування моряків у першу чергу залежить від 

належної імплементації міжнародних вимог у цей процес та його організацію 

[91]. Наприклад, Рекомендація МОП № 137 «Про професійне навчання 

моряків» (1970р.), яка визначає основні цілі політики в області професійного 

навчання моряків [92]. 

На сьогодні, в Україні необхідно практично проаналізувати структуру і 

зміст підготовки плавскладу, орієнтуючись насамперед на світовий досвід 

судноплавства, який акумульовано у вимогах Конвенції ПДНВ-78/95 з 

манільськими  поправками. Слід спростити отримання необхідного рівня освіти 

для служби на посадах вахтових штурманів і механіків. Необхідно скоротити 

термін отримання першого рівня освіти до стандартів Конвенції, категорично 

відмовившись від одноразового багаторічного навчання ще до початку реальної 

служби на торговельному флоті. Повинна бути створена система безперервної 

морської освіти з тим, щоб відкрити всім бажаючим можливість продовження 

освіти. Необхідно шукати і активно впроваджувати нові форми підготовки 

плавскладу. Як приклад відзначимо систему чергування служба-навчання-

служба, або суміщення на деякому етапі служби та освіти. У цих випадках 

необхідно використовувати широкий спектр форм дистанційного навчання [90]. 

Ст. 2 Конвенції МОП № 147 «Про мінімальні норми на торгівельних 

суднах» 1976р. чітко визначає, що кожна держава-учасник Конвенції 

забезпечує, щоб моряки, які служать на судні, яке зареєстроване на його 

території, мали достатню кваліфікацію та професійну підготовку для виконання 

службових обов'язків [93]. Підтвердженням цьому є діяльність ІМО та МОП, 
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яка спрямована на розробку вимог щодо кваліфікації суднового екіпажу. Ці 

питання є надзвичайно актуальними в даний час, оскільки на світовому ринку 

спостерігається дефіцит кваліфікованих морських спеціалістів. Теоретичні 

знання і практичні навички є важливими складовими "людського фактора", які 

безпосередньо пов'язані з питаннями безпеки мореплавання [94]. 

Міжнародним документом, що проголосив принцип укомплектування 

екіпажів в належній кількості і певної кваліфікації є Міжнародна конвенція «По 

охороні людського життя на морі» відома, як Конвенція СОЛАС-74. Глава V 

Правила 14 «Укомплектування суден екіпажами» цієї конвенції містить норму, 

згідно з якою уряди зобов'язуються в тому, щоб з точки зору охорони 

людського життя на морі всі судна були укомплектовані екіпажами в 

належному числі із належною кваліфікацією, а саме з врахуванням всіх вимог 

перед наймом на службу [95]. Конвенція Організації об'єднаних націй - (ООН) 

по морському праву 1982р. в статті 94 встановила, що кожна держава в 

відношенні суден, що плавають під її прапором, повинна приймати міри для 

забезпечення безпеки на морі. Серед таких мір слід відмітити одну із найбільш 

важливих: кожне судно повинно очолюватися капітаном і офіцерами 

відповідної кваліфікації в області судноводіння, навігації, зв'язку, суднових 

машин і обладнання, а екіпаж по кваліфікації і чисельності повинен відповідати 

типу, розмірам, механізмам і обладнанню судна [96]. 

Навіть в КТМУ включена ст. 50 «Мінімальний склад екіпажу» де вказано, 

що мінімальний склад екіпажу, при якому допускається вихід судна в море, 

встановлюється центральним органом виконавчої влади залежно від типу, 

району плавання, призначення судна та відповідно до чинного законодавства 

України. Таким чином, норми чинного законодавства наголошують, що кожне 

судно повинно мати на борту екіпаж, члени якого мають належну кваліфікацію 

і склад якого достатній по чисельності для забезпечення безпеки плавання 

судна, захисту морського середовища, виконання вимог по дотриманню 

службового часу на борту судна, недопущення перевантаження членів екіпажу 

судна [55]. 
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На сьогодні в Україні діють «Правила визначення мінімального складу 

екіпажу, при якому допускається вихід судна в море» (наказ № 44 МТУ від 

30.01.2001р.), якими встановлено (п.1.2.,1.3.) умови визначення мінімального 

складу екіпажу судна: кількість дипломованих осіб командного складу, 

дипломованих та не дипломованих членів суднової команди, які можуть у будь-

який час експлуатації забезпечити безпечне управління судном, а саме: безпеку 

людей, судна, збереження вантажу, майна та захист навколишнього середовища 

і порядок оформлення Свідоцтва про мінімальний склад екіпажу та контроль 

щодо укомплектування суден екіпажами [97]. 

Склад екіпажу розподіляється Міжнародною Конвенцією ПДНВ, яка 

характеризується одним із основоположних документів міжнародних 

стандартів в області підготовки спеціалістів для морських суден. Конвенція 

встановлює, що посади членів екіпажу прийнято ділити на командний і рядовий 

склад. До командного складу відносять: капітана, помічника капітана, 

механіків, електромеханіків, начальника радіостанції, електрорадіонавігатора, 

суднового лікаря, радіотехніка, радіооператора. Всередині командного складу 

виділяють старший командний склад: капітан, старший помічник, старший 

механік. Здійснення положень Конвенції з метою забезпечення того, щоб з 

точки зору охорони людського життя і збереження майна на морі, а також 

захисту морського середовища - моряки на суднах мали належну кваліфікацію і 

були здатні виконувати свої обов'язки» [98]. 

Ст. 49 КТМУ в відповідності з міжнародними вимогами також 

встановлює, що до складу екіпажу судна входять капітан, інші особи 

командного складу і суднова команда. До командного складу судна, крім 

капітана, належать: помічники капітана, суднові механіки, електромеханіки, 

раціоспеціалісти, судновий лікар і боцман. До командного складу судновласник 

може віднести інших суднових спеціалістів. Суднова команда складається з 

осіб, які виконують службові обов'язки на судні та не належать до командного 

складу судна [55]. В склад такої команди, як правило, входять матроси, 

мотористи, обслуговуючий персонал (повара, буфетники і ін.) і інші особи, в 
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залежності від призначення судна. Очолює суднову команду боцман. При 

цьому особи, що виконують обов'язки судових радіоспеціалістів Глобальної 

морської системи зв'язку під час лиха і для забезпечення безпеки (ГМСЗБ), 

повинні мати диплом, що відповідає вимогам ГМСЗБ, виданий від імені чи 

визнаний українською морською адміністрацією (постанова КМУ № 373 від 

05.03.07р.) на підставі положень Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу 

електрозв'язку [99]. 

Необхідно відмітити, що перелік посад, які відносяться до командного 

складу, наведений в КТМУ, не є вичерпним. Відповідні органи виконавчої 

влади можуть відносити до командного складу і інших спеціалістів [100]. 

На основі аналізу законодавства України, конвенцій і кодексів до вимог, 

що стосуються відповідності моряка посаді можна віднести: 

а) вимоги професійної підготовки (наявність диплому чи свідоцтва, 

мінімальний стаж служби для виконання визначених функцій); 

б) вимоги досвіду служби на визначеній посаді і кваліфікації для 

отримання права займати посаду більш високого рівня; 

в) наявність визначених посадових обов'язків, що регламентуються 

судновою роллю і іншими нормативними документами (наприклад, Статутом 

служби на морському транспорті і інше), які спеціаліст повинен виконувати. 

Вказані вимоги є елементами професійності та компетентності моряків, 

як суб'єктів, що відносяться до адміністративного права. Тому найголовнішим 

критерієм відповідності моряка займаній посаді чи виконуваної функції є 

наявність у нього певних знань, навчального рівня чи стажу служби по 

спеціальності, передбаченого правовими нормами [84]. 

При дипломовані спеціалістів морських суден встановлено обов'язкові 

мінімальні вимоги закладені у Конвенції ПДНВ-78/95, а саме: вимоги 

професійної підготовки. Дані вимоги носять ознаки такі, що висуваються до 

моряків, як службовців, в числі найбільш важливих із них це: 

- досягнення певного віку; 

- наявність спеціальних практичних і теоретичних знань [71]; 
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- стаж служби, який залежить від посади, на яку претендує спеціаліст; 

- проходження спеціальної підготовки; 

- здача відповідного іспиту, що відповідає вимогам держави прапора; 

- стан здоров'я, особливо в відношенні зору і слуху [59]. 

Конвенцією ПДНВ 78/95, (ратифікованою нашою державою) встановлено 

обов'язкові мінімальні вимоги до кандидатів у члени морського екіпажу для 

дипломуваня судноводіїв, механіків, радіоспеціалістів, а також мінімальні 

теоретичні знання та практичні навички, необхідні для отримання дипломів 

відповідних фахівців. Так, наприклад, Правило ІІ/2 встановлює мінімальні 

вимоги про дипломуваня капітанів і старших вахтових помічників капітана 

суден валовою місткістю 200 регістрових тонн і більше, а саме: п.2 вимагає, 

щоб кожен кандидат на отримання диплома старшого помічника капітана мав 

схвалений стаж роботи, який не може бути менше 12 місяців, з них не менше 6 

місяців роботи вахтовим помічником капітана та склав відповідний іспит [98]. 

Вимоги до моряків визначені рядом національного законодавства та  

міжнародно-правовими актами, що пред’являються також і до їх здоров'я.  

Конвенція ПДНВ-78/95 вимагає від держав законодавчо встановити мінімальні 

нормативи стану здоров'я моряків, особливо в відношенні зору і слуху, а також 

забезпечити, щоб дипломи видавались тільки тим кандидатам, які відповідають 

таким вимогам [71]. Таким чином, згідно Конвенції  моряк, що наймається на 

службу зобов'язаний мати сертифікат про проходження професійного 

медичного огляду. Тому всі особи, що служать на різних посадах на суднах, що 

перевозять вантажі чи пасажирів, повинні мати хороший стан здоров'я, щоб не 

створювати небезпеки для інших осіб, що знаходяться на судні. Ні одна особа 

не приймається на службу, якщо вона не має посвідчення (свідоцтва), 

підписаного лікарем, що підтверджує його придатність по стану здоров'я до 

служби на суднах [84]. Крім того, при виїзді за кордон передбачається 

обов'язкова наявність у нього довідки про проходження тестування на СНІД та 

двох медичних свідоцтв - про вакцинацію і ревакцинацію проти жовтої 

лихорадки і холери. При цьому вакцина, що використовується при щепленнях 
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повинна відповідати вимогам, встановленим Всесвітньою організацією охорони 

здоров'я. 

Умовно конвенційні вимоги до стану здоров'я моряків поділяються на два 

види: з одної сторони це норми міжнародного права, що встановлюють медичні 

вимоги до професійної придатності моряків, з другої - норми, що торкаються 

попередження заносу і розповсюдження карантинних хвороб, таких, наприклад, 

як холера, жовта лихорадка, СНІД. Українське законодавство по цьому 

питанню цілком відповідає міжнародним вимогам, а саме: ст. 52 КТМУ до 

служби на судні допускаються особи, визнані придатними для цього за станом 

здоров'я [101]. 

Вимоги до кваліфікації рядового складу зосереджені в Положенні про 

порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден ( ПКМУ 

№ 373 від 05.03.07р.),  Конвенції № 74 «Про видачу матросам свідоцтв про 

кваліфікацію» 1946р.  та в Порядку роботи Державних кваліфікованих комісій 

(Наказ Мінтрансзвязок України № 377 від 07.05.07р.) та ін. Згідно яких ніхто не 

може бути прийнятий на судно, як кваліфікований матрос, якщо він не має 

свідоцтва про кваліфікацію. При цьому, Державна кваліфікована комісія вживає 

всі необхідні заходи щодо проведення іспитів і видачі свідоцтв про 

кваліфікацію за умови досягнення моряком мінімального віку - 18 років та 

мінімального строку служби на морі - 36 місяців. На підставі цього 

дисертантом пропонується проведення іспитів для українських моряків в 

режимі он-лайн, який дуже був-би зручний і моряк без затримки міг би 

повернутися на судно, тому доцільно  створити в Україні професійні морські 

центри, куди моряки подають заявку на здачу іспиту в режимі он-лайн та 

отримують можливість пройти його у найбільш зручному для них місці та 

зручний час і день [10]. При цьому поставити задачу: видавати кваліфікаційні 

свідоцтва морякам, що відповідають високим стандартам якості професійної 

підготовленості. Випускники денного відділення морських ВНЗ за наявності 

необхідного стажу плавання та підготовки згідно норм національного 
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законодавства мають можливість підтвердити кваліфікацію на державній 

екзаменаційній комісії і отримати свідоцтво чи диплом [66]. 

Кожен моряк повинен мати обов’язково посвідчення, яке засвідчує його 

особистість, що іменується - паспорт моряка, як того вимагає Указ Президента 

№ 194/94 від 05.06.93р. «Положення про посвідчення особи моряка» та 

Конвенція МОП № 108 «Про національні посвідчення особи моряків» від 13 

травня 1958р. Без посвідчення моряк не може здійснити вступ на службу, тому 

підтвердженням початку служби слугує даний документ.  Посвідчення 

особистості моряка (паспорт) необхідне для доступу на територію іноземної 

держави разом з судном, для транзитного переїзду через територію іноземної 

держави при звільнені чи слідуванні в іноземний порт, а також в випадках 

корабельної аварії, при каліцтві чи хворобі [6]. В паспорті моряка, що видається 

капітаном порту реєстрації судна, зазначаються: прізвище і звання особи, яка 

видала паспорт; прізвище, ім'я, по-батькові моряка; дата його народження; 

національність; ознаки; фотографія; посада на судні. «Положення про 

посвідчення особи моряка» чітко визначає порядок оформлення і видачі 

посвідчення моряка, строк його дії, підстави для вилучення, всі дані про 

власника посвідчення і інші відмітки, що відповідають міжнародно-правовим 

вимогам, посвідчення не видається моряку, якщо він не має відповідної 

кваліфікації [62].  

Необхідно добавити, що 19.06. 2003р. МОП прийняла нову Конвенцію  

«Про посвідчення особистості моряка» № 185. Дана Конвенція (ст.6) призвана 

доповнити Конвенцію МОП 1958р.№ 108 і забезпечити діючий захист від 

тероризму, одночасно гарантуючи свободу пересування необхідну для 

здійснення професійної діяльності моряків та підтримує принцип, що від 

моряка не слід вимагати наявність візи для звільнення на берег. Нове 

посвідчення особистості моряка запропоноване в конвенції буде мати 

персональний уніфікований номер моряка і фотографію власника [63]. 

Відмітимо, що в законодавстві практично кожної держави робиться 

застереження про те, що капітаном судна може бути тільки громадянин 
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держави-прапора судна. Українське законодавство цю норму закріпило в ст.53 

КТМУ, що капітаном судна може бути тільки громадянин України, а члени 

екіпажу, можуть бути громадянами будь якої держави [55]. При цьому, така 

норма застосовується і для посад державної служби. 

Для зайняття посад члена екіпажу морського судна висуваються вимоги 

до іноземних громадян ті ж, що і до громадян України. Вчасності, рівень 

професійної підготовки і компетентності претендента повинен відповідати 

вимогам, що пред'являються нормативними правовими актами України до осіб, 

що заміщують посади, на які претендують іноземні громадяни. Вимоги, які 

формально не пред'являються до громадян України, але цілком пред'являються 

до іноземних і осіб без громадянства - це вільне володіння українською мовою 

об'ємом, що забезпечує належне виконання членом екіпажу своїх службових 

обов'язків по займаній на судні посаді [56]. 

Відомо, що служба на морському торговельному транспорті має свою 

специфіку і відрізняється вимогами до фізичної підготовки фахівців. Тому ще в 

навчальних закладах для моряків застосовується профілювання процесу 

фізичного виховання з використанням засобів професійно-прикладної фізичної 

підготовки (ППФП).  

До засобів ППФП відносять, як правило, звичайні фізичні вправи та види 

спорту, а сама ця підготовка є складовою частиною фізичного виховання 

майбутніх морських фахівців, спрямована на: 

- всебічний фізичний розвиток та досягнення високого рівня фізичної 

підготовленості моряка; 

- спеціальний розвиток фізичних якостей, особливо важливих для даної 

професійної діяльності; 

- формування та вдосконалення рухових навичок, що допомагають 

успішно оволодівати професійною діяльністю; . 

- підготовку до служби в специфічних умовах, характерних для 

майбутньої професії в морі; 

- виховання специфічних вольових якостей; 
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- сприяння підвищенню продуктивності служби; 

- сприяння прискореного навчання професії та підготовки до служби в 

морі; 

- створення умов для активного відпочинку моряків, забезпечення 

профілактики виробничого травматизму і боротьби з професійним стомленням 

моряків засобами фізичної культури та спорту. 

ППФП введена в програму з фізичного виховання студентів в морських 

ВНЗ. З кожним роком її роль у підготовці фахівців, здатних успішно проходити 

службу в складних умовах своєї специфічної професії, зростає [102]. 

Фундаментальним принципом системи фізичної підготовки є зв'язок 

фізичної культури і спорту з службою на морі і оборонною діяльністю. Цей 

взаємозв'язок здійснюється на практиці за допомогою впровадження засобів 

фізичної культури і спорту в наукову організацію служби на морському 

торговельному транспорті. ППФП являє собою один з основних напрямів 

системи фізичної підготовки, яка формує прикладні знання, фізичні та 

спеціальні якості, вміння та навички, що сприяють досягненню готовності 

особистості до морської професійної діяльності. 

Методологічною основою вимог служби моряків до функціонального 

стану організму є схильність до професійної придатності, як здатність успішно 

оволодіти професією і вдосконалюватися в ній. Ця здатність визначається 

відповідністю можливостей організму професійним вимогам [103]. 

Професія моряка характеризується впливом на організм ряду негативних 

факторів: негоди, зміни кліматичних зон та часових поясів, обмеженої 

рухливості, морської хвороби. Недостатня фізична підготовка може стати 

причиною нещасних випадків на морі. Тому розвиток професійно важливих 

фізичних якостей стає необхідним в процесі фізичної підготовки. Таким чином, 

створена система ППФП, яка включає в себе професійно-скеровану навчальну, 

фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу, сприяє всебічному 

фізичному розвитку та досягненню високого рівня фізичної підготовленості до 

майбутньої професії [104]. Основою фізичної підготовки моряків є: 
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- збереження та зміцнення здоров'я; 

- розвиток загальних та професійно важливих фізичних якостей; 

- набуття знань в галузі фізичної культури, гігієни, здорового способу 

життя; 

- виховання потреби у систематичних заняттях фізичними вправами 

загального та професійно-прикладного напрямку: плавання, бокс, акробатика, 

атлетизм, баскетбол, східні єдиноборства, малий теніс, початкова морська 

підготовка: гребля та вітрило [103]. 

Рівень фізичного розвитку забезпечує ефективну професійну службу і 

стійкість в екстремальних умовах. Значення фізичного навантаження для 

морського спеціаліста будь-якого напряму безперечне. Спеціальними 

дослідженнями доведено, що після 22-ї години добової гіпокінезії професійна 

працездатність людини, яка не пов'язана з прямими фізичними 

навантаженнями, знижується на 16%, а кисневий борг при м'язовому 

навантаженні підвищується на 61-137% в порівнянні з контролем [105]. 

На прикладі моряків показано, що в берегових умовах, крім занять 

фізичною підготовкою і спортом, моряки за добу проходять в середньому 12-15 

км, а в період плавання - 2-4 км. Тому тривале обмеження руху (гіпокінезія) та 

силової активності (гіподинамія) призводить до значного зниження м'язового 

тонусу, до розвитку детренованості ряду органів і систем та помітного 

зниження працездатності [106]. 

Значний інтерес викликають дані про зміни при гіподинамії та гіпокінезії 

функцій нервової та ендокринної систем та обміну речовин. Встановлено, що в 

цих умовах спостерігається підвищене стомлення, ослаблення пам'яті, 

збільшення кількості помилок, порушення сну. В цілому відмічається перевага 

гальмівних процесів в корі головного мозку і зниження його функцій. Тривала 

гіпокінезія та гіподинамія призводять до небезпечних для здоров'я моряків 

наслідків - формування двох синдромів: вегето-судинної дистонії та нервово-

психічної астенізації. Однак, потрібно відзначити, що в значній частині 

випадків зміни функцій організму не є патологічними, а мають адаптаційний 
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характер. Адаптація - зміна умов (в даному випадку до зменшення рухового та 

силового навантаження), природний загальнобіологічний процес пристосування 

організму до нових умов життєдіяльності [107]. 

Фізичне навантаження морських спеціалістів, особливо операторського 

напряму, пов'язане переважно зі статичними навантаженнями, зумовлене 

тривалим перебуванням у вимушеній позі, не компенсує тривалого обмеження 

активного рухового режиму й шкідливо впливає на витривалість, 

працездатність і безпечну діяльність. При тривалій дії комплексу шкідливих 

умов або високій їх інтенсивності в організмі можуть виникати компенсаторні 

реакції, спрямовані на зменшення дії шкідливих умов або їх ослаблення. Однак, 

компенсаторні механізми у морських спеціалістів вивчені ще недостатньо, тому 

ефективною мірою в боротьбі з гіподинамією та гіпокінезією та мобілізації 

резервних фізіологічних можливостей організму є фізичні вправи [105]. 

Виконуючи фізичні вправи у період проходження служби, моряки 

повинні враховувати закономірності змін фізіологічних функцій і характер 

морської професійної діяльності спеціалістів. Комплекси вправ, які 

проводяться, наприклад, перед вахтою, повинні містити деякі елементи 

відповідно до специфіки виконання процесу служби. В цьому випадку вони не 

порушують створений динамічний стереотип, а навпаки - сприяють його 

формуванню. Темп, ритм, кількість повторів, загальне навантаження 

встановлюють в залежності від ступеня виваженості екстремальних факторів, 

характеру службового навантаження, індивідуальної фізичної підготовленості й  

стану спеціаліста та рівня фізичного розвитку [102]. 

Основними оздоровчими заходами при фізичній підготовці моряків слід 

вважати такі, що зменшують негативний вплив, на думку дисертанта, це: 

1. Вдосконалення службового місця з тим, щоб зменшити фіксованість 

робочої пози. 

2. Забезпечення сидінням, в конструкції якого була б можливість 

регулювання висоти за зростом спеціаліста. 

3. Періодичність виконання робіт з чергуванням пози сидячи та стоячи. 
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4. Введення регламентованих пауз та перерв для виконання необхідного 

комплексу вправ. 

Таким чином, одним з найважливіших напрямків фізичного розвитку 

моряків та вимог до фізичного стану є фізична підготовка та орієнтація на 

здоровий спосіб життя [108]. 

Визначення придатності моряків за станом здоров'я для проходження 

морської служби на суднах регламентується Міністерством охорони здоров'я 

України (МОЗ) наказом № 347 від 19.11.96р., який поширюється на всіх 

судновласників України незалежно від форми їх власності на судна, що 

експлуатуються, моряків і заклади МОЗ, що здійснюють медичні огляди і інше 

[109]. Порядок проведення медичних оглядів та перелік шкідливих факторів 

для здоров'я при проходженні морської служби визначений теж наказом МОЗ 

України від 21 травня 2007р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій" на підставі Закону України 

"Про охорону праці", а також в вимогах Конвенції МОП № 73 та інших 

нормативних актах законодавства [110]. 

Згідно цього, Конвенція МОП "Про медичні огляди моряків" № 73 

(1946р.), ратифікована Україною, вимагає обов’язкове проведення медичних 

оглядів моряків та п. 3 ст. 4 наголошує, що медичне свідоцтво повинно 

підтверджувати: а) «що зір осіб, які мають служити на палубі має цілком 

задовільну здатність розрізняти кольори"; б) «що особа не хвора на будь-яку 

хворобу здатну загостритися внаслідок служби на морі, чи зробити ЇЇ 

непридатною до такої служби, чи загрожувати здоров'ю іншим особам на 

борту" [111]. 

Тому, критерії оцінки функціональної придатності моряків за станом 

здоров'я та психофізіологічним статусом для професіональної діяльності та 

безпечного мореплавання визначаються за допомогою медичних оглядів. 

Медичні огляди проходять особи, що наймаються на службу, пов'язану з 

перебуванням на борту судна під час плавання і ті моряки, що переходять до 

більш високої за вимогами безпеки мореплавання професійної групи, а також 
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ті, що прострочили, період чинності раніше отриманого медичного свідоцтва 

моряка понад один рік. Періодичні медичні огляди в плановому порядку 

проходять моряки, у яких минає термін дії медичного свідоцтва, виданого тим 

же відділом медичних оглядів, що проводив попередній медичний огляд [112]. 

Медичний огляд є обов'язковим з метою виявлення ранніх ознак 

виникнення протипоказань до безпечного мореплавання на суднах, що 

необхідне для своєчасного початку медичної реабілітації або лікування моряків. 

Позачергові медичні огляди проводяться в обсязі попереднього медичного 

огляду на вимогу і за рахунок адміністративних органів, судновласника або 

самого моряка. Причинами обов'язкового направлення на позачерговий 

медичний огляд є: виникнення необхідності диспансерного нагляду, отримання 

травм, що можуть викликати стійку втрату працездатності; участь в аварійних 

чи надзвичайних пригодах; спроба самогубства; прояв неадекватної 

агресивності; обґрунтовані підозри на виникнення протипоказань до безпечного 

мореплавання [113]. 

Направлення на медичні огляди, їх фінансування, а також контроль за 

недопущенням до служби осіб, які не пройшли медичний огляд, чи тих, що 

мають протипоказання до служби за певною посадою, здійснюються 

судновласником. Персональну відповідальність за наявність у моряків 

медичних свідоцтв з чинним терміном дії, несе капітан судна [114]. Контроль за 

виконанням судновласниками своїх обов'язків щодо проходження моряками 

медичних оглядів належить до компетенції Міністерства Інфраструктури 

України [115]. 

Відповідно до ст. 57 КГМУ судновласник зобов'язаний забезпечити 

безпечні умови і режим служби на судні, охорону здоров'я членів екіпажу і 

обладнання судна, постачання продовольства і води в достатній кількості, а 

також належні суднові приміщення [55]. 

Виходячи з даної норми судновласник повинен, сприяти охороні здоров'я 

екіпажу при цьому забезпечувати проходження медичних оглядів з метою 

безпечного мореплавства, а саме: 
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- укладати і вчасно поновлювати із закладами охорони здоров'я договори 

про    проведення   медичних   оглядів,    про   надання консультаційної 

допомоги для екіпажів, що знаходяться в рейсі, реабілітаційне лікування і 

корекцію психофізіологічних якостей моряків; 

- виділяти асигнування на компенсацію витрат на обстеження і 

лікування моряків у спеціалізованих медичних закладах та реабілітацію; 

- усувати причини, що сприяють виникненню професійних захворювань 

і виконувати рекомендовані оздоровчо-профілактичні заходи; 

- інформувати відділи медичних оглядів про всі відомі судновласникові 

нещасні випадки, спроби самогубства, випадки смерті, тимчасової втрати 

працездатності під час рейсу чи у міжрейсовий період, які стосуються моряків; 

- направляти для проходження попереднього медичного огляду осіб, що 

наймаються для служби на суднах, а також тих, що змінюють професійну групу 

на вищу; 

- знайомити осіб, що наймаються, з особливостями їх служби на 

конкретних суднах, пов'язаними з впливом шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників, з нормативними актами щодо охорони праці; 

- забезпечувати своєчасне проходження моряками періодичних 

медичних оглядів; 

- влаштовувати моряків на службу згідно з результатами медичних 

оглядів; 

- надавати моряку, що одержав внаслідок огляду відмову у видачі 

медичного свідоцтва, можливість повторного огляду Експертною комісією 

відділу медичних оглядів [109]. 

Моряк же в свою чергу повинен: 

- проходити у встановленому порядку і у встановлені терміни медичні 

огляди; 

-  повністю виконувати медичні рекомендації; 

- одержувати інформацію про стан свого здоров'я за результатами 

медичного огляду, про шкідливі і небезпечні для здоров'я виробничі чинники,    
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пов'язані    з    його    виробничою діяльністю,  про суми, що виділяються 

судновласником на оздоровчі та реабілітаційні заходи на одного моряка; 

- вимагати переведення, якщо служба, яку він проходить, протипоказана 

йому за результатами медичного огляду на ту, що відповідає стану його 

здоров'я; 

- одержувати компенсацію від судновласників за завдану шкоду 

здоров'ю у зв'язку з виконанням професійних обов'язків; 

- вимагати проведення позачергового медичного огляду; 

- звертатися до Експертної комісії у разі незадовільного результату 

медичного огляду; 

- оскаржувати в суді рішення, прийняті за результатами медичного 

огляду [110]. 

Медичні огляди моряків проводять спеціалізовані заклади охорони 

здоров'я і видають моряку, що пройшов медичний огляд, медичне свідоцтво 

моряка, яке посвідчує його придатність за станом здоров'я до безпечного 

мореплавання на суднах відповідної посади при потребі «Особисту медичну 

картку моряка», «Свідоцтво про вакцинацію міжнародного зразка». У разі 

непридатності моряка за станом здоров'я до проходження служби медичне 

свідоцтво не видається, а негативні результати перевірки повідомляються 

судновласникові [114]. 

Згідно вимог до визначення придатності за станом здоров'я осіб для 

служби на суднах морські професії диференціюються за важливістю груп за 

станом здоров'я для безпечного мореплавання на суднах. 

За вимогами, що пред'являються до стану здоров'я і психофізіологічного 

статусу моряків, залежно від важливості функцій, що виконуються ними на 

судні, особи, які проходять медичний огляд, відносяться до певних 

професійних груп. Номер професійної групи, до якої повинен бути віднесений 

моряк, визначається судновласником і зазначається ним у бланку направлення 

моряка на медичний огляд, а саме: 
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I група - особи, професійна діяльність яких не пов'язана з питаннями 

безпеки мореплавання; 

II група - особи, які виконують рішення, пов'язані з безпекою 

мореплавання; 

III група - особи, які приймають рішення, пов'язані з безпекою 

мореплавання [111]. 

Загальними вимогами до стану здоров'я, що пред'являються до допуску 

моряків щодо проходження служби на борту судна під час знаходження у морі 

та для виконання ним своїх професійних обов'язків є: гострота зору та слуху; 

епідбезпека; адекватність психоповедінки; збереження орієнтації у просторі; 

збереження функцій опорно-рухового апарату; відсутність у моряка 

захворювання, що може дати загострення внаслідок служби у морі або зробити 

його непридатним до служби чи становити небезпеку для осіб, що знаходяться 

на борту судна, матеріальних об'єктів і навколишнього середовища [109]. 

Для моряків, що відносяться до II професійної групи, вимогами, 

додатковими до загальних, є відповідність допустимим величинам наступних 

психофізіологічних показників: сенсомоторної реакції; реакції на об'єкт, який 

рухається; уваги; втоми; стійкості до впливу стресів 

Вимогами для моряків, що відносяться до III професійної групи, 

додатковими до загальних, є відповідність величинам наступних показників: 

сенсомоторної реакції; реакції на об'єкт, який рухається; уваги; швидкості 

переключення уваги; зорової та слухової пам'яті; емоційної стійкості та почуття 

тривоги; стійкості до впливу стресів; орієнтації у просторі; втоми; здатності 

приймати рішення, діяти в екстремальних умовах; стійкості до моногонії [112].  

Моряки повинні обирати свою майбутню професію починаючи ще зі 

школи, при цьому весь час займатися фізичними тренуваннями та психологічно 

налаштовувати організм на службу в морських просторах, яка знаходиться 

далеко від дому. Фізична підготовка моряків у ВНЗ є основною, так як належні 

навички здобуваються у період навчання та практики перед наймом на службу. 

У процесі своєї служби моряки повинні весь час через визначенні періоди 
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проводити фізичні заходи з метою збереження здоров’я та періодично 

проходити медичні огляди. При цьому медичне свідоцтво за відповідною 

морською професією з урахуванням посади видається лише за відсутністю у 

моряків медичних і психофізіологічних протипоказань, тобто залежить від 

добре розвиненого організму, фізичної підготовки та постійної охорони 

здоров'я [116]. 

Згідно цього стає очевидним: якісне судноплавство не забезпечити без 

кваліфікованого екіпажу. Однак, якість спеціалістів має більш глибокий сенс, 

чим просто хороша підготовка у навчальному закладі. Моряк повинен мати 

високий професійний рівень та використовувати його з повною віддачею і 

любов'ю до своєї справи, які є одними із складових якісної оцінки моряка. А це 

можливо чекати від людей, які з дитинства мотивовані до вибраної професії. На 

сьогодні загальне прагнення до інновацій вже визначає необхідний рівень 

спеціаліста - моряка. Тому аналізуючи умови служби екіпажів, лоцманів, навіть 

робітників терміналів, стає ясно, що рівень, підготовки усіх учасників цих 

процесів повинен бути дійсно інноваційним, але цей процес підготовки 

потрібно починати ще з того рівня, де формується бажання моряка, 

майбутнього спеціаліста, присвятити себе морській справі, щоб кінцевою 

метою стало забезпечення кваліфікованими кадрами флот і його 

інфраструктуру для безпечного судноплавства і підвищення ефективності 

служби на морському торговельному транспорті [117]. 

Таким чином, професійна підготовка моряка починається ще з навчання у 

морських школах і продовжується у вишах, які зобов’язують його виконувати 

вимоги до фізичної підготовки та охорони здоров’я для отримання кваліфікації 

та здобуття професійних навичок, тому що сучасний стан служби на морському 

торговельному транспорті вимагає кваліфікований склад екіпажу, залучення 

нових професійних кадрів та збереження старих на морському флоті для 

цінності професії.  
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  § 2.2 Порядок зарахування на службу  та  кваліфікаційне просування 

 

Влаштування моряка на службу є започатковуючим щодо зарахування на 

посаду і визначальним щодо набуття статусу службовця морського флоту, а 

головним  у цьому процесі є суб'єкт - моряк, а саме, фізична особа, яка набуває 

цього статусу в порядку, встановленому чинним законодавством [118]. 

Слід зазначити, що питання набуття статусу службовця в цілому не 

обділене увагою вчених-юристів, але вони досліджувалися лише на прикладі 

інституту державної служби, такими ученими, як: В. Б. Авер'янов, Г. В. 

Атаманчук, С. Д. Дубенко, С. В. Ківалов,  Є. В. Додін, Л. Р. Біла-Тіунова та ін. і 

їх наукові напрацювання стосувалися тільки ряду питань вступу на державну 

службу без розгляду аспектів вступу на службу за її видами [28]. Зазначене 

обумовлює необхідність звернення до зазначеної проблеми та розгляду її у 

контексті як влаштування на службу в морському торговельному флоті.  

Право моряка на проходження служби у морському торговельному флоті 

є невід'ємним його конституційним правом, яке гарантує рівні можливості у 

виборі професії [7]. Спеціалізоване законодавство моряків передбачає вимогу 

щодо наявності громадянства України для капітана судна, тобто вона 

торкається не всіх службовців судна.  Назване конституційне право надає 

громадянам України, що мають право проходити службу на морському 

торговельному транспорті незалежно від становища, соціального і майнового 

стану, расової й національної приналежності, статі, політичних поглядів, 

релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і 

професійну підготовку та пройшли в установленому порядку випробувальну 

процедуру передбачену чинним законодавством влаштуватися на службу на 

морський торговельний флот [78]. При цьому, в порівнянні з іншими 

службовцями Конституція України висуває обов’язкову вимогу до особи, яка 

претендує на посаду службовця до органів державної влади - наявність 

громадянства України, а для моряків лише до капітана [37]. 
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Аналіз національного законодавства та міжнародних норм про службу на 

морському торговельному транспорті та науково-теоретичних напрацювань із 

питань регулювання професійної морської діяльності дають підстави 

виокремити: 

1) вимоги, яким має відповідати кандидат, що претендує на посаду 

моряка, як службовця: а) відповідну освіту і професійну підготовку; б) 

проходження встановленої процедури влаштування на службу; в) громадянство 

України: вимагається лише від капітана судна [11]; 

2) особистісні характеристики, які не мають права братися до уваги 

при прийнятті особи на посаду: а) походження; б) соціальний і майновий стан; 

в) расова і національна приналежність; г) стать; д) політичні погляди; ж) 

релігійні переконання; з) місце проживання та ін.;  

3) обмеження, які не дозволяють кандидату реалізувати право на 

проходження служби [56].  

Таким чином,  конституційною вимогою до кандидата на посаду капітана 

і лише до нього, який претендує на набуття статусу службовця, є громадянство 

України. Значущість цієї вимоги проявляється насамперед у тому, що судну на 

якому він планує проходити службу державою довірено прапор, який є 

невід’ємним атрибутом символіки України, згідно Конституції і тому служба на 

морському торговельному транспорті набуває  публічності, так як це вже 

діяльність осіб, на яких покладаються обов'язки відданості своїй країні, а також 

несення персональної відповідальності за  виконання службових завдань 

пов’язаних з реалізацією політики держави про морську діяльність. Ця вимога 

до капітана судна регламентується ст. 53 КТМУ, що «капітаном судна  може  

бути  тільки громадянин України» [55] та роз’яснюється  Законом України від 

18.01.2001 р. «Про громадянство України»  [119]. 

 Для моряка, важливим є критерій щодо наявності у кандидата на посаду 

відповідної освіти та професійної підготовки. Становлення демократичної, 

правової, соціальної держави, інтеграція України в Європейське 

співтовариство, проведення адміністративної реформи й реформи правового 



84 

 

інституту служби моряків в цілому зумовлюють необхідність підготовки цих 

службовців, володіти професійними уміннями і навичками, які ґрунтуються на 

сучасних спеціальних знаннях, аналітичних здібностях та майстерності 

застосування засобів і методів науки, стратегічним мисленням та 

особистісними якостями, необхідними для прийняття та успішної реалізації 

рішень (управлінських) та виконання службових обов’язків [65]. 

Виходячи із принципу професіоналізму і компетентності служби, моряки, 

зобов'язані постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію на підставі 

Міжнародної  Конвенції  «Про  підготовку  і дипломування моряків та несення 

вахти» з манільськими поправками та постанови  Кабінету Міністрів  України  

від 31 січня 2001 року N 83 "Про вдосконалення  державного  нагляду   за   

станом   підготовки   та дипломуванням моряків". У свою чергу, держава 

повинна створювати їм умови для підвищення свого професійного рівня у 

відповідних навчальних закладах, установах професійної підготовки для 

надбання практичних навичок та на суднах. Таким чином, рівень професійної 

підготовки є важливою вимогою при зарахуванні на службу, що надає права на 

зайняття відповідної посади [98]. При цьому, градація відповідної освіти в 

залежності від конкретної посади на судні та типу  служби на морському 

торговельному транспорті є досить значною: для зайняття одних посад 

достатньо середньої освіти, для інших - необхідна вища освіта із ступенем 

спеціаліста або магістра. Отже, наявність відповідної освіти є однією з 

визначальних умов при зарахуванні на службу до морського флоту майже у всіх 

країнах [66]. 

Важливо зазначити, що право на проходження служби на морському 

торговельному транспорті залежить від віку кандидата на посаду. Згідно 

чинного законодавства моряками можуть бути чоловіки до досягнення ними 60 

років. За такого, нормативними актами передбачено тільки граничний вік 

перебування на службі, тобто вік, після досягнення якого службові відносини, 

як правило, припиняються. Водночас, законодавство не передбачає, після 

досягнення якого віку кандидат має право на вступ до служби на морському 
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торговельному транспорті [120]. Використовуючи міжнародні норми, то можна 

вважати, що після досягнення 16 років фізична особа може влаштуватися на 

службу на судно при її відповідності встановленим нормативними актами 

вимогам. Однак, такий підхід до вирішення цього питання є не правовим, 

оскільки повна дієздатність особи наступає тільки після досягнення 18 років. За 

такого в КТМУ необхідно передбачити норму, відповідно до якої встановити 

право влаштування на морську службу має особа, яка досягла 18 років [121]. 

Для моряків є обов’язковою вимогою передбаченою КТМУ та  

міжнародними нормами щодо вільного володіння ними державною та 

іноземною (англійською) мовою, а наприклад, для державних службовців це є  

прогалиною в Законі «Про державну службу», тобто при реалізації права на 

державну службу є відсутність вимоги до кандидата на державну посаду щодо 

вільного володіння ним державною мовою вже не говорячи про іноземну. 

Необхідність врахування та виконання цієї вимоги для моряків зумовлена 

положеннями КТМУ [55], а так як відповідно до ст. 10 Конституції України 

державною мовою в Україні є українська мова, то нею обов’язково повинен 

володіти моряк. Під поняттям «державна мова» слід розуміти, що українська 

мова є обов'язковим засобом спілкування на всій території України, а для 

моряків при здійсненні службових обов’язків вона є мовою нормативних актів, 

діловодства, документації та інше. Закони України покладають своїм завданням 

регулювати суспільні відносини у сфері розвитку і вживання української та 

інших мов і охорону конституційних прав громадян у цій сфері [122]. Окрім 

зазначеного, володіння державною мовою є обов'язковою умовою для набуття 

статусу моряка при влаштуванні на службу, але не повною, оскільки моряк 

повинен володіти ще й іноземною мовою, тобто англійською, так як служба на 

морському торговельному транспорті передбачає закордонні плавання. 

Конвенцією «Про  підготовку  і дипломування моряків та несення вахти» 

установлено, що іноземною мовою моряків повинна бути англійська, так як 

діловодство у міжнародних плаваннях здійснюється лише англійською моваю 

та мовою держави прапора судна [123].  
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Адміністративною особливістю служби моряків на морському 

торговельному флоті  є установлення певного правового режиму щодо 

відповідності їх особистісних якостей, так і поведінки встановленим вимогам, 

заборонам, обмеженням [79]. Встановлення таких заборон та обмежень, які 

можна назвати узагальненим поняттям, як правообмеження (оскільки вони в 

обов'язковому порядку передбачаються виключно законами), є однією з умов 

стабільності, професійності та дієвості служби на морському торговельному 

транспорті, як державно-правової інституції та реалізації права моряка 

влаштування на службу [124].  

Визнання у встановленому порядку недієздатними. Громадянин, який 

внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх 

дій або керувати ними, може бути визнаний судом недієздатним  і над ним 

установлюється опіка. Значення даного правообмеження для суднового екіпажу 

є суттєвим, так як  до особливостей статусу моряка висуваються вимоги щодо 

їхнього професійного, кваліфікаційного, особистісного, фізичного, морально-

етичного рівня, і тому, обмежена дієздатність є несумісною із цим статусом 

[125]. Саме тому в КТМУ необхідно передбачити положення щодо обмеження 

доступу до служби на морському торговельному транспорті недієздатних. 

Набуття статусу моряка це складний елемент структури служби на 

морському торговельному флоті, який, у свою чергу, визначають: 1) 

зарахування на посаду; 2) присвоєння звання [10]. 

Зарахування на посаду моряка, як службовця є різноаспектністю 

правового інституту служби на морському торговельному транспорті, який  

зумовлює наявність влаштування на службу в залежності від статусу посади. 

Такий підхід є цілком правильним і відповідає міжнародним стандартам, 

оскільки дозволяє здійснювати відбір моряків, із дотриманням таких принципів, 

як: законність, професійність, компетентність, відданість, відповідальність, такі 

принципи притаманні і державним службовцям [11]. 

Процедура зарахування моряка на посаду характеризується також, як і у 

державних службовців проведенням перевірки відомостей, які подають 
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кандидати на зайняття посад, з метою запобігання фальсифікації документів, 

корупції та іншим правопорушенням. Особливістю цієї перевірки є те, що вона: 

а) приводиться стосовно відомостей та документів, які подають 

кандидати на зайняття посад моряків; 

б) приводиться тільки за наявності письмової згоди кандидата на заняття 

посади.  У разі відсутності такої згоди, перевірка не проводиться і питання про 

призначення даної особи не розглядається [27]. 

Перевірці підлягає вичерпний перелік відомостей, а саме: а) достовірність 

документів та даних, повідомлених кандидатом про себе під час розгляду 

питання щодо прийняття його на службу або просування по ній; б) додержання 

кандидатом на зайняття посади вимог, установлених законодавством, 

невиконання яких перешкоджає прийняттю та перебуванню на службі [28].  

Окрім вищенаведених, ще однією особливістю процедури призначення є 

проходження медичного огляду. Чинне законодавство передбачає 

обов'язковість проходження кандидатами на зайняття посад моряків медичного 

огляду лікарсько-консультативною комісією з метою визначення стану їх 

здоров'я. Згідно цього, КТМУ передбачає, що  до служби  на судні 

допускаються особи, визнані придатними для цього за станом здоров'я. 

Висновок про придатність за  станом  здоров'я  надається закладом 

центрального органу виконавчої  влади  в галузі охорони здоров'я відповідно до 

правил, встановлених цим Міністерством. Придатність за станом здоров’я є 

важливою умовою вступу  моряка на службу бо від цього залежить безпека 

мореплавства, так як  специфіка професійної діяльності це служба на морі [55].  

Питання зарахування на посаду пов'язано з випробуванням, моряків яке  

передбачається при влаштуванні на службу. Випробування певним чином 

впливає на процес набуття особою повного статусу моряка, як службовця у 

тому розумінні, що воно відтерміновує присвоєння звання, що є важливим при 

проходженні служби на морському торговельному транспорті. Слід зазначити, 

що КТМУ не передбачає встановлення випробування як обов'язкової умови 

зарахування моряка на службу [126], а міжнародні норми висувають такі умови. 
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Ці умови полягають у проходженні певного строку стажування, перевірки, 

знань, проведення співбесід,  підтвердження отриманих свідоцтв та дипломів і 

ін. [127]. 

За такого, згідно вимог Конвенції MLC встановлено, що моряки не 

допускаються до служби на судні, якщо вони не пройшли професійну 

підготовку або не отримали диплом (свідоцтво), яке засвідчує їх 

компетентність, або іншим чином не підтвердили кваліфікацію, що дозволяє їм 

виконувати свої обов'язки. І вони допускаються до служби на борту судна лише 

в тому випадку, якщо вони успішно завершили проходження підготовки з 

питань особистої безпеки на борту судна. Професійна підготовка та видача 

диплома (свідоцтва) відповідно  після проходження випробувальної процедури  

носять обов'язковий характер [128].  

На моряка під час випробування повністю поширюється дія КТМУ та 

інших нормативно-правових актів в т.ч. міжнародних, які регулюють відносини 

служби на судні. Він зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього 

службового розпорядку, має право на грошове утримання та інші виплати у 

повному обсязі тощо. Єдиним обмеженням у період випробування є те, що 

моряку не  можливо здати іспит на присвоєння звання. Моряки перед 

влаштуванням на службу можуть проходити стажування з метою підвищення 

рівня кваліфікації з отриманням позитивного висновку Державної 

кваліфікаційної комісії [129]. 

      Даним важливо зазначити, що суднова  адміністрація підприємства   після 

консультації  та проведеної професійної перевірки повинна   скласти  чи 

сприяти складанню програми курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації 

моряків у разі потреби, а особливо для капітанів  і  вахтових помічників 

капітанів,  які  перебувають  на   службі,  та ще й     для   тих,   що   

повертаються   на   службу. Адміністрація  повинна  забезпечувати  можливість  

усім   морякам проходити  підготовку  на  відповідних  курсах залежно від їх 

досвіду роботи і виконуваних обов'язків через визначенні періоди.  Такі  курси  

мають  бути затверджені Інспекцією  з питань підготовки та дипломування 
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моряків  та враховувати зміни,  що відбулися в галузі судноплавства і внесені у 

відповідні міжнародні  правила  і рекомендації  з питань охорони людського 

життя на морі і морського середовища. Кожний  капітан  і  вахтовий помічник 

капітана повинен для продовження  роботи  на  морських  суднах,  щодо  яких   

існують спеціальні міжнародні вимоги з питань підготовки екіпажу,  успішно 

пройти відповідні курси підготовки та скласти іспити для отримання певного 

звання [123]. 

Для моряка, як, наприклад і для державного службовця властива така 

особливість щодо кваліфікаційного просування по службі з набуттям певних 

звань. Присвоєння звання за загальним правилом, моряку здійснюється після 

проходження служби певний час і здачі іспиту.  При цьому важливо зазначити, 

що звання - це спеціальне право, яке дає його власнику – моряку займати певну 

низку відповідних посад. Він є певним зв'язком між моряком, судновласником і 

державою протягом всієї його професійної діяльності. Звання надає можливість 

на просування моряка на інші посади та присвоюється в залежності від 

професійного рівня, стажу роботи, часу перебування на посаді тощо [99]. 

Українське законодавство відповідає міжнародним стандартам у 

питаннях присвоєння звань особам командного складу віком не молодше 18 

років, а звання капітана віком не молодше 20 років, маючим відповідну морську 

освіту, стаж служби на морських суднах, спеціальну підготовку, придатність по 

стану здоров'я і, які підтвердили свою кваліфікацію в Кваліфікаційній комісії та 

отримали дипломи, кваліфікаційні свідоцтва і спеціальні свідоцтва спеціаліста 

згідно постанови КМУ №373 від 05.03.07р. Відповідно до ст. 51 КТМУ: «До 

зайняття посад капітана та інших осіб командного складу допускаються особи, 

які мають відповідні звання, установлені Положенням «Про порядок 

присвоєння звань особам командного складу морських суден» ( Наказ МІУ № 

567 від 07.08.13р.). Присвоєння звань засвідчується видачею дипломів або 

кваліфікаційних свідоцтв після успішного складання іспитів у - державній 

кваліфікаційній комісії [55]. Такий підхід повністю відповідає вимогам 

Конвенції ПДНВ-78/95. Це положення надає можливість отримати звання, як 
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громадянам України, так і іноземним, що закінчили морські навчальні заклади в 

Україні та у випадках, передбачених міжнародними договорами [123]. 

За умовами національного законодавства та  міжнародних норм моряк, як 

службовець підлягає періодичній оцінці професійних якостей в період служби 

для підвищення кваліфікації та просуванню по службі з набуттям певного 

звання. Кожний  дипломований  моряк підлягає перевірці Інспекцією  з питань 

підготовки та дипломування моряків, щоб підтвердити свою відповідність такій  

службі та набути певного звання для просування по службі,  через регулярні 

проміжки часу,  які не перевищують п'яти років [130]. 

Особам, які претендують на присвоєння звання судноводіїв чи для 

присвоєння звання штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового 

помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше 

відповідно до Правила II/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно 

ще й відповідати таким вимогам як: мати схвалену морську вищу освіту з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за 

спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, 

визначеному в розділі А-II/1 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам; мати 

документально підтверджений стаж плавання на морських суднах у складі 

палубної команди не менше дванадцяти місяців як частини схваленої програми 

підготовки на судні, що відповідає вимогам розділу А-II/1 Кодексу ПДНВ та 

документально підтверджена у відповідній книзі реєстрації підготовки (Training 

Record Book) (в іншому випадку стаж плавання на морських суднах повинен 

становити не менше тридцяти шести місяців), з виконанням протягом 

зазначеного стажу плавання обов'язків з несення вахти на ходовому містку під 

наглядом капітана або вахтового помічника капітана не менш як шість місяців 

на морських самохідних суднах валовою місткістю 500 одиниць та більше; 

пройти відповідну схвалену обов’язкову підготовку; відповідати стандартам 

компетентності, визначеним у пункті 2 розділу A-VI/1, пунктах 1-4 розділу A-

VI/2, пунктах 1-4 розділу A-VI/3 та у пунктах 1-3 розділу A-VI/4 Кодексу 

ПДНВ; мати диплом оператора ГМЗЛБ (обмежений або загальний); 
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підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, 

визначених в розділі А-II/1 Кодексу ПДНВ та національними вимогами [123]. 

До стажу плавання, передбаченого для присвоєння звання штурман, може 

бути зараховано (але сумарно не більше шести місяців) плавання у складі 

палубної команди: на риболовних суднах; на суднах, що плавають в межах 

акваторій морських портів, в захищених водах, в безпосередній близькості до 

захищених вод та в прибережному плаванні, і плавання до 30 діб внутрішніми 

водними шляхами; на річкових суднах (суднах змішаного (ріка-море) плавання) 

під час проведення першої практики під керівництвом кваліфікованого 

керівника практики у разі виконання програми практики та документального 

підтвердження відповідними записами в схваленій книзі реєстрації підготовки - 

не більше двох місяців [98]. 

Особам суднового складу присвоюватися такі звання: 

- судноводіям - капітан далекого плавання, капітан малого плавання, 

капітан прибережного плавання, штурман далекого плавання, штурман, 

судноводій-механік першого класу, судноводій-механік другого класу, 

судноводій-механік третього класу, судноводій малотоннажного судна, 

судноводій-механік малотоннажного судна; 

- судновим механікам - механік першого розряду, механік другого 

розряду, механік третього розряду, механік малотоннажного судна; 

- судновим електромеханікам - електромеханік першого розряду, 

електромеханік другого розряду, електромеханік третього розряду; 

- судновим радіоспеціалістам - радіоелектронник ГМЗЛБ першого класу, 

радіоелектронник ГМЗЛБ другого класу, радіооператор першого класу, 

радіооператор другого класу, оператор ГМЗЛБ, оператор-радіотелефоніст; 

- судновим рефрижераторним механікам - рефрижераторний механік 

першого класу, рефрижераторний механік другого класу, рефрижераторний 

механік третього класу [99]. 

Моряки, яким присвоєно звання капітана далекого плавання або механіка 

першого розряду, мають право на носіння відповідних нагрудних знаків. 
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Присвоєння або підтвердження звання здійснюється Державною кваліфіка-

ційною комісією, яка діє відповідно до ст. 51 КМУ України у порядку, 

визначеному Мінінфраструктури України [55]. 

 Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

моряк набуває статусу службовця майже за такими ж вимогами, як і державні 

службовці. Зарахування моряка на службу вимагає наявності відповідної освіти, 

професійності, компетентності, володіння державною та іноземною мовами, 

проходження перевірки та випробування,  набуття певних службових звань для 

можливості просування та професійного зростання у своїй діяльності. 

Наведенні вимоги, яким повинен відповідати моряк однакові як і для 

державних службовців, тому за такою ознакою можна вважати, що моряки 

знаходяться на службі у період здійснення професійної діяльності.   

 

 

 

§ 2.3 Правові підстави припинення служби 

 

Нині в Україні нараховується близько 2600 суден під її прапором 

(водотоннажністю від 80 тон і вище). Середній вік судноплавних одиниць-25 

років, а у відповідності до портових правил більшості країн Європи та Америки 

суднам збудованим понад 15 років тому, заборонено вхід до портів цих країн. В 

зв'язку з цим близько 550 українських судноплавних компаній оперують своїми 

суднами переважно на афро-азіатському ринку міжнародних перевезень[131]. 

 Близько 60-70 тисяч українських моряків проходять службу на суднах під 

іноземними, в т.ч. "зручними" прапорами. Ця складна внутрішня економічна 

ситуація для моряків  є однією з основних причин пошуку проходження служби 

за кордоном. Внаслідок занепаду судноплавної галузі збільшилася міграція 

українських моряків за кордон. Наприклад, в державній судноплавній компанії 

"Чорноморське морське пароплавство" з 260 суховантажних суден 

водотоннажністю 3 млн. тонн та понад 30 пасажирських суден, сьогодні 
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залишилося лише 7 суден водотоннажністю близько 50 тис. тонн. Унаслідок 

цього понад 20 тис. кваліфікованих моряків припинили службу. А Дунайське 

пароплавство мало 62 морських суховантажних судна загальною тоннажністю 

236 тис. тонн та 600 суден різного призначення, де проходили службу 6 тис. 

моряків. Сьогодні ж понад 2 тисячі з них перебувають у відпустці без 

утримання. Другою причиною пошуку українськими моряками влаштування на 

службу за кордоном є маленьке утримання на вітчизняних підприємствах 

морського профілю. Неспроможність вітчизняних судновласників  утримувати 

на належному рівні моряків торговельного флоту та неналежне регулювання 

цієї проблеми з боку держави збільшує відтік кваліфікованих спеціалістів в 

галузі мореплавства з України [5]. 

 Правове регулювання проходження служби на морському торговельному 

флоті здійснюється як за національним законодавством, так і має особливість за 

міжнародними нормами, що посилює захист прав українських моряків за 

кордоном [11].  

Як правовий інститут служба на морському торговельному транспорті 

має свій початок, пов'язаний з влаштуванням, проходженням  і своє завершення 

пов’язане з припиненням службових відносин. Чинне законодавство передбачає 

для моряків підстави для припинення службових відносин, які можна розділити 

на загальні та спеціальні [70]. Таке розподілення підстав припинення служби 

відноситься майже до всіх службовців в т.ч. і державних, але цей підхід 

законодавця неодноразово піддавався критиці науковців з огляду на 

необхідність регламентації усіх питань служби, як інституту безпосередньо 

нормами галузей права, насамперед, нормами адміністративного права, з 

урахуванням особливостей, які притаманні видам служби, як інституції [28]. 

Служба на морському торговельному транспорті, як правовий інститут 

зумовлює необхідність чіткого і однозначного визначення переліку підстав для 

припинення службових відносин, які є характерними саме для неї і 

враховуватимуть  її особливості. Із цього приводу слід зазначити, що більш 
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повне регулювання припинення службових відносин моряків відображено 

нормами міжнародного законодавства [8]. 

Право на припинення служби - одне з прав, що в сукупності з іншими 

правами забезпечує професійні інтереси моряків. Відносини з приводу 

припинення служби моряками в Україні регулюються КТМУ, колективними 

угодами між судновласниками і профспілками моряків та контрактами.  А 

припинення служби українських моряків, які служать на суднах іноземних 

судновласників, регулюється міжнародними нормами та угодами, контрактами 

і національними правовими актами країни прапора судна [132]. 

Припинення служби моряка - це тимчасове чи постійне припинення 

професійної діяльності, тобто залишення посади. Правовими підставами 

припинення служби  є конкретні життєві обставини (юридичні факти), з якими 

законодавство пов’язує необхідність припинення службових 

правовідносин[133]. 

Підстави припинення правовідносин у законодавстві й у правовій 

літературі прийнято визначати за джерелом волевиявлення. З цього погляду 

підставами припинення  служби є такі види юридичних фактів [134]. 

1. Юридичні факти - події, обставини, які породжують підстави для 

припинення служби і не залежні ні від моряка, ні від посадової особи до 

компетенції якої входить прийняття і звільнення (до них належать: загибель 

при виконанні службових обов’язків; смерть). 

2. Юридичні факти - дії посадової особи, до компетенції якої входить 

прийняття і звільнення моряка, спрямовані на припинення відносин. Це - усі 

види звільнення з ініціативи керівника. 

3. Юридичні факти – дії моряка, спрямовані на припинення службових 

відносин. До них належать усі види звільнення з ініціативи моряка [133]. 

Єдиного переліку основ припинення служби моряка відносин у чинному 

законодавстві немає. Тому, припинення службових відносин моряком 

допускається виключно з підстав, передбачених законом. Припинення служби з 

ініціативи моряка це перш за все розірвання контракту про службу з власної 
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волі. Моряк має право припинити службу за власним бажанням, яке  може бути 

ні чим не обумовлене.  Припиненням служби з ініціативи посадової особи є 

розірвання контракту з ініціативи керівника. У даному разі причини 

припинення служби чітко регламентовані законодавством.  

Спеціальними підставами припинення служби є юридичні факти, з 

появою яких закон пов’язує припинення служби. При цьому, посадова особа 

має право розірвати відносини, за такими юридичними фактами, як: досягнення 

граничного віку, загибель судна, невиконання судновласником умов контракту, 

недотримання службових обов’язків і правообмежень, визначених 

законодавством чи Статутом, виникнення інших обставин, що перешкоджають 

проходженню служби [135]. 

 Інші підстави, за наявності яких виникає право розірвати відносини з 

моряком,  що полягають у визнанні в судовому порядку  моряка недієздатним 

чи обмежено дієздатним, наявності підтвердженого медичним висновком 

захворювання, що перешкоджає виконанню ним посадових обов’язків та ін. 

Припинення служби здійснюється відповідним юридичним оформленням. 

Юридичним оформленням припинення відносин є нормативно встановлений 

порядок, який передбачає акт про звільнення, що набирає сили з моменту його 

підписання посадовою особою. Припинення служби настає з дати, зазначеної в 

акті про звільнення. З цієї дати моряк втрачає право на грошове утримання та 

інше соціально-побутове забезпечення. Запис про звільнення з посади 

здійснюється  у послужній книжці моряка в точній відповідності із 

формулюваннями чинного законодавства та із посиланням на відповідний 

пункт, статтю, частину закону [133]. 

Законодавче визначення переліку підстав, які становлять групу з 

ініціативи суб’єкта призначення, є і формою постійного контролю за рівнем 

професійної компетентності моряків і підставою для дисциплінарної 

відповідальності. Це обумовлено, насамперед, публічним характером служби, 

особливостями її проходження та специфікою правового статусу моряка. Отже, 

наявність підстав припинення служби з ініціативи суб'єкта призначення є 
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своєрідним кореспондуванням прав і обов'язків  моряка, як службовця, з одного 

боку, так і суб'єкта призначення - з іншого. Окрім того, удосконалення служби 

на морському торговельному транспорті, як елементу правового інституту 

служби безпосередньо пов'язано з такими принципами її організації та 

функціонування, як стабільність, які у свою чергу, не можуть бути реалізовані 

без чіткого і конкретного визначення переліку підстав припинення служби за 

ініціативи суднової адміністрації або судновласника [136]. Мова йде про те, що 

з ініціативи суб'єкта призначення припинення службових відносин може мати 

місце тільки у виняткових випадках, які чітко визначені чинним 

законодавством і, насамперед, повинні бути прописані у КТМУ. З огляду на це, 

слід визнати, що КТМУ не передбачає переліку спеціальних підстав 

припинення служби на морському торговельному транспорті [55]. 

Крім такого припинення служби, ще можливе при повторному отриманні 

підряд негативної оцінки результатів професійної діяльності моряка. 

Особливістю цього положення є те, що воно передбачає періодичну, через 

кожні п’ять років атестацію моряка Державною інспекцією з питань підготовки 

та дипломування моряків, яка надає висновок про кваліфікацію моряка та 

професійні здібності. Негативний є підставою для припинення службових 

відносин [137]. Не вдаючись до дискусії з приводу форми оцінювання, слід 

звернути увагу на те, що, в цілому, такий підхід є цілком вірним, оскільки 

служба на морському торговельному транспорті безпосередньо пов'язана  з 

безпекою мореплавства, яка залежить від професійного  рівня і компетенції, 

кваліфікації моряка і відображається у результатах службової діяльності. Тому, 

у свою чергу професійний рівень, кваліфікація, компетенція і результативність 

професійної діяльності мають постійно підтверджуватися моряком у Інспекції  

з питань підготовки та дипломування моряків, це свідчить про встановлення 

відповідного контролю за проходженням цієї служби. При цьому, важливим є 

те, щоб не перетворювати оцінювання моряка на переслідування із 

суб'єктивних міркувань. Саме для цього й потрібне чітке визначення цієї 

підстави припинення служби [126].  
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При проходженні служби можливе вчинення моряком дисциплінарного 

проступку. Протиправна поведінка є несумісною на службі  і негативно 

характеризує моряка. Насамперед, мова йде про вчинення моряком 

дисциплінарного проступку, який може мати суттєві негативні правові наслідки 

для нього, у тому числі й припинення служби. Питання дисциплінарного 

проступку і дисциплінарної відповідальності, незважаючи на їхню важливість і 

актуальність, недостатньо врегульовані на законодавчому рівні в цілому [132], а 

КТМУ не прописані. Достатньо зазначити, що у Статуті служби на судах 

морського флоту окремі питання дисциплінарної відповідальності моряка 

поверхово передбачено та частково реалізовані у посадових обов’язках моряків 

у такому зазначенні  «моряк, винний у порушенні чинного законодавства, несе 

цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність». Таким чином, 

вбачається, що не передбачено порядку притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та переліку дисциплінарних стягнень [138]. Тільки ст.65 

КТМУ передбачає, що розпорядження капітана судна в межах його 

повноважень повинні беззаперечно виконуватися всіма членами екіпажу судна, 

а також особами які перебувають на судні [55]. У разі невиконання моряками 

або ким-небудь  з  осіб,  які  перебувають  на судні, законних розпоряджень 

капітана він вживає  щодо  цих  осіб необхідних заходів. Капітан судна має 

право  застосовувати для моряків  заходи  заохочення  і накладати 

дисциплінарні стягнення аж  до усунення від  виконання  службових  обов'язків  

у  випадках  і  в порядку, передбачених чинним законодавством України.  Якщо  

дії  особи,  яка  перебуває  на  судні,   не   містять кримінально діяння,  але  

загрожують  безпеці  судна  або людей і майна, що на ньому перебувають, 

капітан  судна  має  право ізолювати цю особу в окремому приміщенні. За 

незаконне утримання в окремому  приміщенні  або  інше  перевищення 

повноважень щодо підтримання порядку на судні капітан несе відповідальність 

згідно з законодавством України [139].  

Безперечно, такий стан справ украй негативно впливає на службову 

дисципліну, на проходження служби. Більше того, як уявляється, ця прогалина 
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не тільки суттєво знижує рівень правового регулювання служби на морському 

торговельному транспорті, але й суперечить основним положенням Конституції 

України, зокрема, щодо виключного визначення законами діянь, які є 

дисциплінарними проступками [126].  

За такого на підставі чинного законодавства дисциплінарна 

відповідальність повинна застосовуватися до порушників службової 

дисципліни у вигляді стягнень, передбачених нормативно-правовими актами, 

які повинні бути відображенні у правилах внутрішнього службового 

розпорядку чи у статуті про дисципліну моряків і передбачати цілий ряд 

положень щодо дисциплінарної відповідальності, у тому числі й припинення 

службових відносин за вчинення конкретних дисциплінарних проступків, 

аналіз яких дає підстави відокремити їх за таких підстав: 

 а) невиконання або неналежне виконання в межах посадових обов'язків 

наказів, розпоряджень та доручень капітана чи інших керівників, наданих у 

межах їхніх повноважень; 

  б) невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків;  

  в) перевищення службових повноважень (капітан) [132]; 

Для дисциплінарних проступків, які віднесено до цих ознак, характерним 

є те, що кожен із них може бути підставою для припинення служби за 

обов'язкової умови - якщо до моряка протягом року застосовувалися заходи 

дисциплінарної відповідальності, яких не знято в установленому порядку [138]. 

Таким чином, ступінь вчиненого дисциплінарного проступку підсилюється 

попереднім чинним дисциплінарним стягненням, що свідчить про системну 

протиправну поведінку моряка; 

  г) вияв неповаги до державних символів України;  

  д) невжиття передбачених законом заходів щодо усунення конфлікту;  

 е) прогул, тобто відсутність моряка у період служби більше трьох годин 

підряд без поважних причин;  

є) появу моряка у період служби у нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп'яніння. Дисциплінарні проступки, передбачені 
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за таких ознак, за своїм характером є більш шкідливими, ніж попередні, 

оскільки посягають на державні атрибути, встановлений порядок проходження 

служби, службову дисципліну [140]. Моряки, які вчинили передбачені 

проступки, дискредитують звання службовця. Таким чином, кожен із цих 

дисциплінарних проступків є достатнім для того, щоби бути самостійною 

підставою для припинення служби без проведення виховної роботи та без 

урахування попередніх дисциплінарних стягнень [141]. 

Припинення служби на морському торговельному транспорті за 

настанням  об'єктивних обставин є можливим за становища, яке виникає 

незалежно від волі моряка і судновласника. Такі обставини об'єднує те, що 

жоден із учасників служби не в змозі вплинути на них та змінити їх [142]. 

Чинним законодавством деякі із цих обставин передбачені, це наприклад: 1) 

неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я за наявності 

медичного висновку; 2) набрання законної сили рішенням суду про визнання 

особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи; 3) досягнення 

моряком граничного віку проходження служби; 2) визнання моряка безвісно 

відсутнім або оголошення його померлим згідно з рішенням суду, що набрало 

законної сили; 3) смерть моряка, оскільки ці підстави мають об'єктивний 

характер [143]. 

 Неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я за 

наявності медичного висновку. З огляду на те, що служба на морському 

торговельному транспорті - це особливий вид професійної діяльності, 

пов'язаний з торговельним мореплавством, а також реалізацією державної 

політики у сфері морського і річкового транспорту то до моряків висуваються 

певні вимоги щодо стану здоров'я, яке дозволяє виконувати їм свої службові 

обов'язки. При цьому слід звернути увагу на те, що чинним законодавством 

передбачено вимоги щодо стану здоров'я претендентів на посади моряків [113]. 

Водночас, слід зазначити, що особливі вимоги щодо стану здоров'я законодавчо 

визначаються, як  до державних службовців, так і до спеціалізованої державної 

служби, і до мілітаризованої, що обумовлено специфікою їхньої діяльності, як і 
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у моряків [28]. Невідповідність моряка тим вимогам, що висуваються до стану 

його здоров'я, безперечно, не дають можливості виконувати покладені на нього 

службові обов'язки, що є недопустимим із точки зору  безпеки судноплавства. 

Таким чином, ця підстава є об'єктивно обумовленою, тобто такою, що є 

незалежною від волі ні моряка, ні від судновласника і є підставою для 

припинення служби [144]. 

Підставою припинення служби може бути визнання моряка недієздатним 

або обмежено дієздатним після набрання законної сили рішенням суду. Ця 

підстава не потребує особливих коментарів, оскільки однозначним є те, що 

тільки повністю дієздатна особа може бути моряком, щоб здійснювати  службу.   

Ще одною підставою припинення служби на морському торговельному 

транспорті є досягнення моряком граничного віку проходження служби. Ця 

підстава є своєрідним поєднанням важливих обставин: по-перше це надання 

можливості моряку  якомога довше здійснювати свою професійну діяльність 

шляхом використання свого значного досвіду та професійного рівня,  по-друге 

це надання можливості підприємству вирішувати кадрові питання з 

урахуванням того факту, що після досягнення певного віку зменшується 

спроможність моряка ефективно виконувати свої службові обов'язки. Важливо 

зазначити, що чинним законодавством для моряків передбачено граничний вік 

до 60 років. Підвищення граничного віку моряка перебування на службі є 

позитивним моментом, при умові збереження ефективної працездатності [145].  

 Визнання моряка безвісно відсутнім чи оголошення його померлим 

згідно з рішенням суду, що набрало законної сили або смерть  служать 

підставами для припинення служби. Такі підстави свідчать про фактичну 

відсутність моряка на службі, що є перепоною в реалізації ним своїх службових 

обов’язків. Моряк повинен особисто проходити  службу і не може доручати її 

здійснення іншими особами і з цього правила не має жодного винятку. Тому 

неможливість особистої участі у виконанні посадових обов’язків є підставою 

припинення служби, що проявляється у визнанні моряка безвісно відсутнім чи 

оголошення його померлим згідно рішення суду чи смерті [126].  
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 Крім того, спеціальне законодавство передбачає для моряка після 

припинення служби на морському торговельному транспорті особливість за 

рахунок судновласника, як повернення моряка до місця вступу на службу, 

тобто репатріацію у чітко визначених випадках.  

В  КТМ  репатріації присвячена ст. 55, основу якої складають положення 

Конвенції «Про репатріацію моряків» (1987р.) Згідно КТМ члени екіпажу 

судна, що плаває під державним прапором України мають право на репатріацію 

в наступних чотирьох випадках: 1) розірвання контракту з ініціативи 

судновласника чи уповноваженого ним органу по закінчені строку, зазначеному 

в повідомлені, зробленому в відповідності з договором найму; 2) корабельної 

аварії; 3) захворювання чи травми, що потребує лікування не на судні; 4) не 

можливість виконувати судновласником своїх обов'язків, що випливають з 

чинного законодавства України та контракту, внаслідок банкротства, продажу 

судна чи зміни держави реєстрації судна [55]. 

Однак, на сьогодні багато нормативних актів, що стосуються служби на 

морському торговельному транспорті не містить терміну «репатріація» і це 

призводить до невиконання регламенту порядку репатріації і лише загальні 

положення правових норм зазначають про організацію доставки в порт 

прописки для лікування і поховання членів екіпажу, що постраждали при 

аваріях чи нещасних випадках. Доставка в порт прописки для моряка не є 

приємлимо, оскільки не завжди моряку необхідно бути доставленим саме в 

порт прописки судна, особливо, якщо судно зареєстровано під іноземним 

прапором, а включаючи, що доставка членів екіпажу здійснюється в зазначене 

ним місце то не відомо який буде строк ще до зазначеного місця з порту 

приписки. Згідно цього міжнародні норми зобов’язують судновласника 

надавати моряку оплатну відпустку, безкоштовний проїзд в порт приписки, а у 

випадку смерті, тяжкого стану здоров'я то їх найближчих родичів чи членів 

сім'ї, порядок і умови цих заходів визначаються колективним договором. Для 

моряка забезпечення безкоштовного проїзду саме в порт приписки судна, не 

завжди є вигідним, адже в тому випадку, якщо члену екіпажу судна необхідно 
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дістатися в інше місце, судновласник не буде зобов'язаний оплачувати проїзд, 

тому необхідно змінити дану норму на доставку у погоджене місце, тобто за 

домовленістю моряка і судновласника місця репатріації [146]. 

Міжнародний характер судноплавства і відмінність правових систем 

призводить до того, що система регулювання правовідносин з приводу 

репатріації часто дає збої. Тому існують не поодинокі випадки залишення 

судновласником екіпажів напризволяще в різних портах світу. В останні роки, 

на хвилі зростання кон'юнктури фрахтового ринку, становище з репатріацією 

моряків дещо поліпшилося. Однак сьогодні, під час фінансової кризи, що 

наступила після економічної значно скоротилися морські перевезення, які знову 

спровокували виникнення передумов для невиконання судновласниками своїх 

обов'язків по репатріації моряків. ІМО згідно цього запровадила ведення 

електронної бази даних по залишеним екіпажам, для можливої надання їм 

допомоги [147]. Хоча в теперішній час кількість суден під прапором України 

незначна, але все ж є факти залишення судновласниками українських екіпажів 

за кордоном. Так, в базі даних ІМО в теперішній час значиться про екіпаж 

судна-земснаряд «Перекопський», кинутий судновласником в порту Ла-Плата 

(Аргентина) в травні минулого року, який до цих пір чекає вирішення своєї 

долі. «Перекопський» в Аргентині стоїть під прапором України і 

відповідальність за виплату утримання екіпажу та за повернення моряків на 

батьківщину повністю несе український судновласник, до речі, підвідомчий 

Міністерству інфраструктури  та держава [148]. 

 Норми щодо умов здійснення репатріації зазначені і схвалені в Конвенції 

№166 «Про репатріацію моряків» (1987р.). Ст. 2 Конвенції наголошує, що 

моряки користуються правом на репатріацію в таких випадках: а) після 

закінчення за кордоном терміну найму на конкретний період чи на конкретний 

рейс; б) після закінчення періоду, зазначеного в повідомлені, виданому 

відповідно до положень статей угоди чи контракту укладених з моряком; в) у 

разі захворювання чи травми, чи іншої медичної причини, котрі спричиняють 

репатріацію, якщо лікарі вважають моряка транспортабельним; г) у випадку 
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аварії корабля; д) у разі, коли судновласник не здатний надалі виконувати свої 

зобов'язання згідно із законом чи контрактом, як наймач моряка з причини 

банкрутства, продажу судна, зміни реєстрації судна чи по будь-якій іншій 

аналогічній причині; е) у випадку призупинення чи припинення дії контракту 

згідно з рішенням суду чи з інших причини.  Конвенція містить більш 

розширений перелік випадків ніж КТМУ [149].  

Також, згідно Конвенції, моряк вважається репатрійованим, якщо він 

висаджений в своїй країні чи в порту, в якому він був найнятий, чи в 

сусідньому з ним порту чи в порту, із якого почався рейс. Судновласник несе 

відповідальність за організацію репатріації швидким чином, при цьому 

звичайним видом транспорту є повітряний. КТМУ п.2 ст.55 в цій частині 

інкорпорував конвенційні норми і поклав на судновласника обов'язки по 

належній і скорій репатріації, яка здійснюється повітряним транспортом [150]. 

В відповідності зі ст.55 КТМУ витрати на репатріацію несе судновласник. 

Ці витрати включають в себе плату за: а) проїзд члена екіпажу судна до місця 

репатріації; б) харчування і проживання члена екіпажу судна з моменту, коли 

член екіпажу покидає судно і до моменту, коли член екіпажу судна прибуває до 

місця репатріації; в) лікування члена екіпажу судна, якщо це необхідно, до тих 

пір, поки член екіпажу судна за станом здоров'я не буде придатний для переїзду 

до місця репатріації; г) провезення багажу в кількості, передбаченій контрактом 

члена екіпажу судна до моменту репатріації. У випадку, якщо причини, що 

визвали репатріацію члена екіпажу судна, виникли по вині члена екіпажу судна 

при виконанні ним службових обов'язків, судновласник має право на 

відшкодування витрат на репатріацію в відповідності з законодавством [55]. 

В цілому по питанню про місце репатріації моряків вимоги українського 

законодавства співпадають з положеннями Конвенції «Про репатріацію», але 

практика останніх років свідчить про недотримання норм морського 

законодавства в області репатріації [150]. Випадки зі списанням моряка з борту 

судна називають абандоном (аbandonment), при цьому МФТ виявила 212 

випадків абандону моряків з липня 2005р. по червень 2011р. В результаті 
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виявилися за ці роки покинутими на чужині 3500 моряків - членів екіпажів. 

Основними причинами абандону моряків стають арешт і аварії суден, посадки 

на мілину, банкротство підприємств, найбільш часті такі випадки на суднах під 

«вигідним прапором» [151]. 

В українському законодавстві питання репатріації моряків містяться не 

лише у ст.55 КТМУ «Репатріація членів екіпажу», а також в ст.42 «Морські 

вимоги» гл. 4 «Арешт суден». Згідно п.16 ст.42 судно може бути арештовано на 

підставі морської вимоги в зв'язку з «утриманням та іншими засобами, що 

належать капітану, членам командного складу та іншим членам екіпажу у 

зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків на борту судна, 

включаючи витрати по репатріації ... ». Однак, сама репатріація може бути 

здійснена в цьому випадку тільки після продажу судна в результаті судового 

рішення, яке не завжди вдається отримати досить швидко [55]. 

 При цьому доцільно зазирнути у законодавство інших морських держав 

щодо регулювання питання репатріації моряків на сьогодні. 

 У Бельгії репатріація моряків, що служать на суднах під прапором 

Бельгії, регулюється законом «Про судноплавство» прийнятим, ще у 1928р. 

ст.85 і 86, якого передбачають, що репатріація здійснюється за рахунок 

судновласника і контракт між судновласником і моряком передбачає таке 

зобов'язання. У випадку, коли бельгійський моряк служить на судні під 

іноземним прапором, питання репатріації регулюються законами держави – 

прапора судна. Щодо іноземних моряків, залишених судновласником - немає 

спеціальних морських законів. Залежно від обставин, щодо такого моряка 

можуть бути вжиті заходи через Міністерство закордонних справ для примусу 

його покинути територію Бельгії [146]. 

 У Великобританії щодо репатріації моряків на суднах під її прапором 

діють п.п.73-75 Закону «Про торговельне судноплавство» (1995р.) і Правила 

«Репатріації в торговельному судноплавстві» (1979р.). Якщо громадянин 

Великобританії служить на судні під іноземним прапором, то відносно його 

репатріації діють вимоги, передбачені державою - прапора судна та пункти 
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угоди про найм. Якщо ж моряк зазнає проблем з репатріацією, то до нього 

ставляться так само, як і до будь-якого громадянина Об'єднаного королівства, 

що опинився в скрутній ситуації і він може звернутися за допомогою до 

Консула Великобританії. У цьому випадку моряк повинен самостійно 

відшкодувати витрати за свою репатріацію на батьківщину. Щодо іноземних 

моряків, що зазнають проблеми з репатріацією в портах Великобританії, діє 

Закон «Про імміграцію» (1971р.) і в цьому випадку моряка буде вислано за 

межі країни за рахунок судновласника або за допомогою посольства країни, 

громадянином якої є моряк [ 151]. 

У Республіці Панама щодо репатріації моряків поки, що існують лише 

правила «Про репатріацію». Згідно яких, для того, щоб здійснювати діяльність 

з найму моряків у країні, крюїнгові агентства або агентства з влаштування на 

службу надають гарантії на адресу Міністерства праці та розвитку не менше 

ніж на 50 тисяч бальбоа і не більше ніж на 100 тисяч бальбоа за рішенням 

Міністерства праці та розвитку в кожному окремому випадку. Ці гарантійні 

депозити або гарантії використовуються для покриття витрат по репатріації 

членів екіпажів, витрат на проживання та харчування. У разі, якщо гарантійний 

депозит або гарантія використані, агентство має поповнити або замінити їх в 

залежності від випадку протягом строку,   встановленого  цим  Міністерством.   

Однак,  Панама недавно ратифікувала зведену Конвенцію МLC і ймовірно, 

правила репатріації незабаром можуть бути змінені [152]. 

На Мальті ст. 129 Закону «Про торговельне судноплавство» передбачає 

зобов'язання капітана судна під мальтійським прапором репатріювати члена 

екіпажу після закінчення терміну контракту. Причому п.3 цієї статті передбачає 

за порушення положень, що містяться в цій статті, покарання у вигляді 

тюремного ув'язнення на строк до двох років або штрафу до 500 фунтів або те й 

інше одночасно [148]. 

За законодавством Молдови ст. 60 Кодексу торгового мореплавства 

Республіки Молдова від 30.09.1999. № 599-ХІУ репатріація моряків 

відбувається у разі: припинення терміну дії контракту; розірвання договору 
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найму з ініціативи судновласника; відсутності в судновласника можливості 

виконувати договірні зобов'язання; захворювання або одержання травми, що 

вимагають лікування поза судном; аварії корабля. Тобто, це стосується і 

українських моряків, які фактично позбавлені можливості розірвати контракт за 

власною ініціативою та бути репатрійованими в країну свого проживання або в 

інший пункт призначення, що повинен зазначатися в контракті. Така ж сама 

позиція відображена і в законодавстві Білорусії [82]. 

Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації вже містить 

новели, що регулюють ці правовідносини, ст. 58 «Репатріація членів екіпажу 

судна», а також ст. 60 «Обов'язки судновласника» п. 2. зазначає, що 

судновласник зобов'язаний страхувати виплати по утриманню моряків та інші 

належні членам екіпажу суми, у тому числі витрати на репатріацію. Українські 

громадяни, члени екіпажу судна, мають право на репатріацію за 

законодавством Росії у окремих випадках [151]. Таким чином, завдяки 

нормативно-порівняльного методу дослідження вбачається, що у деяких 

країнах питання репатріації чітко контролюються та завчасно упереджуються 

проблеми. 

Згідно цього, в репатріації моряків за нормами міжнародного 

законодавства зобов'язанні приймати участь держави та їх органи. В Україні 

поки не визначений орган державної влади, який зобов'язаний забезпечувати 

дотримання норм при репатріації моряків. Національне законодавство нашої 

країни  на сьогодні не передбачає можливості оплати державою витрат по 

репатріації за рахунок бюджету, як інші держави. Тим не менш, зростаюча 

кількість моряків України, які проходять службу за кордоном на торговельних 

суднах іноземних судновласників, які в тій чи іншій мірі порушують питання 

репатріації [146].  

Тому, українські моряки нерідко стають заручниками ситуації, а то й 

жертвами елементарного обману з боку судновласників. Постійні повідомлення 

про арешти українських кораблів за борги, про те, що моряки, яким не 

виплачували утримання по кілька років, не можуть дістатися до України, те, що 
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моряки змушені найматися на кораблі власників із сумнівною репутацією, те, 

що з аукціонів у закордонних портах продаються українські кораблі, змушує 

замислитися над тим, що Україні, як морській державі треба у стислі строки 

ратифікувати Конвенцію МLС з метою захисту своїх моряків від ситуацій, за 

яких вони стають заручниками не ними створених проблем  та більше уваги 

приділяти з боку держави щодо захисту прав та інтересів моряків [153]. 

Шляхи вирішення проблем з репатріацією можуть бути знайдені, як в 

межах морської індустрії (в рамках так званого соціального партнерства), так і 

у взаємодії учасників морського бізнесу з органами влади держав. Причому, 

найбільш реальний спосіб вирішення проблем репатріації, можна знайти в ході 

конструктивного діалогу між урядами та компаніями морської галузі. Так як, 

звичайно, в першу чергу проблеми репатріації моряків носять характер проблем 

держави та учасників морського бізнесу [154]. 

Дипломатичні представництва та консульські установи України за 

кордоном оперативно вживають заходів для відновлення порушених прав 

українських моряків та судновласників, стежать за тим, щоб у портах, 

територіальних і внутрішніх водах держави перебування в межах 

консульського округу суднам під прапором нашої країни надавалися у повному 

обсязі права та імунітети відповідно до законодавства країни перебування і 

міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і держава перебування. 

Діяльність та функції даних установ встановлено дослідженням за допомогою 

функціонального методу [151]. 

Це потребує додаткової координації зусиль для підвищення ролі 

консульського захисту та конкретних заходів по реалізації прав та інтересів 

українських судновласників та моряків, а також вимагає чіткого розмежування 

функцій і повноважень судновласника та дипломатичних і консульських 

установ України в роботі по захисту морських інтересів держави, прав та 

інтересів українських моряків, а також громадян України, які проходять службу 

на суднах під іноземними прапорами [155]. 



108 

 

У разі затримання чи арешту українських суден за морськими вимогами 

(ст.43 КТМ України) консульська установа, з'ясувавши причину затримання, 

інформує про подію Департамент консульської служби МЗС та здійснює 

контроль за ситуацією. В таких випадках судновласник діє відповідно до сталої 

морської практики (внесення банківської гарантії, звернення до адвокатських 

представництв страхових агенцій, в яких застраховані судно та вантаж тощо). 

Вибір юридичної чи адвокатської фірми; підписання угоди на адвокатські 

послуги щодо захисту моряків здійснюється судновласником самостійно [156]. 

У будь-якому випадку, всі звернення судновласника уважно 

розглядаються консульською установою та в межах консульської компетенції у 

відповідності до чинного законодавства України, зокрема Консульського 

статусу, надається відповідне сприяння. Протягом тривалого часу консульські 

установи України за кордоном отримували практичну допомогу в проблемних 

ситуаціях від всесвітньо відомого Нью-йоркського Центру із захисту прав 

моряків. Набутий досвід в розвитку співробітництва, сталі контакти згаданого 

Центру з дипломатичною службою України обумовили перехід до нових форм 

роботи та співробітництва в галузі захисту прав та інтересів українських 

моряків. З цією метою Департаментом консульської служби проводилася 

робота по створенню на базі Генерального консульства України в Нью-Йорку 

регіонального Центру з надання консультативної консульсько-правової 

допомоги українським морякам. 

Головна мета створення цього центру полягає в захисті прав та інтересів 

моряків – громадян України, українських судновласників, підвищенні рівня 

моніторингу ситуації з українськими суднами та моряками в США, а також в 

портах на територіальних водах прилеглі до США держав, де відсутні 

дипломатичні представництва України. Враховуючи спільність статутних цілей 

та завдань у сфері захисту прав та інтересів моряків Генеральне консульство 

України в Нью-Йорку та Нью-Йоркський Центр з захисту прав моряків досягли 

згоди для підписання Меморандуму про співробітництво [151]. 
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Стосовно українських моряків за кордоном та іноземних моряків в 

Україні потрібно керуватися положенням угод України про торговельне 

судноплавство з іншими країнами [157]. Наприклад, Угода «Про торговельне 

судноплавство» між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської 

Республіки від 26.02.1998 р., яка, загалом, дублюється з пунктами інших угод 

України «Про торговельне судноплавство» у ст. 8 «Національне Морське 

судноплавство» встановлює, шо сторони Угоди в межах свого національного 

законодавства вживають всі необхідні заходи для полегшення та прискорення 

морських перевезень, запобігають затримці суден у портах, що не викликані 

необхідністю та максимально прискорюють і спрощують здійснення митних та 

інших формальностей у портах [158]. 

Завдяки з частим зіткненням з проблемами репатріації в квітні цього року 

в рамках соціального партнерства представниками уряду морських держав, 

морських профспілок (ІТF) і судновласників (ІSF) були підготовлені проекти 

Довідника та Стандарту з правовідносин на борту суден, які включають  умови 

репатріації. Ці проекти планується прийняти, як додаток до зведеної конвенції 

МLC або як окремий документ Довідник-Стандарт в рамках МОП. Самим 

головним в цих документах є висловлення обопільної згоди на посилення 

гарантій морякам для повернення на Батьківщину. Згідно цього, буде введено 

Сертифікат «гарантованого повернення», який після виконання обов'язкових 

процедур буде видаватися Урядом або уповноваженим за його рішенням, 

судновласникам на весь найманий екіпаж або на кожного моряка та на судно в 

індивідуальному порядку. Цей сертифікат буде слугувати інспекторам для 

контролю держави-порту при перевірці суден [146]. 

  Крім того, вимальовується ще одна, досить сумна тенденція: 

судновласниками, які кидають напризволяще судна з екіпажами, маючи при 

цьому солідні суми заборгованості і перед моряками і перед закордонними 

портами, не так уже й рідко виступають українські компанії, в тому числі - й 

державні. Що призводить до парадоксу: держава таким чином, однією рукою 

створює проблему, іншою - намагається її вирішити. Але одночасно це свідчить 
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і про те, що шахрайство і елементарний обман  досить розповсюджені у всьому 

світі. І що проблема дійсно існує і вирішувати її варто було б, починаючи з 

найвищого рівня, з вироблення й виконання державної стратегії, з 

розслідування й судових справ над винними, зі створення нормальних умов 

проходження служби моряків і в Україні і за кордоном [159]. 

Таким чином з вищенаведеного вбачається, що підстави припинення 

служби моряків є загального та спеціального характеру і залежать від різних 

життєвих обставин тобто юридичних фактів. Правові підстави припинення 

служби моряків схожі з підставами припинення службових відносин державних 

службовців. Однак, моряк після припинення служби підлягає репатріації - 

поверненню додому (батьківщину), а саме в ту країну громадянином якої він є 

чи в порт найму на службу і, як зазвичай за репатріацію моряків відповідає 

судновласник.  

 
 

 

 

 

§ 2.4 Адміністративний статус капітана торговельного судна 

 

У сучасних умовах глобалізації одним із найважливіших засобів 

здійснення міжнародної торгівлі є торговельний флот, який перевозить близько 

90 відсотків всіх зовнішньоекономічних вантажів. Мільйони моряків 

забезпечують безперебійний рух товарів по всьому світі. Серед них є і десятки 

тисяч українських громадян, які в результаті комерціалізації морського 

транспорту України та втрати національного флоту змушені найматися на 

службу на судна під іноземними прапорами, у тому числі і очолювати їх 

екіпажі [78].  

Адміністративний статус капітана морського торговельного судна є 

важливим питанням у повсякденній діяльності на морі. Капітан судна займає 

особливе місце серед членів екіпажу. Коло його повноважень надзвичайно 

широке - від управління судном, забезпечення безпеки мореплавства до 
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здійснення нотаріальних функцій, засвідчення народження дитини та укладення 

шлюбу. З одного боку, він є службовцем судновласника та повністю 

підпорядковується йому, а з іншого - за певних обставин капітан діє від імені 

держави прапора судна, здійснюючи функції, які властиві лише її органам. 

Рівень вимог до кваліфікації капітана не тільки залишається достатньо високим, 

але й продовжує зростати. Сьогодні капітан має бути не лише професійним 

судноводієм, умілим менеджером, але і добре орієнтуватися в правових 

питаннях. Особливо це стосується капітана судна під прапором іноземної 

держави, представником якої він стає в силу заняття своєї посади [7].  

Дослідженням питань правового статусу капітанів морських суден 

неодноразово займалися вітчизняні та зарубіжні фахівці в галузі морського 

права: C. А. Горчаков, В. Н. Гуцуляк, С. О. Кузнецов, В. О. Попов, В. В. 

Серафімов, О. М. Шемякін та інші, однак проблематика правового статусу 

капітана судна в торговельному мореплавстві, з огляду на його особливості, 

вимагає подальших досліджень з боку адміністративної характеристики.  

Історично склалося так, що будь-які проблеми, які виникають в процесі 

мореплавства, капітан судна має вирішувати самостійно, беручи на себе всю  

повноту відповідальності за наслідки своїх рішень і дій, за безпеку судна, 

екіпажу, пасажирів та вантажу. Це поступово привело до того, що спочатку 

звичаї, а потім і законодавство країн наділили капітанів морських суден цілим 

колом не лише звичайних, але й виключних повноважень, що створюють його 

адміністративний статус  [160]. 

А. М. Шемякін функції капітана морського судна умовно поділяє на три 

групи: управління судном, представництво інтересів судновласника та власника 

вантажу, адміністративно-владні функції, які делеговані капітану державою 

прапора [161]. Щодо управлінських функцій, то під ними слід розуміти 

безпосереднє навігаційне управління судном, забезпечення безпеки 

мореплавства, підтримання порядку на судні з правом накладати дисциплінарні 

стягнення аж до відсторонення від виконання службових обов'язків, 

забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки вантажу, людей та 
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судна. Представництво інтересів судновласника та власника вантажу включає 

правомочності капітана щодо укладання угод від їх імені, подання позовів, які 

стосуються довіреного йому майна, представництво інтересів судновласника та 

власника вантажу в судових органах та ін. Усі ці функції відображають 

адміністративний статус капітана [162]. 

 Правове положення капітана визначає велика група норм як 

міжнародного, так і національного законодавства, які відіграють основну роль в 

регламентації правового статусу моряків [163].  

Роль капітана у торговельному судноплавстві неодноразово 

підкреслювалась Міжнародною морською організацією. Так, на 11-й сесії 

Асамблея ММО прийняла резолюцію А.443(ХІ), в якій відображено, що 

безпека на морі та охорона морського середовища мають бути предметом 

першочергової турботи капітана. Повноваження капітана також, викладено у 

Конвенції MLC. У Міжнародному кодексі по управлінню безпечною 

експлуатацією суден та попередженню забруднення моря зазначено, що 

судноплавні компанії повинні підтвердити правомочності капітана та 

встановити, що він наділений найвищими повноваженнями і відповідальністю 

щодо прийняття рішень з безпеки судноплавства та екологічної безпеки [164].  

Перелік прав та обов'язків капітана, які покладаються на нього 

національним законодавством та міжнародно-правовими актами, постійно 

розширяється. Так, із більш ніж 800 резолюцій Асамблеї Міжнародної морської 

організації, прийнятих за останні 40 років, близько 85 відсотків прямо чи 

побічно покладають на капітанів додаткові права та обов'язки. До цих 

міжнародно-правових актів слід додати численні обов'язкові до виконання 

настанови, інструкції та правила, які приймаються державами, під прапором 

яких плаває судно [160].  

Разом з тим національні акти окремих країн передбачають дещо інший, 

відмінний від закріпленого в українському законодавстві, перелік прав та 

обов'язків капітана. Так, Актом торговельного мореплавства Сент Вінсента та 

Гренадін передбачена заборона капітану включати до складу екіпажу 
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неповнолітніх осіб; відповідальність за незабезпечення екіпажу необхідним 

мінімальним запасом провізії; обов'язок капітана укладати з екіпажем 

контракти на умовах, передбачених Актом, та деякі інші [165]. Морське 

законодавство іншої держави зручної реєстрації, Антигуа та Барбуда, містить 

вимоги щодо обов'язкового внесення до суднового журналу відомостей про всі 

накладені на членів екіпажу стягнення [166]. Причому національні акти обох 

держав передбачають відразу і санкції за будь-яке невиконання капітаном своїх 

обов'язків у вигляді досить великих штрафів та навіть позбавлення волі.  

Крім того, Кодексом торговельного мореплавства України передбачений 

обов'язок капітана щодо надання невідкладної медичної допомоги в морі; 

обов'язок вжити всіх необхідних і можливих заходів до рятування людей, 

судна, документів та вантажу у разі воєнної небезпеки, піратських дій і 

захоплення судна, дії капітана у разі загибелі судна; права капітана на 

реквізицію провізії та вантажу у разі нестачі на судні продовольства та права на 

продаж дорученого йому майна при невідкладній потребі у грошах для 

продовження плавання або утримання екіпажу [55].  

В окремий вид обов'язків капітана доцільно виділити ті з них, які 

випливають із міжнародних зобов'язань держави. Зокрема, національні правові 

акти усіх морських держав закріплюють обов'язки капітана щодо надання 

допомоги людям, які зазнали лиха в морі та щодо надання допомоги екіпажу, 

пасажирам та судну після зіткнення суден у відкритому морі.  

Крім міжнародних та національних правових актів у сфері торговельного 

мореплавства, права, обов'язки та відповідальність капітана визначаються 

також і судновласником. Звичайною практикою на суднах під прапором 

іноземних держав стало покладання на капітана обов'язків ведення суднової 

бухгалтерії, виплати екіпажу заробітної плати та інших. В кожній конкретній 

судноплавній компанії можуть бути передбачені специфічні обов'язки капітана, 

які закріплюються, зокрема, у Системі управління безпечною експлуатацією 

судна, що розробляється кожним судновласником відповідно до вимог Міжна-
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родного кодексу по управлінню безпечною експлуатацією суден та 

попередження забруднення моря [160].  

Таким чином, коло прав, обов'язків та відповідальності капітана 

сучасного морського судна є надзвичайно широким. Права і обов'язки капітана 

судна можна розділити на пов'язані з адміністративними функціями; пов'язані з 

управління судном; до керівництва судновим екіпажем і комерційної роботи 

судна. Крім цього капітану судна делеговані повноваження деяких державних 

органів і нотаріальні функції , тобто він наділяється державою прапора судна 

делегованими адміністративно-владними повноваженнями: виконання функцій 

органу дізнання, засвідчення заповіту, підтвердження фактів народження 

дитини, укладення шлюбу, смерті на борту судна.  

Саме тому морське законодавство багатьох держав, у тому числі і 

України, встановлює правило, за яким капітаном судна може бути лише 

громадянин цієї країни. Однак окремі країни вільної реєстрації із-за 

недостатньої кількості кваліфікованих морських кадрів (або взагалі їх 

відсутності) не обмежують можливості іноземних громадян займати посаду 

капітана. Саме на суднах під прапорами таких країн працюють на посадах 

капітанів громадяни України [78].  

Складність правового положення капітана за умов служби під іноземним 

прапором зумовлюється тим, що він, наділяючись широким колом обов'язків та 

відповідальності за їх невиконання, недостатньо знає національне морське 

законодавство і навіть за наявності на борту судна нормативно-правових актів 

держави повністю не може із-за мовних труднощів чітко витлумачити для себе 

їх зміст [126].  

Незважаючи на значний обсяг прав та обов'язків капітана морського 

торговельного судна, еволюція його правового статусу продовжується. Лише за 

останні кілька років міжнародно-правовими договорами та національними 

актами всіх морських країн на капітана судна були покладені безпрецедентні 

обов'язки та відповідальність по забезпеченню охорони судна (ISPS Code) та по 

розробці, впровадженню і організації функціонування на судні системи 
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управління безпечною експлуатацією суден та попередження забруднення моря 

(ISM Code) [167].  

Таким чином, і у системі організаційно-правових засобів щодо 

забезпечення безпеки мореплавства капітан займає особливе місце. Це місце 

обумовлене статусом і роллю капітана не тільки на судні, а й у системі 

торгового флоту в цілому [7].  

На судні функції диригента виконує капітан. Щоб здійснювати таке 

диригування, необхідно володіти владою - реальною здатністю підкоряти своїй 

волі волю, а через неї і поведінку інших людей, а саме управління припускає 

реалізацію цієї влади, хоча і не зводиться до прямого владарювання [168].  

Аналіз нормативних актів, що визначають статус капітана свідчить про 

те, що він є посадовою особою особливого адміністративного роду. У зв'язку з 

цим виникає питання: з яких джерел виникає авторитет капітана, що дає йому 

право здійснювати функції управління? Звичайно, в якійсь мірі цей авторитет 

створюється за рахунок особистісних якостей людини, яка виконує роботу 

капітана. Однак основою такого авторитету є представлені йому державно-

владні повноваження у зв'язку з виконанням ним обов'язків  службовця в які 

входить реалізація державної політики торговельного мореплавства та заняттям 

певної посади [169].  

 Правове положення капітана характеризується не тільки наявністю 

державно-службових повноважень, але і повноважень особливого роду, а також 

специфічними вимогами, що пред'являються до особистих якостей людини, що 

претендує на капітанську посаду. Ці вимоги, а також зміст повноважень 

капітана викладені в КТМ, Статутах служби на суднах торговельного флоту та 

інших численних інструкціях. Більш того, багато сторін діяльності капітана 

регламентуються нормами міжнародного, міжнародного морського права, а 

також морськими звичаями [167].  

Ефективність діяльності капітана, можливість досягненні цілей залежать 

насамперед від того, наскільки вдалі в змістовному плані акти вибору, інакше 
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кажучи - вибрані рішення. У літературі прагнення до прийняття рішення, що 

надає високий ефект, отримало назву оптимального рішення.  

Природно, що капітан при забезпеченні безпеки мореплавства повинен 

вибирати оптимальне рішення, тобто таке, яке при мінімальних фінансових, 

матеріальних, людських та інших витратах забезпечить виконання завдання, 

поставленого судновласником, при збереженні наявних якостей судна, вантажу, 

екіпажу, пасажирів і навколишнього середовища. З точки зору КТМ та інших,  

нормативних актів, обов'язком капітана є прийняття оптимального рішення. У 

цьому випадку більш доцільно вести мову не про окремо існуючий принцип 

прийняття або неприйняття рішень, а про реалізацію його в рамках загального 

інституту відповідальності, маючи на увазі послідовне застосування його до 

всіх видів дій [56].  

У сфері правового регулювання, в правовій науці, юридичній практиці 

термін відповідальність «вживається для характеристики тісно пов'язаних, але 

різних юридичних явищ, для визначення різних аспектів відносин учасників 

правового життя між собою».  

Останнім часом намітилося прагнення розуміти юридичну 

відповідальність широко: це і усвідомлення своєї поведінки в правовій сфері, 

його наслідків та соціальної значущості (почуття обов'язку); це і суспільне 

ставлення, що характеризує взаємозв'язок, взаємозалежність індивіда і 

суспільства; це і обов'язок суб'єкта права діяти в рамках правових приписів, 

викладених у нормах права.  

Прагнення розглядати юридичну відповідальність з широких позицій 

породило її класифікацію на два види - позитивну, проспективну (за майбутні 

дії) і ретроспективну – (за дії, вже скоєні) [162].  

В останні роки свій внесок у розвиток теорії правової відповідальності 

внесли адміністративісти. На думку А. І. Щербака юридична відповідальність 

являє собою реакцію держави через відповідні інстанції на соціально значущі 

службові дії, яка виражається в праві компетентної інстанції витребувати від 

певного службовця звіт про його дії і піддати їх офіційній оцінці. Використання 
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органами держави інструменту персонального звіту та офіційної оцінки 

передбачається правовими і моральними нормами і виступає як засіб 

спонукання працівників управлінського апарату ефективніше виконувати свої 

службові обов'язки [167].  

Отже, керівником екіпажу судна є капітан, діючий на основі 

єдиноначальності, який за все несе відповідальність і підпорядковується 

безпосередньо судновласнику, довіреною особою і представником якого він і є. 

Представником вантажовласника капітан виступає в угодах, викликаних 

потребами вантажу.  

Визначення «капітан» поширюється на осіб, які здійснюють самостійне 

командування судами. Залежно від типу і призначення судна застосовуються 

визначення «командир», «багермейстер», «шкіпер» і «капітан-дублер». Капітан 

управляє судном і вживає всіх необхідних заходів до забезпечення безпеки 

плавання, для підтримки порядку на судні, запобігання завданню шкоди судну і 

перебуваючих на ньому людям і вантажу, а також по захисту водного 

середовища [169].  

У випадках, що перешкоджають виконанню обов'язків капітана судна, в 

тому числі, хвороби або смерті капітана, тимчасово командування судном 

передається першому штурману (старшому помічнику капітана), про що 

негайно інформується судновласник. Про передачу командування судном 

проводиться запис у судновому журналі [160].  

Розпорядження капітана в межах його повноважень підлягають 

беззаперечному виконанню усіма, що знаходяться на судні особами. У разі 

невиконання розпорядження капітана він приймає у відношенні не виконуючих 

його розпоряджень осіб необхідних заходів у межах наданих йому прав, у тому 

числі капітан має право відсторонити від виконання службових обов'язків будь-

якого члена екіпажу і списати його з судна. Застосування деяких заходів 

заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на членів екіпажу судна 

відносяться теж до компетенції капітана [55].  
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Капітан вправі ізолювати в особливому приміщенні особу, в діях якої 

містяться ознаки злочину і її дії загрожують безпеці судна, людям, майну, що 

знаходяться на ньому і утримувати його там до приходу судна в перший порт. 

За незаконне утримання в особливому приміщенні капітан несе встановлену 

законом відповідальність. Капітан судна має право користуватися засобами 

диспетчерського зв'язку, а у випадках небезпеки для судна і перебувають на 

ньому людей чи для надання допомоги іншому судну або людям - 

встановлювати режими роботи головних двигунів з перевищенням 

встановлених норм [56].  Капітану надано право посвідчення заповітів осіб, які 

перебувають на судні в період плавання. Такий заповіт прирівнюється до 

нотаріально засвідченою.  

У разі виникнення під час рейсу невідкладної необхідності в грошових 

коштах для продовження рейсу, капітан має право продати частину запасів 

продовольства і частину дорученого йому майна, за винятком майна, яке 

необхідно для продовження рейсу. Таке право надається капітану судна за 

умови неможливості отримання розпорядження судновласника на цей рахунок.  

Високий ступінь відповідальності несе капітан за безпеку судна, за життя 

і здоров'я людей, що знаходяться на ньому та збереження вантажу.  Капітан має 

право скликати суднову раду ( з командного та іншого складу моряків), рада не 

обмежує прав капітана і остаточне рішення приймає капітан [167]. 

На капітана покладено обов'язки з контролю за правильністю та 

своєчасністю ведення суднового, вахтового, машинного, а також інших 

журналів, за отриманням необхідних карт і посібників для плавання; по 

зберіганню суднових документів; по керівництву підготовки судна до плавання, 

призначення курсу судна і визначенню поправок до нього. Капітан зобов'язаний 

надавати допомогу будь-якій особі, що терпить лихо на воді, якщо рятування не 

становить серйозної небезпеки для свого судна і осіб, що перебувають на 

ньому. За невиконання цього обов'язку капітан несе кримінальну 

відповідальність [162].  
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У разі зіткнення свого судна з іншим судном, капітан зобов'язаний 

запитати інше судно про необхідність допомоги і надати допомогу, за умови 

відсутності серйозної небезпеки для свого судна, екіпажу і пасажирів, крім 

того, капітан повинен запросити у капітана судна, з яким відбулося зіткнення 

наступні відомості: назва судна, пункти приписки, відправлення та 

призначення, характер отриманих ушкоджень, а також повідомити аналогічні 

відомості за своїм судном і оформити необхідні документи.  

При виникненні ситуацій, які загрожують безпеці судна, людей або 

вантажу капітан зобов'язаний повідомити судновласнику про це і діяти в 

ситуації, що склалася відповідно до отриманих розпоряджень та рекомендацій.  

Якщо судну загрожує лихо, і воно потребує допомоги, капітан 

зобов'язаний вжити всіх можливих заходів для того, щоб її отримати [161].  

У тому випадку, якщо судну, на думку капітана, загрожує неминуча 

загибель, капітан судна зобов'язаний вжити всіх можливих заходів з порятунку 

пасажирів і лише після цього віддати наказ залишити судно членам екіпажу. 

При рятуванні людей капітан у першу чергу забезпечує порятунок дітей, 

хворих, жінок і людей похилого віку. Сам капітан залишає судно останнім, 

прийнявши всі можливі і залежних від нього заходів до порятунку суднового і 

машинного журналів, карт цього рейсу, документів, цінностей та суднової 

печатки, обов'язок зберігання якої також покладено на капітана.  У разі загибелі 

судна, незалежно від того, куди був доставлений екіпаж, капітан зберігає 

повністю свої права та обов'язки щодо врятованих осіб [120].  Якщо екіпаж 

судна буде врятований іноземним судном, капітан зобов'язаний вжити заходів 

до того, щоб екіпаж і пасажири, перебуваючи на борту іноземного судна, 

дотримувалися і встановленого на цьому судні порядку.  

До обов'язків капітана з підтримання на судні порядку відносяться 

обов'язки по негайному інформуванню компетентних органів у разі виявлення 

на судні ознак злочину під час стоянки в порту; по затриманню особи, 

підозрюваного у вчиненні злочину, до передачі його компетентним органам 
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при першій можливості, а також щодо вжиття заходів по захисту судна та 

екіпажу від нападу [169].   

У разі необхідності надання термінової кваліфікованої медичної 

допомоги хворому, яка не може бути надана на судні, капітан повинен зайти в 

найближчий порт, сповістивши про це судновласника і портові влади. При 

заході судна в іноземний порт за отриманням медичної допомоги необхідно 

також сповістити консула держави. Всі розпорядження консула обов'язкові для 

капітана.  

На капітана покладається управління судном, у тому числі судноводіння, 

вжиття всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання, 

підтримання порядку на судні, запобігання будь-якої шкоди судну і 

перебувають на ньому людям і вантажу. Ніхто без відома капітана не має права 

змінювати призначений ним курс і хід. У випадках несприятливих умов 

плавання капітан зобов'язаний перебувати на містку до тих пір, поки це 

необхідно, незалежно від часу доби [160].  

Капітан торгового судна, будучи юридично лише службовцем 

судновласника, наділений законодавством особливими правами щодо 

здійснення функцій  у відношенні до людей і вантажів, що знаходяться на борту 

судна і здійснює деякі функції, які властиві лише органам держави. Хоча 

капітан не володіє імунітетом від юрисдикції прибережної держави і є лише 

працівником пароплавства, прояв неповаги до капітана, будь-які насильницькі 

дії у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків зазвичай розглядаються як 

недружній акт по відношенню до держави, під прапором якої судно плаває.  

Капітан вправі накладати штрафи за порушення громадського порядку на 

судні, безквитковий проїзд і провезення зайвої ручної поклажі, невиконання 

правил, що забезпечують безпеку пасажирів при посадці на судна, в путі 

слідування і під час висадки їх з суден, недотримання правил перевезення 

ручної поклажі, вогненебезпечних, отруйних, легкозаймистих, вибухових і 

отруйних речовин і предметів. За вказані порушення штрафи можуть 

стягуватися на місці [167].  
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У процесі рейсу капітану доводиться вступати в різні правовідносини з 

юридичними і фізичними особами. Коло цих правовідносин вельми широкий - 

від найму лоцманів, буксирів, складських приміщень до підписання договору 

про рятування від імені судновласника і вантажовласників і пред'явлення 

позовів до суду. Враховуючи специфіку торгового мореплавства, капітан у силу 

свого службового становища визнається представником судновласника і 

вантажовласників у відношенні угод, що викликаються потребами судна, 

вантажу або плавання, а також позовів, що стосуються довіреного йому майна, 

якщо на місці немає інших представників судновласника або вантажовласників 

(ст. 58 КТМ) [55].  

У випадку воєнних дій в районі розташування порту відправлення або 

призначення судна або в районі, через який судно повинно пройти, а також в 

інших випадках військової небезпеки капітан зобов'язаний вжити всіх заходів 

до недопущення захоплення судна, що знаходяться на ньому людей, 

документів, вантажу та іншого майна [170].  

Капітан зобов'язаний належним чином зафіксувати певні факти, що 

мають юридичне значення. Так, капітан зобов'язаний скласти акт за участю 

двох свідків і суднового лікаря (фельдшера) про кожний випадок народження 

дитини на судні, а також зробити запис у судновому журналі. У такому ж 

порядку засвідчується випадок смерті на судні. До акта про смерть додається 

опис знаходиться на судні майна померлого. Крім того, капітан зобов'язаний 

негайно повідомити судновласника про випадок смерті на судні і діяти за його 

вказівками, а також вжити заходів щодо збереження тіла і майна померлого для 

передачі його портовій владі або родичам в найближчому порту [169]. Після 

прибуття порт, у якому є консул, капітан передає акт про смерть і опис майна 

померлого начальникові порту і вживає заходів до поховання померлого. У 

виняткових випадках, коли судно має перебувати тривалий час у відкритому 

морі і тіло померлого не може бути збережено, капітан має право віддати тіло 

морю згідно з морськими звичаями, із складанням відповідного акта. Капітан 

судна не має права здійснювати акти цивільного стану, бо складені капітаном 
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акти не замінюють свідоцтва про народження або свідоцтва про смерть. Вони 

підлягають поданням до органів реєстрації актів громадянського стану і на їх 

основі будуть оформлені відповідні свідоцтва [162].  

Разом з тим одна з дій, скоєних капітаном, прирівнюється до нотаріально 

посвідчених. Згідно ст. 71 КТМ капітан зобов'язаний засвідчити складений на 

судні особою заповіт, прийняти його на зберігання.  

Заповіт, посвідчений капітаном судна, прирівнюється до нотаріально 

засвідченого документу. Посвідчення заповітів здійснюється відповідно до 

Інструкції про порядок посвідчення заповітів капітанами морських суден. 

Капітан судна повинен дотримуватися таємниці посвідчення заповіту. Зміст 

заповіту не може бути повідомлено нікому іншому, в тому числі особам, 

зазначеним у заповіті. Якщо капітан судна, а також особи, яким про складений 

заповіт стало відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, 

виявлятьюся винними в порушенні таємниці засвідчених заповітів, то вони 

несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Капітан судна, який 

посвідчив заповіт, видає один примірник заповіту на руки заповідачеві, а 

другий передає чи направляє в державну нотаріальну контору за останнім 

постійним місцем проживання заповідача. Про посвідчення заповіту капітаном 

судна проводиться запис у судновому журналі [55].  

Крім того, капітан судна може виконувати функції органу дізнання, тобто 

проводити дізнання особисто або уповноважити на проведення дізнання будь-

яку особу з числа командного складу.  

Капітан судна здійснює загальне управління судном і несе виключну 

відповідальність за його безпеку. Обов'язки капітана в управлінні, у тому числі 

судноводінні, багатогранні і визначаються міжнародними договорами і 

національним законодавством, а також заснованими на них інструкціями 

судновласника. Роль капітана неодноразово підкреслювалася ІМО і 

засвідчувалася в міжнародних документах, що найважливішим обов'язком 

капітана є управління судном та забезпечення безпеки плавання. При підготовці 

до плавання капітан зобов'язаний перевірити наявність на судні необхідних 
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відкоригованих навігаційних карт і посібників для рейсу, опрацювати з 

штурманським складом умови плавання за маршрутом слідування судна, а 

також призначити точний час готовності судна до відходу [167].  

Під час плавання капітан зобов'язаний здійснювати контроль за 

своєчасним і якісним визначенням місцезнаходження судна його помічниками. 

Зміна курсу є правом тільки капітана. Він має право давати розпорядження про 

відхилення від наміченого раніше маршруту всякий раз, коли це викликається 

необхідністю проведення рятувальних операцій.  

При плаванні в вузькостях, районах з інтенсивним судноплавством, а 

також в льодових умовах, якщо таке плавання триває понад 12 годин, капітан 

вправі на час відпочинку залишати замість себе старшого помічника. Капітан 

зобов'язаний перебувати на містку під час входу і виходу судна з порту. У цей 

період, як і в період плавання в складних умовах, капітан особисто зобов'язаний 

керувати судном [56].  

Про всі аварії та нещасні випадки капітан доповідає в установленому 

порядку судновласнику і приймає всі залежні від нього заходи по забезпеченню 

безпеки людей, судна і вантажу [169].  

У капітана є права і обов'язки пов'язані ще з комерційною експлуатацією 

судна. Так, капітан зобов'язаний організувати комерційну роботу на судні 

таким чином, щоб експлуатація судна була рентабельною і приносила 

прибуток.  

Капітан зобов'язаний забезпечити підготовку всіх приміщень судна, в 

яких перевозиться вантаж, для його збереження перевезення, перевірити 

правильність його розміщення. Перед прийманням вантажу капітан розглядає 

попередній вантажний план і затверджує його, якщо намічений варіант 

завантаження забезпечує безпеку плавання і збереження вантажу. Якщо прийом 

окремих вантажів та їх перевезення суперечать існуючим правилам або 

загрожують безпеці людей судна або вантажу, капітан вправі відмовитися від 

прийому таких вантажів. Капітан володіє комплексом прав і обов'язків, 

пов'язаних-з керівництвом екіпажу і здійсненням адміністративних 
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повноважень. Спільно з іншими членами командного складу капітан керує 

діями підлеглих [167].  

Капітан вправі оголошувати проведення аварійних і авральних робіт, до 

виконання яких можуть залучатися всі члени екіпажу. Він також може залучити 

до проведення аварійних робіт інших осіб, що знаходяться на судні, включаючи 

пасажирів. Також, капітан вправі укладати від імені судновласника договір про 

морське перевезення, проводити операції з приймання та здачі вантажів, 

необхідне для пасажирів та екіпажу, паливо та інше постачання. Виступаючи 

від імені вантажовласника, капітан може здійснювати операції, пов'язані з 

виробництвом навантаження і вивантаження, якщо обов'язок здійснювати 

вивантаження за умовами договору лежить на вантажовласникові. При 

укладенні рятувальних контрактів або виробляючи загальноаварійні витрати і 

пожертвування, капітан діє в загальних інтересах, як судновласника, так і 

вантажовласника майна. Капітан несе дисциплінарну, адміністративну, 

матеріальну і кримінальну відповідальність [161].  

Під час перебування судна в територіальних і внутрішніх водах іноземних 

держав капітан повинен неухильно дотримуватися законів, правил і звичаї 

прибережної держави. Капітан повинен завжди мати на увазі, що під час 

перебування судна у водах іноземної держави члени екіпажу і пасажири судна 

підпадають чинності суверенітету прибережної держави під дію його 

кримінальних законів. У зв'язку з цим компетентна влада прибережної держави 

може проводити обшук, заарештовувати осіб, які вчинили злочин. Однак будь-

які дії на борту судна повинні проводитися з відома і в присутності 

консульських властей держави, під прапором якої плаває судно. У разі 

затримання капітаном особи, підозрюваного у вчиненні злочину, місцева влада 

в будь-якому випадку має право перевірити законність такого затримання [78].  

 Крім того, капітаном у системі торгового флоту є ще капітан морського 

порту, який очолює службу капітана морського порту, яка входить до складу 

адміністрації морських портів України. Капітан морського порту призначається 

на посаду і звільняється з посади Міністерством інфраструктури України за 
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поданням Укрморрічінспекції, якій і  підпорядковується. На посаду капітана 

морського порту призначається особа з повною вищою освітою відповідного 

напряму підготовки, яка має диплом капітана судна валовою місткістю від 3000 

тонн і більше (далі - судно) або капітана далекого плавання та стаж роботи на 

посаді капітана судна не менше 5 років або стаж роботи на посаді капітана 

судна не менше 3 років та 2 роки на посаді заступника капітана морського 

порту. На посаду заступника капітана морського порту призначається особа з 

повною вищою освітою відповідного напряму підготовки, яка має диплом 

капітана судна або капітана далекого плавання та стаж роботи на посаді 

капітана судна не менше 3 років. У разі тимчасової відсутності капітана 

морського порту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) 

його обов'язки виконує особа, яка його заміщує у порядку, визначеному 

законодавством [171]. 

Під час здійснення своїх повноважень капітан морського порту керується 

Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказами Мінінфраструктури України, іншими нормативно-

правовими актами та цим Положенням. У частині питань, які стосуються 

здійснення нагляду та забезпечення безпеки мореплавства, капітан морського 

порту у тому числі керується наказами Укрморрічінспекції, виданими в межах 

її компетенції [115]. 

Межі зони нагляду, на яку поширюються повноваження капітана 

морського порту щодо здійснення ним нагляду за безпекою мореплавства, 

визначаються наказом Укрморрічінспекції. Нагляд за безпекою мореплавства у 

морських терміналах, розташованих у межах територій та акваторій, 

відокремлених від основної території та акваторії відповідного морського 

порту, здійснює окремий підрозділ Служби. Служба капітана забезпечує 

цілодобовий нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, на підходах 

до нього та в суміжних акваторіях. 

Капітан морського порту теж має печатку і штамп із повною назвою 

Служби українською та англійською мовами. Капітан морського порту видає 
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розпорядження в межах своєї компетенції, веде листування з використанням 

бланків капітана порту. Розпорядження капітана морського порту з питань 

забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту, що належать 

до його компетенції, обов’язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які 

перебувають в акваторії та на території цього морського порту. При виконанні 

службових обов’язків капітан морського порту та його служба повинні носити 

формений одяг та знаки розрізнення [171]. 

При цьому, капітан морського порту може мати інші права, визначені 

законодавством, а також він та служба зобов’язані у встановленому чинним 

законодавством порядку: вчасно та якісно виконувати завдання, які передбачені 

нормативно-правовими актами, наказами та дорученнями Мінінфраструктури 

України та Укрморрічінспекції; об’єктивно здійснювати перевірки; приймати 

рішення у відповідності до вимог законодавства з питань безпеки 

мореплавства; дотримуватись дисципліни та інших норм законодавства [55]. 

Отже, капітан торговельного судна чи капітан морського порту є 

владними представниками адміністративного інституту в своїй службі, які 

мають у своєму підпорядкуванні цілий екіпаж за який несуть персональну 

відповідальність.  Капітан судна займає особливе місце серед членів екіпажу, а 

коло його повноважень надзвичайно широке від управління судном, 

забезпечення безпеки мореплавства до здійснення нотаріальних функцій. Таким 

чином, на сьогодні капітан це не лише професійний судноводій, а й умілий 

адміністратор і менеджер який добре орієнтується в правових питаннях. 

 

 
Висновки до розділу 2. 

 Підсумовуючи викладене в другому розділі дисертаційного дослідження, 

слід зробити наступні висновки:  

1. Професійна підготовка моряка починається ще з навчання у морських 

школах і продовжується у вишах, які зобов’язують його виконувати вимоги до 

фізичної підготовки та охорони здоров’я для отримання кваліфікації та 

здобуття професійних навичок, тому що сучасний стан служби на морському 
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торговельному транспорті вимагає кваліфікований склад екіпажу, залучення 

нових професійних кадрів та збереження старих на морському флоті для 

цінності професії.  

2. Сучасні судна мають новітню удосконалену електроніку, що вимагає: 

від моряків необхідність у розвитку та поліпшенні професійних навиків; від 

державних органів та судновласників розробки програми у сприянні 

підвищення кваліфікації моряків, отримання практичної підготовки на суднах 

інших країн та удосконалення стандартів про професійну підготовку моряків 

новими нормами, з метою забезпечення кваліфіковано-компетентними 

екіпажами, що будуть попереджувати аварії на морі, шляхом покращеного 

навчання і чіткого виконання вимог ПДНВ 78/95. Ці заходи дадуть змогу 

значно підвищити рівень професійної кваліфікації екіпажів та посилити вимоги 

морської індустрії до навчання командного та рядового складу, забезпечити 

високий професійний рівень підготовки моряків, удосконалити регламент часу 

відпочинку та стандарти в відношенні здоров'я моряків.  

3. Вбачається, що моряк набуває статусу службовця майже за такими ж 

вимогами, як і державні службовці, тому його можна віднести до категорії 

службовця.  Критерії зарахування моряка на службу проявляються у наявності 

відповідної освіти, професійності, компетентності, володінні державною та 

іноземною мовами, проходженні спеціальної перевірки та випробування,  

набуття певних службових звань для можливості просування та професійного 

зростання у своїй діяльності. Вимоги, яким повинен відповідати моряк 

однотипні як у державних службовців, тому за такою ознакою можна вважати, 

що моряки теж знаходяться на службі у період здійснення професійної 

діяльності.  Крім того у зв’язку з внесеними манільськими поправками до 

Конвенції ПДНВ-78/95, доцільно розробити положення про вимоги та 

періодичність перевірки професійних якостей та знань моряків Інспекцією  з 

питань підготовки та дипломування моряків чи прописати у сукупності в 

КТМУ для більш зручного отримання переліку підстав для влаштування моряка 

на службу. 
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4. Підстави припинення служби моряків є загального та спеціального 

характеру і залежать від різних життєвих обставин тобто юридичних фактів. 

Правові підстави припинення служби моряків схожі з підставами припинення 

службових відносин державних службовців. Однак, моряк після припинення 

служби підлягає репатріації - поверненню додому (батьківщину), а саме в ту 

країну громадянином якої він є чи в порт найму на службу і, як зазвичай за 

репатріацію моряків відповідає судновласник. Але, як складаються непоодинокі 

випадки залишення моряків, то стає необхідним, щоб відповідальні держави 

прапора створили механізм, що забезпечує, коли виконання звичайних 

процедур стає неможливим (наприклад, у разі банкрутства судноплавної 

компанії), моряки, які служать на морських торговельних суднах під її 

прапором, включаючи моряків інших національностей, були б репатрійовані в 

країни свого проживання відповідно до міжнародних норм.  

5. Україні потрібно подбати про свої морські сили, більшість яких 

знаходиться за кордоном, шляхом ратифікації Конвенції MLС для захисту прав 

українських моряків в інших країнах та забезпечення вчасного припинення 

служби та надійного повернення на Батьківщину. 

6. Капітан торговельного судна чи капітан морського порту є владними 

представниками адміністративного інституту в своїй службі, які мають у 

своєму підпорядкуванні цілий екіпаж за який несуть персональну 

відповідальність. Тому капітан судна займає особливе місце серед членів 

екіпажу, на сьогодні капітан це не лише професійний судноводій, а й умілий 

адміністратор і менеджер, що добре орієнтується в правових питаннях. Коло 

його повноважень надзвичайно широке від управління судном, забезпечення 

безпеки мореплавства до здійснення нотаріальних функцій. З одного боку, він є 

службовцем судновласника,  повністю підпорядковуючись йому, а з іншого - за 

певних обставин капітан діє від імені держави прапора судна, здійснюючи 

функції, які властиві лише її органам. Рівень вимог до кваліфікації капітана не 

тільки залишається достатньо високим, але й продовжує зростати.  
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РОЗДІЛ 3.  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 
СЛУЖБИ НА МОРСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ 

ТРАНСПОРТІ  
 
 
 

  § 3.1 Внутрішній розпорядок, як елемент проходження служби 

 

Внутрішній розпорядок проходження служби на морському 

торговельному транспорті це організація та принципи несення вахти під час 

рейсу та стоянки судна. Особи, що призначаються для виконання обов’язків по 

несенню вахти повинні мати належну кваліфікацію: вахтовий помічник 

капітана повинен мати кваліфікацію, що стосується обов'язків, пов'язаних з 

несенням ходової вахти або вахти на стоянці, а вахтовий механік кваліфікацію, 

що торкається обов'язків з несення вахти у машинному відділенні [172]. 

Кожне плавання планується заздалегідь: визначаються витрати рейсу, 

обсяг палива, води, мастильних матеріалів, хімікатів, витратних та інших 

запасних частин, інструментів, запасів та будь-які інші потреби. Для рейсу 

береться до уваги вся інформація, що його стосується, а прокладений курс 

перевіряється ще до початку рейсу. До початку кожного рейсу капітан судна 

забезпечує, щоб передбачуваний шлях з порту відходу до першого порту 

заходу, планувався, за допомогою відповідних карт та інших навігаційних 

посібників, які містять точну, повну та відкоректовану інформацію стосовно 

навігаційних обмежень та небезпек на шляху. Запланований шлях 

прокладається на відповідних картах та має бути постійно доступним для 

вахтового помічника капітана, який до того як судно ляже на відповідний курс, 

зобов'язаний перевірити його. Якщо під час рейсу приймається рішення про 

зміну наступного порту заходу, що знаходиться на запланованому шляху, або 

якщо судну необхідно суттєво відхилитися від запланованого шляху з інших 

причин, змінений шлях повинен прокладатися до того, як судно істотно 

відхилиться від початкового запланованого шляху [7]. 
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Враховуючи, що основним чинником нормальної експлуатації судна 

являється екіпаж, який є головним у забезпеченні безпеки мореплавства, тому є 

актуальним дослідження внутрішнього розпорядку на судні, тобто  

особливостей правового регулювання часу служби та відпочинку [173]. 

В правових нормах у відношенні моряків період здійснення служби  

вживається в різних значеннях: 

  -   як норма тривалості часу служби моряків; 

       - як час, протягом якого моряк згідно зі службовим розпорядком дня, 

графіком змінності повинен перебувати на своєму або іншому вказаному йому 

місці служби й виконувати професійні обов'язки; 

        - як фактично відпрацьований час служби, який підлягає обліку в табелі 

та в інших документах [174]. 

Для моряка щоденний період проходження служби можна назвати час, 

протягом якого в відповідності з законом, колективним договором, контрактом, 

правилами внутрішнього розпорядку він виконує посадові обов'язки у 

встановленому місці. Час проходження служби, як умова, що в значній мірі 

визначає рівень життя моряків. Від його тривалості залежить кількість вільного 

часу, що використовується для відпочинку, задоволення різного роду потреб 

моряків. Регулювання часу проходження служби є одною із юридичних 

гарантій права моряків на відпочинок, про що говорить ст. 24 Загальної 

декларації прав людини 1948р.: «Кожна людина має право на відпочинок і 

дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на 

оплачувану періодичну відпустку» [175]. 

Відповідно до Міжнародної конвенції № 180 (1996р.) «Про робочий час 

моряків і склад суднового екіпажу» термін «робочий час» визначається, як той 

час, який необхідний для виконання моряком службових обов'язків на судні 

[176]. В Україні  час проходження служби моряків регулюється положенням 

«Про робочий час і час відпочинку плаваючого складу морського і річкового 

транспорту України», затверджене наказом Міністерства інфраструктури 

України № 135 від 29.02.2012р.[177], де зазначено, що моряк здійснює свою 
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професійну діяльність протягом часу, який визначається правилами 

внутрішнього службового розпорядку на судні. Слід зазначити, що ст.20 Закону 

«Про державну службу», визначає теж робочий час і для державного службовця 

та передбачає посилання на законодавство про працю України, зокрема і щодо 

його тривалості та компенсації за роботу у вихідні дні. Таку ж норму для 

моряка містить КТМУ, щодо керування безпосередньо трудовим 

законодавством в цьому напрямку.  Тому,  питання робочого часу державного 

службовця і моряка регламентуються трудовим законодавством і тривалість 

робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень [178]. 

Час виконання службових обов’язків зумовлює необхідність встановити 

його склад. Це важливо для нормування служби, обліку робочого часу та 

оплати утримання, однозначного застосування при розслідуванні нещасних 

випадків моряків, професійних захворювань і аварій морських суден та інших. 

Займаючись розслідуванням нещасних випадків на морі, експерти, звертають 

пильну увагу на тривалість часу несення служби при оцінці факторів, що ведуть 

до нещасних випадків. Наприклад, ІМО вважає, що стомленість є однією із 

основних причин великих катастроф і в 50% випадків травматизму. Опитування 

моряків МФТ показали, що вони змушенні проходити службу по 12 - 15 годин 

на добу, ніколи не маючи шестигодинного безперервного сну. При цьому їх 

тижнева служба складає 87 годин протягом трьох місяців. В ході проведення 

МФТ дослідження, що стосується стомленості, було винайдено, що 56% 

капітанів вважають, що тривалість їх часу несення служби представляє ризик 

для безпечних дій на борту судна [179]. Згідно цього, МОП приділяє значну 

увагу проблемам робочого часу і захисту прав моряків в цій сфері, про що 

свідчать прийняті нею міжнародні норми, а саме: Конвенція № 57 «Про 

робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу» (1936р.) з 

однойменною рекомендацією № 49; Конвенція № 76 «Про заробітну плату, 

робочий час на борту суден та склад суднового екіпажу» (1946р.); Конвенція № 

93 «Про заробітну плату, робочий час на борту суден і склад суднового 

екіпажу» (переглянута в 1949р.) та інші [180].  
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 Положення «Про робочий час і час відпочинку плаваючого складу 

морського і річкового транспорту України», містить норму  визначення 

робочого часу в п. 2.1.: «робочий час - це час, протягом якого член екіпажу 

зобов'язаний виконувати обов’язки відповідно до контракту в інтересах судна 

(обов'язки з експлуатації, обслуговування судна, пасажирів і членів екіпажу, 

підтримання судна в нормальному експлуатаційно-технічному стані) згідно з 

графіком несення вахт, виконання суднових завдань і розпорядком дня на 

судні, які затверджує судновласник чи за його дорученням капітан [181]. 

Обов'язковою умовою внутрішнього розпорядку проходження служби 

моряками і є тривалість часу несення служби, тобто часу, протягом якого, 

відповідно до законодавства моряк, повинен перебувати у визначеному йому 

місці і виконувати обов'язки, які йому доручаються. З'ясування питання часу 

несення служби важливе з точки зору визначення періоду, коли моряк 

зобов'язаний виконувати доручені йому службові обов’язки, а судновласник 

зобов'язаний організувати та забезпечити ними моряка. Таким чином, поняття 

часу несення служби  моряком визначає частину певного календарного періоду: 

доби, тижня, місяця чи року, виражену в одиницях виміру часу з видовими 

ознаками, а саме: 

- по-перше, обмеження цього часу конкретними рамками, які 

визначаються державою (через закон) чи сторонами колективного договору або 

контракту; 

- по-друге, обов'язками судновласника надавати в межах цього часу 

доручення, за контрактом, а моряку продуктивно використовувати час [172]. 

Тому час несення служби моряка - це встановлений законодавством 

відрізок календарного часу, протягом якого відповідно до правил внутрішнього  

розпорядку на судні, графіка служби та умов контракту він повинен виконувати 

свої посадові обов'язки, а судновласник зобов'язаний забезпечити його 

завданнями та дорученнями відповідно до контракту [182]. 

При цьому нормативом часу несення служби моряка - буде встановлена 

законом або контрактом, норма постійної тривалості часу виконання службових 
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обов'язків, яку необхідно дотримуватися протягом певного календарного 

періоду. 

Таким чином, моряки і судновласник зобов'язанні дотримуватися 

нормативів і режиму  часу несення служби, встановлених чинним 

законодавством, локальними нормативними актами, колективним договором та 

контрактом [145]. Важливим завданням у поліпшенні організації умов служби є 

встановлення найдоцільніших режимів її несення та відпочинку. Режим часу 

служби є предметом індивідуального регулювання та визначається моряком і 

судновласником при укладенні контракту [183]. 

Зазвичай у моряків застосовується робочий тиждень з узгодженими 

графіками вахтових служб, рішення про введення робочого тижня приймається 

судновласником спільно з профспілковим органом з урахуванням специфіки 

служби на морському транспорті. Тому встановлена законом норма часу 

несення служби реалізується в межах кожного календарного тижня з повною 

кількістю днів. Такий режим базується на тижневому обліку часу проходження 

служби і тривалості  щоденного часу виконання службових обов'язків і 

визначається правилами внутрішнього розпорядку та графіками змінності і 

може бути неоднаковим в різні дні тижня [184]. 

Для моряка час несення служби означає час, протягом якого він 

зобов'язаний виконувати доручені обов’язки по обслуговуванню судна і 

підтримання його в нормальному експлуатаційно-технічному стані. Нормальна 

щоденна тривалість такого часу становить не більше 8 годин з понеділка по 

п'ятницю, тобто 40 - 48 годин на тиждень з двома вихідними днями у суботу та 

неділю, незалежно знаходиться судно в експлуатації, поза експлуатацією або в 

ремонті. За службу в межах 8 годин в суботні, недільні та святкові дні всім 

членам екіпажу надаються відгули підсумованих вихідних днів [172]. 

Режим часу несення служби у моряків складається з тижня, що включає 

початок і кінець робочого дня, час обідньої перерви, число змін протягом 

облікового періоду. Режими службового часу і час відпочинку моряків в 

залежності від посади на судні поділяються на: режими службового часу в 
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експлуатаційний період роботи судна (в період рейсу), та в не експлуатаційний 

період, який має два різновиди: знаходження судна в ремонті без виведення 

його з експлуатації і постановка судна на судноремонтне підприємство [178]. 

Конвенція МLС визначає час несення служби, як час протягом якого 

моряк зобов'язаний виконувати службу в інтересах судна і зазначає, що 

максимальна тривалість цього часу - 14 годин протягом будь-якого 24-

годинного періоду, 72 години протягом будь-якого періоду в сім днів; 

мінімальна тривалість часу відпочинку моряків - 10 годин протягом будь-якого 

24-годинного періоду, 77 годин протягом будь-якого періоду в сім днів [128], а 

Конвенція № 180 встановлює, що нормальна тривалість часу несення служби у 

відкритому морі і в порту не повинна перевищувати 8 годин в день, а кількість 

нормативних  годин служби на тиждень - 48 годин. Незважаючи на 

уніфікований підхід до тривалості службового часу, у багатьох контрактах 

моряків час проходження служби визначається не відносно тижня, а робочого 

дня і становить не більше 12 годин на добу. Звичайно, подібне неприпустимо, 

навіть без урахування особливостей виконання посадових обов’язків в період 

рейсу [176,185]. Очевидно, що зазначені норми погіршують становище моряка 

порівняно з законодавством України, у якому межа часу несення служби для 

моряків не тільки не підвищена, але і встановлена в меншому розмірі [172]. 

Час відпочинку моряків поділяється не більше чим на два періоди, 

тривалість одного із яких повинен бути рівним шести годинам, а інтервал між 

послідовними періодами не повинен перевищувати 14 годин. Однак, капітан 

судна має право вимагати від моряка виконувати обов'язки таку кількість часу, 

яка необхідна, для безпосереднього забезпечення безпеки судна, осіб, що 

знаходяться на борту, чи вантажу, а також для надання допомоги іншим суднам 

чи особам, що потерпіли від нещастя на морі (ст. 7 Конвенції № 180). Дана 

норма дозволяє на практиці тлумачити її не оправдано розширено, що веде до 

небезпечного для життя і здоров'я моряків збільшенню їх часу виконання 

посадових обов'язків. Це посилює негативний ефект недостатнього і 

нерегулярного сну, тривалих періодів несення вахти. Помітно чіткий зв'язок 
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між тривалістю часу служби і кількістю нещасних випадків, тобто чим 

триваліший час виконання службових обов’язків  то вищий рівень втомленості і 

падіння дисципліни [186]. 

На підставі опитування 6 000 моряків, проведеного дослідницькою 

організацією МОRI в 93 країнах по вивченню суспільної думки щодо 

тривалості  часу несення служби моряків виявлено, що одна третина моряків 

має робочий день в середньому більше 12 годин, дві третини несуть службу від 

8 до 12 годин на добу, їх службовий тиждень триває більше 60 годин, 25% 

служать більше 80 годин на тиждень, а 33% моряків на пасажирських суднах 

служать більше 12 годин на день. Тільки у 5% моряків день служби за останні 

10 років скоротився, в той час як у 60 % цей час збільшився. На багатьох 

круїзних лайнерах морякам часто забороняють покидати свою палубу, 

розміщують їх в крихітних, що потребують ремонту каютах і примушують 

відпрацьовувати контракти, розраховані на один рік 14 - годинної служби на 

день по сім днів на тиждень без вихідних [8]. 

Підвищена увага законодавця в цьому зв'язку повинна приділятися 

порядку і способу обліку часу проходження служби членами екіпажу. Облік 

часу несення служби - це фіксація часу служби, фактично несеної кожним 

моряком [186]. Конвенція №180 не вказує на те, який вид обліку часу несення 

служби (денний, недільний чи підсумований) слід встановлювати для членів 

екіпажу морського судна.  Згідно українського законодавства, для членів 

екіпажів суден застосовується підсумований облік часу несення служби, що не 

суперечить Конвенції і є оправданим стосовно до умов служби моряків. 

Конвенція № 180 передбачає також заборону служби моряків в віці до 18 років 

в нічний час ( ст. 6) і «ніч» визначає, як «період, тривалістю принаймні в дев'ять 

послідовних годин, включаючи проміжок часу від півночі до п'ятої години 

ранку». В цій частині українське законодавство формально повністю відповідає 

міжнародним нормам [176]. 

Графіком часу несення служби  моряка є форма організації проходження 

служби, для якої визначено початок, закінчення і загальна тривалість дня 
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служби. При цьому передбачене повне виконання сумарної кількості годин 

служби протягом облікового періоду (дня, тижня, місяця). Графік 

встановлюється за погодженням між судновласником і моряком при прибутті 

на судно, так і в процесі служби, за погодженням з профкомом. Елементами 

графіка є: час несення служби - початок і закінчення службового дня; 

фіксований час - час обов'язкової присутності на службовому місці; перерви 

для відпочинку і харчування; тривалість облікового періоду. Особливості 

розподілу часу служби моряків пов'язані з різним ступенем ущільненості в різні 

моменти роботи судна [187]. 

Тимчасово незайнятим членам екіпажу, які залучаються до виконання 

різних обов'язків на суднах, що стоять у порту та на заводі і доручень в 

берегових підрозділах, встановлюється щоденна нормальна тривалість часу 

служби - 8 годин на день з понеділка по п'ятницю, тобто 40 годин на тиждень з 

двома вихідними днями у суботу та неділю. Членам екіпажів суден, що 

виконують доручення в окремі дні служби із шкідливими умовами, 

встановлюється 6-годинний день [172]. 

Тривалість вахт у нічний час не скорочується. Якщо на судні у період 

експлуатації членами екіпажу не може бути додержана встановлена щоденна 

або щотижнева тривалість службового часу і немає можливості регулярно 

надавати щотижневі дні відпочинку та відпочинок у святкові, вихідні дні за – 

службу в ці дні чи за службу понад установлену тривалість часу, то 

дозволяється підсумовувати такі дні та години й надавати їх у вигляді 

додаткового часу відпочинку під час перебування судна на ремонті чи у відстої, 

під час стоянок для здійснення вантажно-розвантажувальних операцій шляхом 

підміни членів екіпажу на один чи декілька рейсів перед зарахуванням до 

резерву. Святкові і вихідні дні за календарем не звільняють членів екіпажу від 

несення вахти. Капітан судна забезпечує ведення щоденного обліку тривалості 

службового часу і часу відпочинку кожного члена екіпажу відповідно до 

чинного законодавства України та міжнародних договорів. Фактично 

відпрацьований час чітко відображається у табелі обліку [179]. 
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При стоянці судна в портах залежно від конкретних умов (відсутність 

перешвартування, приймання або здавання вантажу та у випадках виведення 

суден з експлуатації (ремонт, відстій тощо) капітан може встановлювати для 

командного складу добові чергування з наданням після їх закінчення однієї 

доби для відпочинку. Наступне добове чергування може призначатися не 

раніше ніж через 48 годин. Для обліку службового часу кожна година такого 

чергування обліковується, як 40 хвилин часу несення служби, тобто добове 

чергування обліковується, як 16 годин робочого часу. У разі неможливості 

надання однієї доби для відпочинку після закінчення чергування цей 

відпочинок може бути зменшений до 12 годин з наданням потім відпочинку. 

Скорочений відпочинок після добового чергування дозволяється не частіше ніж 

двічі на тиждень до 12 годин [188]. У період виведення судна з експлуатації для 

підготовки до ремонту, коли воно перебуває на рейді, зберігається 

експлуатаційний режим служби екіпажу [179]. 

Крім того, в час несення служби включаються і інші періоди часу в 

відповідності з законами і іншими нормативними правовими актами. В службі 

на морському торговельному транспорті до таких періодів відносяться так 

званні аварійні («штормові») перерви, протягом яких по причинні стихійних 

явищ виконання моряками своїх службових обов’язків  неможливо, однак вони 

продовжують знаходитися на службовому місці. При цьому, робочим являється 

і час служби понад встановленої тривалості в випадках, передбачених 

національним законодавством чи міжнародними конвенціями. Цей час служби 

компенсується моряку шляхом виплати відповідної винагороди [182]. 

Тому, на морському флоті існує особливий вид службового часу - це 

аварійні та авральні роботи, ними вважаються ті, виконання яких вимагає 

виклику всього або частини екіпажу на допомогу вахтовим. Така служба 

проводиться за розпорядженням капітана судна протягом встановленого і понад 

установленого робочого дня і є обов'язковою для всіх членів екіпажу. Облік 

годин несення служби проводиться старшим помічником або механіком. 

Табель  часу служби і звіт про виконання затверджується капітаном [172]. 
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Служба у моряків понад встановлену тривалість робочого часу, крім 

аварійної, вважається надурочною (овертаймною) і за індивідуальною угодою 

встановлюється 20 годин і більше надурочних робіт на місяць (фіксований 

овертайм) і кожен моряк повинен їх відпрацювати. Вид служби на судні 

визначає капітан. Він на судні є представником адміністрації і має право 

встановлювати разові завдання будь-якому члену екіпажу, а також здійснювати 

при необхідності перерозподіл обов'язків між окремими членами екіпажу, з 

урахуванням займаної посади в межах нормальної тривалості службового часу. 

Капітан за згодою моряка може надати йому додатково 40 годин надурочної 

служби з урахуванням рівня знань та кваліфікації [178]. 

Надурочною вважається служба, що виконується членами екіпажу з 

нормованим робочим днем, понад встановлену графіком норму службового 

часу по розпорядженню чи з відому судновласника, включаючи 

безпосереднього керівника - капітана судна. При веденні восьмигодинного 

графіку вахт і суднових обов'язків надурочною визнається служба в дев'ятий і 

наступні часи, якщо тільки вона не є по своєму  характеру аварійною, 

авральною чи яка виконується за члена екіпажу, якого не вистачає по штату). 

Загальна тривалість цієї служби не повинна перевищувати для кожного члена 

екіпажу чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. 

Наднормова служба не допускаються після закінчення вечірньої і денної змін, а 

також після зміни тривалістю 11,5 і більше годин. Індивідуальні записи 

надурочних годин ведуться капітаном судна чи начальником відповідної 

служби в двох екземплярах. Записи обліку надурочних годин надаються моряку 

для його ознайомлення не менше одного разу в кожні два тижні. Обидві копії 

повинні бути підписанні капітаном чи начальником служби на судні, а також 

моряком, після чого запис вважається кінцевим. Одна його копія передається 

моряку [170]. Моряки можуть з власної згоди нести службу надурочно по 

вказівці капітана судна, протягом гарантованого мінімуму - 100 годин 

щомісячно, що може складатися із 40 годин в вихідні дні і 60 годин в робочі 

дні. Утримання за службовий час понад цього повинно оплачуватися за 
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розцінками оплати надурочних годин. У випадку несення денної служби 8 

годин повинні бути в проміжку від 06.00 до 18.00 годин з понеділка по 

п'ятницю включно [8]. 

Наряду з надурочною службою на суднах морського торговельному 

флоту застосовуються, аварійні і авральні роботи, регламентовані в Положенні 

«Про робочий час і час відпочинку плавального складу морського і річкового 

транспорту України». Аварійними і авральними роботами вважаються ті 

роботи, виконання яких потребує виклику всього або частини екіпажу на 

допомогу вахтовим, вони виконуються за розпорядженням капітана судна 

протягом встановленого робочого дня і понад його тривалість та є 

обов'язковими для всіх членів екіпажу. До служби аварійного характеру 

відносяться роботи зі зняття судна з мілини, по рятуванню людей і судна, по 

усуненню наслідків аварійного стану судна, роботи спричиненні штормовою 

погодою і інші. До авральної служби відносяться роботи в складних умовах 

плавання, які потребують посилення вахтової служби, роботи, пов'язані із 

заходженням судна в порт та виходом із нього (установка трапу, піднімання 

якорів) та з виконанням митних дій і інші. При цьому згідно Кодексу ПДНВ, 

вимоги до періодів відпочинку не обов'язково повинні дотримуватися в випадку 

аварії, чи в надзвичайних умовах експлуатації [179]. 

Велике значення для відновлення здоров'я, фізичних, розумових 

здібностей моряків має час відпочинку - час, вільний від виконання службових 

обов'язків, використовуваний ним на власний розсуд. Слід пам'ятати, що 

відпочинок, поряд зі службою є основним соціальним становищем, у якому 

людина перебуває все своє життя, тобто служба у моряка чергується з 

відпочинком. Чинним законодавством відпочинок передбачений такими видами 

як: перерви в робочому дні; щоденний (між змінний) відпочинок; щотижневий 

безперервний відпочинок (вихідні дні); щорічні неробочі (святкові) дні; щорічні 

відпустки [178]. 

Члени екіпажів суден так як і державні службовці згідно Закону України 

«Про відпустки» користуються правом на: щоденний відпочинок, включаючи 
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час для приймання їжі; щотижневі дні відпочинку; відпочинок у святкові та 

неробочі дні; основну і додаткову щорічні відпустки. Щоденним відпочинком 

членів екіпажів морських суден є проміжки часу між періодами несення 

суднових вахт, при цьому одна з перерв повинна забезпечувати 8 годинний 

безперервний відпочинок. Щоденний відпочинок визначається правилами 

внутрішнього розпорядку чи графіком змінності, його тривалість залежить від 

довгочасності щоденної служби, перерви для відпочинку, приймання їжі і має 

становити 12-16 годин [172]. 

Протягом дня служби повинна бути надана перерва для відпочинку і 

харчування. Вона надається, як правило, через чотири години після початку 

служби і триває не більше двох годин. Мінімальна межа тривалості перерви в 

законі не визначена. Тому, правилами внутрішнього розпорядку на судні і 

графіками змінності тривалість перерви встановлюється від 30 хвилин до одної 

години. Така перерва не включається в час несення служби [189]. Моряки на 

час перерви можуть відлучатися зі службового місця, якщо судно знаходиться в 

порту. Будь-яка офіційна перерва в службовий час, дозволена капітаном судна, 

тривалістю менше одної години, зараховується, як робочий час. Якщо за 

умовами служби члену екіпажу неможливо встановити перерву для відпочинку, 

йому має бути створено умови для приймання їжі протягом службового часу. 

Часом щоденного відпочинку членів екіпажів є проміжки часу між вахтами або 

періодами виконання суднових обов'язків [190]. 

Відносно святкових і неробочих днів чинне законодавство визначає 8 

святкових і 3 неробочі дні. Якщо офіційне свято припадає на суботу чи неділю, 

то наступний за ним робочий день вважається святковим. Дати, що є 

святковими днями визначаються відповідно з діючим законодавством [172]. 

Кількість підсумованих днів відпочинку, які належить надати члену 

екіпажу за службу понад нормальну тривалість часу, визначаються шляхом 

ділення різниці між фактично відпрацьованим на судні часом у годинах за 

графіком вахт і нормою службового часу за цей самий період на нормальну 

тривалість дня служби. При неможливості скоротити службовий час 
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напередодні святкових і неробочих днів члену екіпажу надається компенсація у 

вигляді скорочення часу в інший день служби [177]. 

На  практиці, припинення служби на судні в вихідні дні так і в святкові 

неможливо, враховуючи специфіку служби членів екіпажу морського 

торговельного судна, що знаходиться в експлуатації. Тому за службу в вихідні і 

святкові дні  морякам надаються відгули в такому ж порядку і так же 

оплачуванні, як і за службу в щотижневі дні відпочинку. У випадках понад 

нормальної тривалості часу служби переробки компенсуються днем відпочинку 

(відгулом) чи грошовою компенсацією за бажанням моряка [188]. 

Обліковий період охоплює весь службовий час, час у дорозі та час 

відпочинку, який припадає на цей календарний відрізок часу. Службовий час і 

час відпочинку (графік змінності) у період служби корегується судновласником 

за погодженням з профспілковим комітетом і доводяться до відома моряків не 

пізніше ніж за місяць до введення його у дію. При цьому мінімальні норми 

тривалості відпочинку повинні бути не менше 10 годин на будь-який 24-

годинний період і 77 годин на семиденний період [181]. Тривалість відпочинку 

може бути розділена не більше ніж на два періоди, один з яких триває 

принаймні шість годин, а інтервал між послідовними періодами відпочинку не 

перевищує 14 годин [184]. 

Капітан судна має право вимагати від моряка проходити службу в будь-

який час, якщо це стосується термінової безпеки судна, людей, які знаходяться 

на борту, чи вантажу, або якщо необхідно надати допомогу іншим суднам або 

людям, які знаходяться в небезпеці в морі. Капітан може тимчасово змінити 

графік годин служби та відпочинку та вимагати від моряків працювати в будь-

який необхідний час до встановлення звичайної ситуації. Як тільки 

встановлюється звичайна ситуація, капітан забезпечує морякам, які служили 

поза розкладом, відповідний час на відпочинок [126]. 

Правила внутрішнього службового розпорядку та таблиці з розкладом 

організації служби на торговельному судні вивішуються в легкодоступному 

місці на борту судна, в яких за кожною посадою вказується, графік служби в 
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морі та в порту, а саме максимальна кількість годин служби чи мінімальна 

кількість годин відпочинку, що передбачаються законодавчими актами, які 

мають силу на даній території. Розпорядок дня на судні встановлюється, 

капітаном за погодженням з судновим профкомом [161]. 

Кожне судно, укомплектовується екіпажем, достатнім за кількістю, 

високого рівня надійності та кваліфікації для забезпечення нормального 

службового режиму. Під час визначення чи перегляду складу суднового 

екіпажу, судновласник враховує потребу в уникненні або мінімізації, 

надмірного службового часу з метою забезпечення достатнього відпочинку та 

зниження стомлюваності [56]. 

Найтривалішим часом відпочинку моряка є щорічна основна відпустка, 

яка складається з основної та додаткової. Згідно законодавства України 

щорічна основна відпустка надається тривалістю не менш, як 24 календарних 

дні за відпрацьований рік, який відлічується з дня вступу на службу [172], так 

як служба моряків регулюється ще й міжнародними нормами (Конвенція МОП 

«Про щорічні оплачувані відпустки морякам» № 146 від 29.10.1976р.), то 

відпустка може бути не менш, як 30 календарних днів за один рік служби [186]. 

Для моряків з визначеним строком служби відпустка надається пропорційно до 

відпрацьованого ними часу. Наприклад, моряк, який має право на відпустку 

тривалістю 24 календарні дні, а прослужив лише 3 місяці, тобто 1/4 року, строк 

його відпустки складатиме 6 календарних днів. Тривалість щорічної додаткової 

відпустки визначається колективним договором або контрактом. Загальна 

тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 

59 календарних днів. Відпустки морякам надаються, як правило, за 

затвердженим графіком в порядку черги. Право на щорічну відпустку повної 

тривалості у перший рік настає після закінчення шести місяців неперервної 

служби [178].  

Але в практиці, як українського мореплавства, так і міжнародного, 

становище по дотримаманню права моряків на щорічну оплатну відпустку 

склалося несприятливе. Вчасності, згідно статистичних даних встановлено, що 
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50% моряків на суднах під «вигідним» прапором не отримують щорічної 

оплатної відпустки, а на суднах під національним прапором - 37%. Такому 

положенню сприяє перехід на визначений період служби: один чи декілька 

рейсів, коли моряки, відслуживши 6-9 місяців, звільняються із компанії в 

зв'язку з закінченням строку контракту, а після невеликого періоду відпочинку 

знову наймаються в ту ж компанію, за такого судновласниками  взагалі не 

виконуються норми Закону «Про відпустки» в частині компенсації за 

невикористані відпустки, тому що дану норму нівелює встановлений короткий 

строк служби [172]. Хоча МОП не залишила поза увагою дані питання щодо 

відпусток моряків і закликала регулювати їх своїми конвенціями, як: Конвенція 

№ 91 «Про оплачувані відпустки моряків» (1949р.), Конвенція № 146 «Про 

щорічні оплачувані відпустки морякам» (1976р.), Конвенція МLС (2006р.), 

однак і їх вимоги за часту ігноруються судновласникам [180]. 

Таким чином, з наведеного вбачається, що моряки як і державні 

службовці керуються правилами внутрішнього службового розпорядку, які 

включають в себе поняття службовий час, як багатозначне явище 

адміністративного права, що чітко визначає період служби, а також  режим 

службового часу, що є чинником організації умов служби. При цьому, як 

адміністративно-правове явище, службовий час виконує трояку роль: визначає 

міру участі моряків у сукупній службі, яка необхідна для існування всього 

суспільства, забезпечуючи наявність позаробочого часу, необхідного для 

відновлення витрачених в процесі служби життєвих сил, збереження здоров’я, 

розвитку особистості. Обов'язок дотримуватися часу несення вахти 

визначається зобов'язанням додержуватися режиму службового часу. За такого, 

внутрішній службовий розпорядок на судні є найважливішим документом 

відображаючим  чіткий розпис проходження служби та збереження порядку і 

дисципліни.  
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§ 3.2 Матеріальне забезпечення моряків 

 

 

Можливості кожного громадянина реалізувати право на професійну 

діяльність і використовувати її результати в грошовому вимірі визначають 

рівень життя кожного окремо і суспільства в цілому. Від можливостей 

реалізувати це право безпосередньо залежить реалізація інших прав людини - 

право    на    відпочинок,    право    на    медичну    допомогу    та інше [182]. 

Ст. 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, що включає можливість 

утримувати своє життя, тобто Конституція України є найважливішою правовою 

засадою утримання моряків. Держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та 

роду діяльності, реалізує програми професійно-технічної освіти, навчання, 

підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має 

право на належні, безпечні і здорові умови своєї діяльності, на утримання, не 

нижче встановленого законом [122]. 

В сумі доходів нашої країни переважає оплата за різні види професійної 

діяльності. Про це свідчать дані про частку утримання в двох найважливіших 

макроекономічних показниках в національному доході і в загальній сумі 

грошових доходів населення. Оплату за службу моряку, що обумовлена 

характером суспільного виробництва, визначає правовий механізм 

розподілення продукту між моряком і судновласником [69]. Це розподілення на 

підставі системно-структурного методу характеризується наступними 

ознаками: 

- по-перше, частина продукту розподіляється в відповідності з величиною 

часу служби  відданої моряком, що забезпечує зацікавленість моряків в 

найбільш повному, інтенсивному використані свого службового часу; 

   - по-друге, чим вища кваліфікація тим більший розмір утримання в 

порівнянні з некваліфікованими при однакових затратах службового часу, що 

зацікавлює моряків в підвищенні кваліфікації, загальноосвітнього рівня і 
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професійної майстерності; 

- по-третє, служба в тяжких і шкідливих умовах заохочується матеріально 

більш високо в порівнянні зі службою в звичайних умовах. Це забезпечує 

матеріальну компенсацію додаткових затрат [191]. 

Ефективність та дієвість служби потребують не тільки відповідного рівня 

професійної компетентності моряків, але і створення належних умов для їхньої 

діяльності, які могли б забезпечити відповідний рівень їх матеріального 

забезпечення. Утримання  моряків (основна винагорода) повинна забезпечувати 

достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків, 

сприяти укомплектуванню екіпажів суден компетентними і досвідченими 

кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну службу [192]. Умови оплати 

діяльності моряків, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат та 

матеріальної допомоги визначаються Законом України «Про оплату праці» та 

постановами Кабінету міністрів України та іншими нормативно правовими 

актами [28], але законодавство України не розкриває повністю структуру 

утримання та не враховує всіх виплат, які відносяться до нього, тому 

враховуються ще й міжнародні норми [193]. 

 Правову основу структури матеріального забезпечення викладено в ст. 2 

Закону України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 23.05.95р. згідно з якою в 

структуру входять основна, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні і 

компенсаційні виплати. Згідно цього у моряка основне утримання - це 

винагорода за службу відповідно до встановлених норм (норми часу, 

обслуговування, посадові обов'язки). Додаткове утримання - це винагорода за 

службу понад установлені норми, за професійні успіхи та винахідливість і за 

особливі умови служби. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з 

виконанням виробничих завдань і функцій [194]. Тобто основним видом 

матеріального забезпечення моряка є його основна винагорода, тобто заробітна 

плата, яку становлять: посадові оклади встановлені Законом «Про оплату 

праці»; премії, конкретні умови, порядок та розміри яких визначаються у 
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положенні про преміювання; надбавки та доплати, що встановлюються 

галузевими тарифними угодами. Чинне законодавство передбачає особливості 

утримання моряків [27], зокрема, до складу грошового забезпечення морських 

службовців входять ще й доплати в надурочний час (овертайм) [193]. 

   Таким чином, утримання моряка можна визначити, як винагороду за 

проходження служби в залежності від кваліфікації, складності, кількості, якості  

і умов служби, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру 

[188]. Питання матеріального забезпечення членів екіпажу регулюються і 

міжнародними нормами, які містять  своє твердження про утримання, а саме, у 

Конвенції МLC визначено: - базову оплату за службу, як плату незалежно від її 

структури, за роботу протягом нормального службового часу; вона не включає 

виплати за понаднормову роботу, премії, допомогу, оплату відпустки або будь-

яку іншу додаткову винагороду; 

 - консолідовану оплату за службу, як плату, що включає базову оплату та 

інші пов'язані з оплатою служби види допомоги; консолідована оплата може 

включати компенсації за всю виконану понаднормову роботу та всі інші 

пов'язані з оплатою служби види допомоги або може включати тільки певні 

види допомоги з їх частковим сумуванням [128]. 

  Наведені нормативні визначення оплати утримання частково відрізняються 

одне від одного. Міжнародно-правове визначення утримання обумовлює його 

отримання лише фактом проходження чи майбутнього проходження служби. 

Український законодавець вводить в саме поняття утримання принцип 

диференціації його розміру в залежності від різних умов і обставин [180]. 

    Основне утримання є винагородою за проходження служби відповідно до 

встановлених законодавчих норм то додаткове утримання є винагородою за 

службу понад встановлені норми до, якого включені заохочувальні та 

компенсаційні виплати, які є його структурним елементом і виражені у вигляді 

винагород за підсумками служби за рік, премії, компенсаційних, матеріальних 

виплат [195]. 

На сьогодні центр тяжкості в правовій регламентації утримання моряків, 
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в умовах ринкової економіки знаходиться в сфері локального регулювання 

правовідносин, тобто в договірному методі правової організації утримання і 

здійснюється шляхом застосування норм галузевих тарифних угод [196]. Однак, 

згідно із Законом України «Про оплату праці» держава здійснює регулювання 

оплати утримання на засадах установлення його мінімального розміру [194]. 

В колективних договорах і контрактах моряків, як правило, фіксується 

основне утримання. На його рівень впливає державний загальнонаціональний 

мінімум. Він існує у багатьох країнах, наприклад в США, Франції, Іспанії, 

Канаді, Бельгії та ін. Разом з тим, є немало країн, в тому числі, ФРН, Італія, 

Швейцарія, Норвегія, Данія, Ірландія, де відсутній загальнонаціональний 

мінімум виплати утримання. 

Наприклад, структура утримання плавскладу  США має такий вигляд (у 

%): базове утримання - 94,3, у тому числі тарифна частина - 84,5; регулярні 

премії - 0,5; доплати за зростання продуктивності служби, вартості життя - 9,5; 

оплата понаднормової служби, служби у вихідні та святкові дні - 4,2; оплата 

змінної роботи - 0,9; нерегулярні премії (різдвяні, новорічні) - 0,4 [191]. У 

японській системі утримання приміром, берегового плавскладу має свої 

особливості формування структури. Наприклад, воно складається з таких 

елементів: "кихонкю" (основне утримання) формується на базі освітнього та 

кваліфікаційного рівнів і кількості років служби; "какю" (додаткове утримання) 

визначається в залежності від оцінки досягнень службовця за формулою, в якій 

враховується три напрямки діяльності: виробничий, адміністративний, творчий; 

"шокусиукю" (утримання за виконання визначених функцій) формується на 

основі виконаної роботи; "фуйо чиике теате" (додаткова виплата для підтримки 

сім'ї та в залежності від типу району служби); "токубецу чинрицу" (спеціальний 

тариф) - додаткові виплати за службу в небезпечних для здоров'я умовах; 

"ейгио теате" - додаткова винагорода. Крім того, структура та розмір утримання 

в Японії залежать від стажу служби, віку, "життєвих піків" службовця, яких 

може нараховуватися 5-6 [197]. 

Існують різноманітні елементи структури оплати утримання у країнах 
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світу, але можна простежити риси, які є загальними для різних правових 

систем. По-перше, виділяється основне утримання; по-друге, додаткове 

утримання, яке нараховується за важкість, небезпечність служби, за 

понаднормові роботи, служби у вихідні та святкові дні та інше; по-третє, 

преміювання, як за досягнення службових успіхів, так і присвячене святам, 

пам'ятним датам тощо. Застосування досвіду інших країн доцільне в тій мірі, у 

якій перенесення кращих правових моделей на підготовлений ґрунт, додасть 

рушійних сил економічному і соціальному прогресу в Україні. У сфері оплати 

служби це: обґрунтована диференціація утримання, гарантованість виплати, 

зацікавленість судновласника у тривалості правовідносин, а також відсутність 

великого діапазону винагороди [198]. 

Матеріальне забезпечення моряків можна порівняти з моряками 

службовцями на військових кораблях де до їх утримання входить: посадовий 

оклад; оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового 

забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, 

премії); одноразові додаткові види  грошового забезпечення [28].  

Цікавим моментом є  практика застосування національного законодавства 

та Міжнародних норм конвенцій і рекомендацій  відносно утримання моряків, 

так як воно має ряд особливостей в порівнянні з іншими службовцями та 

питання про його розмір. Так, для членів екіпажів морських суден 

застосовуються в комплексі різні системи оплати утримання одночасно, що не 

зустрінеш при оплаті праці службовців «на березі» [199]. 

Виходячи з суті ст. 43 Конституції України та ст. 54 КТМУ можна 

виділити чотири рівні регулювання утримання моряків: 1) на державному рівні 

(КТМУ, Закони, Статут служби на суднах); 2) на рівні окремої професії, галузі 

(галузеві тарифні угоди); 3) на рівні підприємства (колективний договір, 

контракт, локальні акти, накази судновласника). При визначенні розміру 

утримання моряків застосовуються такі системи, як тарифне регулювання, 

виплата пайових коефіцієнтів в залежності від займаної посади по судновій 

ролі, а також доплати за особливі умови служби, за знаходження в межах 200 - 
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мильної економічної зони, оплата за стоянку в порту, вантажно-

розвантажувальні, швартові і авральні роботи, оплата іноземної валюти замість 

добових і інше [55]. 

У всьому світі утримання моряка значно вище його посадового окладу і 

різне в судноплавних компаніях однієї країни. Утримання поставлене в 

залежність від ефективної діяльності судноплавної компанії, за результатами 

якої за той чи інший календарний період морякам виплачується премія. Сума 

премії, що виплачується конкретному моряку, визначається його безпосереднім 

керівником. Доцільно було б Україні запозичити досвід зарубіжних країн щодо 

матеріального забезпечення та страхування моряків бо він є ефективніший, так 

як не значно породжує службу під вигідним прапором інших країн [198]. 

Одним із суттєвих недоліків схем посадових окладів плавскладу є 

незначна різниця між мінімальними і максимальними посадовими окладами і, 

як наслідок - практично символічна між розрядна різниця. Однак, за кордоном 

різниця між посадовими окладами капітана і матроса 1 класу значно вище, чим 

передбачено шкалою утримання МФТ [200]. Так, за умовами, на яких фірма 

«Ройал Марін Сервісес» (м. Миколаїв) пропонувала службу на іноземні судна 

українським морякам, посадовий оклад капітана в 4,26 рази більший, чим у 

матроса. Пояснюється це тим, що капітан - довірена особа судноплавної 

компанії, яка самостійно вирішує питання про розмір посадового окладу [199]. 

Так, наприклад на Філіппінах річне утримання капітана складає 21 тисячу 

доларів, а в Норвегії річне утримання навіть старшого помічника капітана не 

може бути меншим 54 000 доларів. Спеціалісти із Європи і США, плаваючі на 

суднах країн, що розвиваються, отримують винагороду за службу більш високу, 

чим місцеві спеціалісти: річне утримання командного складу варіюється від 16 

до 35 тис.  доларів, а рядового складу - від 9  до 15, 8 тис. доларів США [201]. 

Характерний в цьому зв'язку є приклад. Через крюінгову компанію 

Одеського міжнародного морського агентства українські моряки 

влаштовувалися на службу на іноземні судна, де розмір середнього утримання 

складає 2 800 доларів в місяць. Через інші крюінгові компанії моряки 
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влаштовувалися на службу з утриманням по 900 і 2 800 доларів у матроса і 

капітана відповідно. На голландських суднах, куди влаштовують моряків ці ж 

крюінгові компанії, капітан має утримання в середньому 3 000 доларів, матрос - 

1 100 доларів на місяць. На суднах Німеччини, Данії, Арабських Еміратів 

утримання капітанів досягає 3 000 - 4 000 доларів. При цьому якщо капітан не 

дуже добре володіє англійською мовою, його утримання складає 1 100 доларів 

на місяць [202]. 

Розмір утримання морських службовців на світовому рівні можна 

розмежувати: менше 500 доларів на місяць у 18% респондентів, від 500-1099 

доларів на місяць у 34 %, 1100-1999 доларів на місяць у 25 % , від 2000- 2999 

доларів на місяць у 12%, від 3 000 - 3 999 доларів на місяць у 6 % , більше 4 000 

доларів на місяць у 5 % [203]. У нашій країні матеріальне забезпечення моряків 

почало зростати  з 1 січня 2012 року  з $ 545 до $ 555, а з 1 січня 2013 по 31 

грудня 2013 року з $ 568 до $ 585. Відповідно, загальна мінімальна сума, що 

належить морякам (з урахуванням понаднормових і відпускних) склала $ 975 на 

місяць з 1 січня 2012 року, $ 998 з 1 січня 2013 року і $ 1028 з 1 січня 2014 року. 

До цього мінімальний розмір ставок залишався незмінним з 2006 року [204]. 

Українські моряки частіше всього віддають перевагу влаштовуватися на 

судна під іноземним прапором, де саме низьке за міжнародним стандартом 

утримання перевищує те, яке встановлене в українських пароплавствах. 

Оскільки в іноземних державах, коли застосовується прапор іншої країни, це 

насамперед для того, щоб використовувати більш дешеву силу моряків [205]. 

Національним законодавством встановлені мінімальні місячні тарифні 

ставки певної категорії робітників, що повинні бути не менше прожиткового 

мінімуму, встановленому в Україні. Така норма відповідає положенню 

Рекомендації № 187 «Про заробітну плату моряків, робочий час та склад 

суднового екіпажу» (пп.2б, п.8, розділ 3) в тому, що розмір мінімального 

утримання моряків повинен враховувати зміни у вартості життя та потребах 

моряків. Україна прийняла на себе зобов'язання по виконанню положень 

Рекомендації № 187, в тому числі в частині встановлення мінімального 
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утримання моряків в розмірі 385 доларів США на місяць з подальшим 

зростанням, що наведено вище [185]. 

Згідно Рекомендації усі моряки регулярно та повністю повинні 

одержувати винагороду за свою службу. При цьому, кожна держава вимагає, 

щоб виплата, що належать морякам, що служать на торговельних на суднах, які 

плавають під їх прапором, здійснювалася не рідше, ніж раз чи два на місяць  

відповідно до чинного колективного договору і моряки одержували 

щомісячний звіт про належні виплати, включаючи утримання, додаткові 

платежі й ставки обмінного курсу, коли платежі здійснюються у валюті або за 

ставками, які відрізняються від погоджених. Судновласники вживають заходів, 

щоб надати морякам можливість для відправлення всіх своїх отримань або їх 

частини своїм родинам чи утриманцям або законним бенефіціарам. Заходом, 

що забезпечує відправлення моряками своїх утримань родинам, є система 

банківських переказів [206]. 

Для обчислення виплати утримання морякам, винагорода яких включає 

окрему компенсацію за виконану понаднормову службу нормальна тривалість 

службового часу у відкритому морі та у порту не повинна перевищувати 

восьми годин на день. А для обчислення понаднормового часу кількість 

нормальних службових годин на тиждень, за які належить базова оплата, 

повинна встановлюватися національним законодавством або нормативно-

правовими актами, якщо вона не визначається в колективних договорах, але не 

повинна перевищувати 48 годин на тиждень; колективні договори можуть 

передбачати інші, але не менш сприятливі умови. Ставка компенсації за 

понаднормову службу, яка повинна бути не менш ніж на чверть вище 

погодинної ставки базової оплати встановлюється національним 

законодавством чи нормативно-правовими актами або колективним договорам 

залежно від обставин. Капітан або особа, призначена капітаном, повинні вести 

облік усієї понаднормової служби, який повинен засвідчуватися моряком не 

рідше, ніж раз на місяць [193]. 
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Відрахування з утримання моряка не повинні допускатися, якщо це не 

передбачено національним законодавством і не можуть вираховуватися з суми 

винагороди моряка у зв'язку із прийняттям його на службу або збереженням за 

ним службового місця. Моряки не повинні піддаватися жодним фінансовим 

штрафам, крім тих, які передбачені в нормативно-правових актах [207]. 

При встановленні державами процедур, щодо визначення мінімального 

утримання належна увага повинна приділятися міжнародним нормам, які 

стосуються мінімального утримання та таким принципам: 

- рівень мінімального утримання повинен ураховувати характер служби в 

морському судноплавстві, штатну чисельність екіпажів суден і нормальну 

тривалість службового часу моряків; 

- розмір мінімального утримання повинен коригуватися з урахуванням змін 

вартості життя та потреб моряків [10]. 

Авральні роботи, що виконуються членами екіпажів суден понад 

встановлену тривалість службового часу (8 годин на день), оплачуються за 

ставками овертайму. 

На суднах з безвахтеним машинним відділенням, де не потрібно постійне 

несення вахти, механіки повинні утримуватись на погодинній основі, додатково 

1/5 почасової ставки (1/172 базової місячної ставки) за той час коли судно 

знаходиться в плаванні, тобто не на якорі, не пришвартоване і не на мілині. В 

цих випадках додаткові виплати складають ½  погодинної ставки, а саме: усі 

службові години по суботам, неділям і в офіційні свята оплачуються, як 

понаднормові, по ставкам, що визначенні в додатковій шкалі на виплату 

утримання, крім годин на вахті, які оплачуються так як, понаднормова служба в 

робочі дні; за бажанням моряка ці години можуть бути компенсовані наданням 

часу відпочинку. В такому випадку 3,8 години понаднормової служби 

відповідають ставці утримання одного дня з допомогою на харчування в 

розмірі майже 18 доларів на добу [208]. 

Будь-який додатковий час, відпрацьований в аварійному випадку, що 

стосується забезпечення безпеки судна, його пасажирів і екіпажу, необхідність 
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яких визначається виключно капітаном судна чи аварійно-рятувальні навчання, 

чи роботи, необхідні для надання допомоги іншим суднам чи людям, що 

знаходяться в небезпеці, не зараховуються до оплати, як понаднормові. 

Кожен моряк повинен мати не менше 8 годин безперервного відпочинку 

протягом кожних 24 годин. Цей 24-годинний період відраховується з того 

моменту, коли моряк став до служби відразу після 8 годинного безперервного 

відпочинку за це йому повинна виплачуватися компенсація, як за понаднормову 

службу, в розмірах, обумовлених у шкалі оплати утримання за кількість годин, 

які у найтриваліший період його відпочинку за дані 24 години виявився 

коротшим 8 годин. Ця компенсація виплачується додатково до нормальної 

оплати понаднормових, належних . морякові [209]. 

Згідно ст.1 Закону «Про державний кордон України» № 1777-ХІІ від 

04.11.91р., вбачається, що державний кордон встановлює межі державної 

території України. При цьому (ст.5) «Україні належать прибережні морські 

води шириною 12 морських миль» це надає можливість морякам в період 

плавання в районах віддалених від берегового кордону 12 миль: добові 

прирівнювати до відряджуючих витрат в іноземній валюті [210]. 

Відгули, що надаються по поверненню судна в порт оплачуються в 

розмірі одинарного посадового окладу при їх використанні в натурі, а при 

невикористанні в натурі - в розмірі подвійного посадового окладу (тарифної 

ставки) [198]. Для розрахунку понаднормового часу кількість нормальних 

службових годин в тиждень, за які нараховується основне утримання, повинно 

встановлюватися національним законодавством, якщо вони не зазначені в 

колективних договорах [211]. 

У відповідності з Конвенцією № 105 «Про скасування примусової праці» 

держави зобов'язуються скасувати примусову або обов'язкову працю. Тому, 

можна вважати, що покладенні на моряка обов'язки проходити службу без 

відповідного утримання є примушення до служби, що заборонено 

міжнародними нормами про права людини. У зв'язку з цим потрібно внести 

таку норму і в КТМУ, якщо у випадку затримки виплати утримання на строк 
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більше 15 днів моряк має право, повідомивши про це судновласника в 

письмовій формі, припинити службу на весь період до виплати затриманої 

суми. В даному випадку буде мати місце самозахисту моряком своїх прав. 

Однак, для моряка нема ніяких гарантій від репресивних заходів, які можуть 

бути потім зі сторони судновласника. Закон чи інший нормативний акт, що 

містить норми права, не має зворотної дії і застосовується до відносин, що 

виникли після введення його і дію. В такому випадку перед судновласником 

неминуче виникає питання про те, яким чином розраховувати утримання 

морякам: адже морські правовідносини зобов'язують судновласника 

виплачувати утримання в розмірі не менше 385 доларів США на місяць. При 

цьому доцільно керуватися колективним договором, укладеним на 

судноплавному підприємстві. Умови колективного договору чи контракту, що 

погіршують стан моряків в порівнянні з діючим законодавством - недійсні [82]. 

У випадках, коли моряк припинив службу через захворювання або травми 

і залишений в порту, утримання здійснюється за рахунок судновласника аж до 

його прибуття до місця проживання (репатріації) або до місця влаштування на 

службу, в залежності від того, яке з них буде зручніше для моряка. Слідом за 

цим моряк повинен отримувати оплату через хворобу в розмірі, еквівалентному 

його базової ставки і допомоги на харчування, до тих пір поки він не видужає, 

але не більше 112 днів. На доказ того, що він має право на отримання такої 

оплати, мають бути представлені належні медичні свідоцтва. Коли моряк 

залишає судно, йому має бути виплачена наперед частина оплати через хворобу 

за число днів, протягом яких він, за висновком лікаря, ймовірно буде хворий. У 

випадках, якщо моряк залишений в порту через травми, викликаної нещасним 

випадком, виплата йому сумарного утримання буде здійснюватися за рахунок 

судновласника аж до його прибуття до місця проживання (репатріації), вслід за 

тим  утримання буде продовжувати виплачуватися йому по наданні медичних 

свідчень, аж до повного одужання або до моменту, коли буде встановлена 

постійна втрата працездатності [212].  
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Рекомендація № 187 зобов'язує виконувати на борту судна контракти чи 

інші угоди, які визначають діючі ставки або розмір утримання, інформація про 

суму чи ставки утримання має бути доступною кожному морякові, яка може 

надаватися йому у вигляді копії відповідної інформації мовою, яку він розуміє, 

чи шляхом вивішування копії колективного договору в місці, що є 

загальнодоступним для екіпажу [207]. При цьому дуже часто вбачаються типові 

випадки невиконання судновласником своїх зобов'язань по чіткому зазначенню 

в контракті розміру винагороди, що повинна виплачуватися моряку і в випадку 

необхідності, кількості годин, які моряк повинен відпрацювати за цю 

винагороду, а також всіх виплат, які можуть надаватися додатково до 

консолідованого утримання, з зазначенням підстав їх виплати. З метою 

уникнення не виплати матеріального забезпечення судновласником доцільно 

запровадити норму щодо зазначення у контракті розміру виплати утримання та 

прописати у КТМ України [213]. В період рейсу змінювати систему оплати 

утримання (норми виробітки, відрядні розцінки, посадові оклади) 

забороняється. Важливість цієї норми важко переоцінити, тому вона повинна 

бути включена в норми національного законодавства [193]. 

Морякам, які припиняють службу в морі, при настанні певних юридичних 

фактів, матеріальне забезпечення, включає встановлення системи виплат 

пенсій. Тому, окрім заробітної плати, важливою державною гарантією 

належного рівня матеріального достатку є пенсійне забезпечення. При цьому 

важливо зазначити, що пенсійне забезпечення є й одним із видів мотивації 

служби на морському торговельному транспорті і багато в чому залежить від 

моряка, а саме, яких службових висот (звання) він досяг, здійснюючи службову 

діяльність [214]. 

Звернення за призначенням пенсії здійснюється у будь-який час після 

виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення 

пенсійного віку. Днем звернення за пенсією вважається день прийняття 

органом, який призначає пенсію, заяви про призначення або переведення з 

одного виду пенсій на інший [215].  
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Пенсія виплачується морякам, які прослужили встановлений період у 

морі після досягнення ними 60 років. Пенсія за віком чи за вислугу років може 

виплачуватися моряку  і вона не може бути нижчою ніж сума, обчислена з 

розрахунку за кожний рік служби в морі 1,5 відсотка тієї винагороди, на 

підставі якої за неї сплачувались протягом певного року внески, якщо 

передбачено пенсію в 55 років і 2 відсотки такої винагороди, якщо пенсію 

передбачено в 60 років [214]. 

Пенсії за вислугу років моряків призначаються в розмірах, встановлених 

ст.ст. 19 і 21 Закону «Про пенсійне забезпечення». Пенсії обчислюються з 

середньомісячного заробітку (ст.ст. 64-67, 69), одержуваного перед 

припиненням служби, яка дає право на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55) і 

не можуть перевищувати 75 відсотків утримання для цих осіб або не може 

перевищувати дві з половиною величини середнього утримання працівників, за 

календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія [216]. 

На думку дисертанта потрібно запропонувати встановити пільги при 

обчисленні пенсії за вислугою років для моряків з метою посилення гарантій 

щодо пенсійного забезпечення моряків, які служать в умовах підвищеного 

ризику для здоров'я [193], тому що ст. 53 Закону України "Про пенсійне 

забезпечення", встановлює лише розміри пенсій за вислугу років  [216]. Так як, 

з огляду на складні умови служби моряків і не відповідність рівня виплат по 

утриманню, яке отримують моряки при проходженні служби та розміру пенсії є 

практична необхідність встановлення пільгового розміру пенсії за вислугою 

років для цієї категорії службовців. При цьому, доцільно внести зміни до 

Закону України "Про пенсійне забезпечення", передбачивши пільгове 

встановлення пенсій за віком для моряків, тому що правове регулювання у 

сфері пенсійного забезпечення регулюється лише цим Законом та нормативно-

правовими актами Кабінету Міністрів України. Прийняття зазначених змін до 

цього Закону дозволить підвищити матеріальне забезпечення моряків, 

поліпшити  мотивацію до служби, яка на сьогоднішній день не має достойної 

винагороди та покращити пенсійне забезпечення [217].  
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Таким чином, дослідження матеріального забезпечення моряків, 

нормативних актів, що його регулюють, дозволяє зробити висновок про те, що 

для моряків, які проходять службу в нашій державі воно суттєво  схоже з 

державними службовцями (моряками на військових кораблях). Структура 

майже однакова і має загальний склад: посадовий оклад, доплати, надбавки, 

премії і лише одноразові виплати регулюються локальними актами за видами 

служби.  

 

 

 

§ 3.3 Державні і соціальні гарантії при проходженні служби 

 

У структурі служби на морському торговельному транспорті окрім 

досліджених попередніх елементів, слід відокремити також і державні та 

соціальні гарантії, які мають за мету забезпечення державного та соціального 

захисту моряків під час здійснення ними професійної діяльності [27]. 

Державний та соціальний захист є невід'ємною складовою прав людини, що 

вимагає приділяти особливу увагу формуванню соціальних стандартів на 

національному та міжнародному рівнях. Фундаментальні дослідження з питань 

соціального захисту моряків, які служать «під зручним» прапором на сьогодні 

відсутні. Зазначене питання розглядається у загальній сукупності регулювання 

прав моряків такими вченими: Кокін О. С., Гуцуляк В. Н., Єфімов С. Л., 

Номоконова О. М., Савич О. С. [218]. 

Державне та соціальне забезпечення моряків охоплює в себе заходи: 

щодо охорони здоров'я, медичного обслуговування, соціально-побутового 

обслуговування й захисту в морській галузі. Особливості соціального 

забезпечення регулюються національними і міжнародними нормативними 

актами.  

Особливе місце у державному і соціальному забезпеченні моряків  

посідає питання медичного обслуговування. Законодавчі норми мають на меті 
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гарантування моряку захист охорони здоров'я й забезпечення його 

невідкладного доступу до медичного обслуговування на березі та на борту 

судна, створення фінансових гарантій для моряків від наслідків хвороби, 

травми або смерті, що відбулися у зв'язку з службовою діяльністю, 

забезпечення безпечних та гігієнічних умов на борту судна, забезпечення 

морякам доступу до берегових об'єктів і служб для догляду за їхнім здоров'ям і 

благополуччям та вжиття заходів щодо надання морякам доступу до захисту в 

сфері соціально-правового забезпечення [217]. 

Охорона здоров’я є ключовим елементом безпеки моряка при 

проходженні служби на морському торговельному транспорті, так як специфіка 

полягає у знаходженні  на водяних просторах. Тому охорона здоров’я моряків 

повинна забезпечуватися створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов 

проходження служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних 

факторів, з урахуванням її специфіки та екологічного стану. Моряки щорічно 

проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні 

заходи, при цьому вони мають право на безоплатну кваліфіковану медичну 

допомогу у медичних закладах охорони здоров’я [112].  

Однак, на сьогодні  національне законодавство України в частинні 

охорони здоров’я для моряків є застарілим. Це полягає насамперед у 

медичному законодавстві, яке знаходиться у пострадянській системі з 

недіючими механізмами безкоштовного медичного обслуговування та 

відсутністю законодавства у сфері обов'язкового медичного страхування. 

Медичне законодавство України не передбачає спеціальних процедур 

медичного обслуговування моряків, а наявні механізми є неефективними. 

Згідно цього на думку дисертанта було б доцільно розробити профільні галузеві 

національні нормативно-правові акти медичного характеру для забезпечення 

охорони здоров'я моряків [219]. 

Самою вагомішою проблемою соціального забезпечення є проблема 

медичного обслуговування ще й на борту, яка обумовлена, в першу чергу, 

відсутністю лікарів на судні і можливість отримати медичну допомогу є тільки 
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по прибуттю в порт, але аж ніяк не під час морського переходу. В будь-якій 

мірі першу допомогу може надати старший помічник капітана, який проходить 

короткострокові спеціальні курси і володіє мінімумом знань і навичок для 

надання першої медичної допомоги. При цьому, кожна держава повинна 

забезпечувати, щоб на всіх моряків на суднах, які плавають під її прапором, 

поширювалися належні заходи охорони їх здоров'я [220]. 

Де-факто медичну допомогу у відкритому морі плавсклад отримує в 

порядку самовзаємодопомоги. Однак, нормативних документів, що 

регламентують питання підготовки та удосконалення осіб плавскладу по 

медицині, в Україні немає [219]. Тому слід вживати належних заходів з метою 

сприяння лікуванню моряків, які страждають від будь-якої хвороби. Необхідно 

створити науково-медичний центр, який координував би дослідженнями з усіх 

проблем медичного забезпечення морського транспорту, на жаль, такого в 

нашій країні немає. Таким чином, є велика необхідність у забезпеченні за 

допомогою правових засобів гарантії медичного обслуговування моряків та 

вирішення проблем, які виникають при застосуванні медичної допомоги на 

борту судна [113]. 

З наведеного вбачається, що національне законодавство України потребує 

запровадження у цій сфері механізмів обов'язкового страхування, внески у яке 

мають робити судновласники або судновласники спільно із моряками, при 

цьому страхування осіб, що проходять службу за кордоном теж повинно бути 

передбачено. Національні судноплавні компанії у встановлених механізмах 

страхування фактично позбавлені реальної можливості ухилитися від 

матеріальної відповідальності перед моряками, а гарантії держави у цій сфері є 

гармонічними до Конвенції МLC і КТМ України у цілому відповідає вимогам 

цієї Конвенції, але не у повному обсязі національному законодавству 

соціального напрямку, так як не передбачає обов'язкового страхування, а 

Міжнародні конвенції у цій сфері не ратифіковані Україною. Тож приєднання 

України до Конвенції МLС буде тягнути за собою необхідність перегляду 
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вітчизняного законодавства щодо відповідності сучасним соціальним морським 

стандартам [221]. 

Життя і здоров’я моряків із-за специфічних умов служби підлягає 

обов’язковому державному страхуванню у порядку, встановленому 

законодавством України. У разі загибелі члена екіпажу у зв’язку з виконанням 

покладених на нього обов’язків, сім'ї загиблого виплачується одноразова 

страхова сума  зазначена у договорі страхування. У разі заподіяння моряку під 

час виконання обов’язків каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, що включає 

можливість   продовження професійної діяльності, йому виплачується теж 

одноразова допомога однак менших розмірів, але крім цього, йому щомісячно 

виплачується компенсація у розмірі різниці між втраченою заробітною платою і 

призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми [222].  

Державна гарантія, як страхування крім моряків розповсюджується  і на інші 

види служби, суб’єкти, якої у процесі виконання службових обов’язків 

отримали каліцтво чи відбулася загибель і держава виплачує різні страхові 

суми. Тож, як вбачається і інші службовці мають такі ж державно-соціальні 

гарантії, як і моряки, тож моряків можна віднести до категорії службовців в 

напрямку державної гарантії страхування [223]. 

Згідно міжнародних норм у разі загибелі моряка під час проходження 

служби, включаючи смерть під час дороги на судно чи з судна, або в результаті 

нещасних випадків на морі або інших, судновласник зобов'язаний виплатити 

його вдові суму в 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США і 15 000 (п'ятнадцять 

тисяч) доларів США кожній дитині на утримання, яка не досягла 21 року. Якщо 

у моряка нема вдови названа сума повинна бути виплачена фізичній чи 

юридичній особі, відповідно до законодавства або іншим чином наділеному 

правом розпоряджатися спадком моряка, але на сьогодні багато судновласників 

не виконують свої зобов'язання в цьому напрямку [224]. 

Хоча за міжнародними нормами судновласник зобов'язаний: забезпе-

чувати морякам, стан здоров'я яких потребує медичної допомоги під час 

їхнього перебування на борту судна, потрібну і достатню медичну допомогу аж 
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до їхнього одужання або до їхнього припинення служби, залежно від того, що 

настане раніше, або тим, котрі залишені за станом здоров'я на території будь-

якої держави, харчування і житло до того моменту, коли вони стають 

спроможними отримати відповідну роботу або припинити службу у разі 

необхідності. Міжнародні правила застосовуються судновласником у 

відповідних випадках, ще й до утриманців і осіб, котрі втратили годувальника, 

стосовно будь-якого виду соціально-правового забезпечення, що застосовується 

до моряків [225]. 

Виплата видів допомоги, не основаних на внесках, може бути поставлена 

в залежність від проживання одержувача на території країни-члена МОП це 

стосується і допомоги на випадок втрати годувальника, яка може бути 

поставлена в залежність від того, чи проживав там померлий годувальник 

протягом якогось терміну. Міжнародні норми і регламенти пов'язані з 

відповідальністю судновласника, гарантують морякам рівні права, щодо 

соціально-правового забезпечення, незалежно від місця проживання. Програми 

збереження прав у процесі набуття, забезпечують морякам, у міру потреби 

сумарне обчислення тривалості періодів страхування, зайнятості або 

проживання, залежно від обставин, згідно із відповідним законодавством. 

Програми визначають формулу виплат допомоги по інвалідності, старості, 

втраті годувальника, у разі потреби, розподілу витрат на відповідне 

фінансування [221]. 

Держава та судновласники повинні забезпечувати належним соціально-

побутовим обслуговуванням моряків, як у порту, так і на борту судна та 

захистом під час виконання ними своїх професійних обов'язків. Ці заходи, 

мають враховувати особливі потреби моряків під час їхнього перебування в 

іноземних державах та при входженні до зон військових дій, у тому, що 

стосується безпеки праці, охорони здоров'я і організації дозвілля. Соціально-

побутове обслуговування, яке надається на борту повинно бути доступним для 

всіх моряків, незалежно від їхньої національності, раси, кольору шкіри, статі, 
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віросповідання, політичних переконань або соціального походження, а також 

незалежно від держави реєстрації судна, на якому вони служать [226]. 

Судновласники зобов’язанні забезпечувати надання такого соціально-

побутового обслуговування морякам, яке вимагає країна порту. Соціально-

побутове обслуговування моряків забезпечується, крім судновласників, 

відповідно до колективних договорів ще й державою, а також добровільними 

організаціями. В свою чергу державні органи повинні проводити перевірки в 

галузі соціально-побутового забезпечення моряків, щоб воно відповідало 

потребам, які змінюються разом з технічними, виробничими та іншими змінами 

в судноплавстві та залучати в цю діяльність на постійній основі технічно 

компетентних осіб. Згідно цього доцільно було б створювати державні 

управління з питань соціально-побутового обслуговування портів, на 

регіональному та національному рівнях, які б контролювали за діяльністю 

портових соціально-побутових служб та консультували осіб, відповідальних за 

таке обслуговування, а також сприяли забезпеченню координації між цими 

особами. Фінансування соціально-побутового обслуговування моряків повинно 

забезпечуватися регулярно за допомогою виплат з державних фондів, податків 

або ін.  відрахувань із джерел судноплавних компаній, добровільних внесків з 

боку судновласників, моряків та інших організацій [227]. 

Соціально-побутове забезпечення моряків при портах повинно включати 

готелі або гуртожитки, придатні для тимчасового проживання моряків, якщо в 

них виникає потреба, які облаштовані належним чином та мають персонал, ціни 

у яких, мають бути розумними та передбачена при необхідності можливість 

проживання в них сімей моряків. Також, при  портах мають бути створенні з 

постійним вдосконаленням підприємством соціально-побутового і культурного 

обслуговування: приміщення для навчань, проведення зборів, консультацій і 

відпочинку; споруди для занять спортом та інші можливості для відпочинку 

поза приміщеннями, в тому числі для проведення змагань, якщо потрібно; 

умови для відправлення релігійного культу [218]. 
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Моряки повинні бути ознайомлені з інформацією про ті служби, які 

існують для всіх службовців у портах заходу - особливо щодо транспорту, 

побутових і видовищних закладів, просвітницьких установ і про місця 

відправлення  культу, а  також про обслуговування, яке надається спеціально 

морякам. Таку інформацію, як правило моряки отримують на березі через 

брошури різними мовами, які обов’язково містять план міста і порту та через 

інформаційно-портові бюро. Моряків, які прибувають в порт, служби порту 

повинні в обов'язковому порядку проінформувати про будь-які види небезпеки 

і хвороби та, як їх уникнути, про необхідність своєчасно проходити лікування 

особам, які страждають на хвороби  і про найближчі служби, які проводять таке 

лікування, про небезпеку, спричинену вживанням наркотиків і алкоголю [226]. 

У портах моряки повинні мати доступ до амбулаторного лікування хвороб і 

травм, до госпіталізації, в разі потреби, до зуболікарської допомоги, особливо в 

екстрених випадках. Державні органи порту інформують   судновласників   і    

моряків,   котрі прибувають до порту, про будь-які особливі закони або звичаї 

даного порту, порушення яких може поставити під загрозу їхню свободу. При 

цьому кожний порт будь-якої країни повинен забезпечувати для моряків  

відповідне освітлення, позначення і регулярне патрулювання портових районів 

і під'їзних доріг. 

Портові служби у разі потреби вживають заходи для захисту моряків від 

нападів та інших незаконних дій під час перебування судна на його території та 

в територіальних водах його держави і особливо на підходах до порту [227]. 

Соціально-побутове обслуговування морякам повинно надаватися і на 

борту будь-якого судна, яке включає в себе на підставі міжнародних норм: 

перегляд телевізійних передач і прийом радіопередач, демонстрацію 

кінострічок або відеозаписів, запас яких має відповідати тривалості рейсу та 

якщо потрібно, поновлюватися через регулярні проміжки часу, настільні ігри, 

палубні ігри, гімнастичні прилади, спортивне знаряддя, умови для занять 

плаванням, бібліотеку, яка містила б професійну та іншу літературу, запас 

книжок має відповідати тривалості рейсу і поновлюватися через проміжки часу, 
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умови для занять прикладним мистецтвом, програми професійної підготовки 

моряків, які повинні охоплювати навчання та інформування з питань, які 

стосуються їхнього побуту, в тому числі й загальних шкідливостей для 

здоров'я, доступ до телефонного зв'язку судна з берегом, вартість користування 

яких має бути доступною [225]. 

Соціально-правове забезпечення крім належних умов служби, включає 

також умови проживання і роботи на борту від яких значно залежить 

підвищення рівня безпеки і охорони судноплавства, захист навколишнього 

середовища та привабливість служби на морі. Судноплавство є самою 

міжнародною із всіх великих світових галузей економіки і регулюється на 

адміністративному та ще й міжнародному рівні, тому дуже велике значення 

приділяється Конвенції МLС, яка охоплює майже всі морські конвенції та 

вводить в дію нові міжнародні стандарти, які Україні потрібно ратифікувати  з 

метою приведення юридичної законодавчої бази у відповідність з 

міжнародними умовами організації кооперації між урядом, моряком та 

судновласником, так як Україна є морською державою і повинна мати хороші 

традиції турботливого відношення до морських службовців та розглядати своє 

морське законодавство в якості складового компоненту загального 

законодавства, яке регламентує проходження морської служби [228]. Це 

обумовлюється  специфікою конкретного типу служби і особливістю умов в 

яких вона проходить. Забезпечення належного соціального обслуговування 

неможливо представити без регламентуючих умов служби на борту судна, які 

включають безпечні для здоров'я умови, медичне обслуговування, норми 

роботи і відпочинку, захист в області соціального забезпечення моряків, право 

на репатріацію, щорічний оплатний відпочинок, справедливу винагороду за 

пройдену службу та інше. Соціальна допомога повинна включати також, 

психологічну та санаторну реабілітацію моряків і членів їхніх сімей, тому є 

назрілим питання щодо створення центрів допомоги моряків у регіональних 

морських містах [217]. 
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Національне законодавство України про державний кордон, міграцію та 

морський транспорт не передбачає на сьогодні спеціальної процедури доступу 

моряків (громадян України) до берегових об'єктів соціально-побутового 

призначення, тому є необхідність доповнення КТМ України ст. 55-2 «Доступ 

моряків до берегових об'єктів соціально-побутового призначення» із 

дотриманням вимог МLС та затвердженням Типового порядку доступу екіпажів 

суден до берегових об'єктів соціально-побутового призначення. Так як, 

передбачений допуск моряків, що не є громадянами України, на її територію 

законодавством не гарантовано то і можливості користування об'єктами 

соціально-побутового призначення теж нема [224]. 

Море - джерело підвищеної небезпеки, що таїть в собі також і соціальну 

небезпеку, а моряки - слабка ланка в системі державно-соціального захисту 

українців, тому за часту моряки бояться  розраховувати на допомогу держави.  

При потраплянні ж моряка в біду (арешт судна, піратський полон), допомога 

держави повинна бути оперативною та дієвою, так як вся надія - на 

батьківщину [219]. Крім державного захисту в Україні діє добровільний, 

наприклад, Фонд допомоги морякам «Ассоль» (благодійна організація), 

створений за об'єднання декількох одеситок - дружин моряків, які  виручаючи 

чоловіків, набили руку в питаннях захисту моряків. Дана організація регулярно 

проводить робочі наради за участю директорів місцевих крюінгових компаній 

де обговорюються питання про безпеку моряків та про соціальну допомогу, яку 

в її забезпеченні може надати «Ассоль» та сприяти включенню в  контракти   

моряків  елементи  соціального  захисту  ще крюїнговими агенціями. Фонд 

наголошує для моряків, які наймаються на службу, потрібно не обмежуватися 

пунктом про базову ставку, а уважно вивчити умови служби і колективну 

угоду, так як Міжнародна федерація транспортників (ІТF) розробила і розіслала 

в профспілкові організації форму, як би ідеального контракту, з яким моряку 

перш, ніж вступати в договірні відносини з іноземним судновласником 

потрібно добре ознайомитися. На сьогодні 40% контрактів, які укладають з 
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українськими моряками агенції з найму, не містять соціальних гарантій для 

моряків [229]. 

Згідно цього, для уникнення соціальної незахищеності українських 

моряків державі потрібно висвітлювати питання соціально-правового захисту 

моряків, щоб більш розширено включати в них страхові ризики обумовлені 

полісом, що покривають відповідальність судновласника перед третіми 

особами, взаємини українських моряків з профспілковими організаціями, 

відмови моряків від виходу в рейс у випадку передбачуваного заходження 

судна в зони військових дій і підвищеної небезпеки та ін. і прописати в 

контрактах безпеку моряків від лінії SOS до адекватного страхування та 

медичного обслуговування [230]. 

Однак, українським морякам дуже часто потрібна допомога, особливо, 

якщо вони проходять службу у іноземного судновласника і там за допомогою 

за часту звернутись не має куди і єдиний вихід Міжнародний Фонд соціального 

забезпечення моряків (NAT), який може своїм розпорядженням зобов’язати 

судноплавну компанії сплатити внески по соціальному забезпеченню та 

оплатити деякі інші витрати морякам, але судноплавні компанії майже завжди  

відмовляються у зв'язку зі зміною власників. І лише через суд NАТ може 

стягувати борги по соціальному забезпеченню моряків, з компаній-порушників. 

І лише після цього в примусовому порядку українським морякам може бути 

виплачена соціальна допомога, але це як завжди буде довготривалий проміжок 

часу [203]. 

Таким чином, морякам слід звертати увагу на позиції судновласника ще 

при обговоренні умов служби та на зазначення страхової суми, яку 

зобов'язується виплатити судновласник у разі настання страхового випадку 

(спричинення шкоди здоров'ю, смерть і т.д.). Але аналіз практики такого 

страхування дозволяє говорити про його негативні особливості, тому що 

судновласник має багато можливостей знизити до мінімуму суму страхової 

виплати, при цьому зниження може бути аргументовано тим, що моряк 

порушив правила техніки безпеки або пожежної безпеки, що спричинило 
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тілесні ушкодження або смерть, також судновласник страхує моряка на свій 

розсуд на випадок нещасного випадку та втрати працездатності, це призводить 

до того, що судновласник страхує перш за все свою громадянську 

відповідальність від вимог осіб, що законно перебувають на борту судна. Слід 

зауважити, що сума страхового відшкодування спочатку виплачується 

судновласнику, а він розпоряджається нею на свій розсуд. Перешкодою для 

виплати страхової компенсації морякам може бути несвоєчасна або неповна 

сплата внесків судновласником в страхову компанію [230]. 

Система соціального захисту моряків, що проходять службу під прапором 

України знаходиться в зародковому стані. Ця негативна тенденція не подолана і 

під впливом ринкової економіки, з урахуванням іноземного досвіду трирівневої 

системи пенсійного страхування [231]. 

Специфіка світової ринкової економіки тягне переважання в соціальному 

страхуванні принципу особистої відповідальності моряка. Беручи участь у 

формуванні свого соціально захищеного майбутнього шляхом внесення певних 

сум у спеціалізовані державні організації, моряк проявляє тим самим турботу 

не лише про себе, а й про своїх близьких. Тому основним завданням 

соціального страхування за допомогою державних організацій є створення 

ефективної системи страхового захисту інтересів моряків та інших громадян, 

що забезпечує реальну компенсацію збитків. У той же час специфіка 

страхового механізму полягає в тому, що він не тільки може виконувати 

функції страхового захисту майнових інтересів, а, й вирішувати багато 

макроекономічних завдань. У багатьох країнах з добре розвиненою ринковою 

економікою державне страхування відіграє роль одного зі стратегічних секторів 

економіки [223]. Так як при цьому покривається дуже багато ризиків, які 

відбуваються при гарячих чи холодних відстоях суден, а саме: 

- відповідальність перед особами, які не являються моряками; 

- тілесні пошкодження, хвороба, смерть моряків; 

- витрати на репатріацію і заміну; 

- втрата і пошкодження особистої власності моряків і інших осіб; 
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- рятування життя; 

- зіткнення з іншими суднами; 

- ризики пов'язані з забрудненням; 

-   відповідальність, що виникає у зв'язку з буксировкою та 

пошкодженням судна; 

- відповідальність в зв'язку з аварією або пов'язана з вантажем; 

- витрати на карантин; 

- неповоротні загальноаварійні пайові внески; 

- доля загально аварійних збитків судна; 

- спеціальна компенсація рятівнику; 

- штрафи [173]. 

Сучасні тенденції розвитку суспільства, модернізація соціальних 

зобов'язань держави змушують світові товариства прагнути до нормативного 

закріплення нових підходів у сфері соціально-правового забезпечення моряків. 

МОП на сьогодні намагається забезпечити можливі заходи для доступу моряків 

до захисту в галузі соціального забезпечення, які частково відображені в 

Конвенції МLС з метою подальшого узаконення повної регламентації 

соціально-правового забезпечення морських екіпажів. При цьому держави зі 

свого боку повинні в допомогу МОП приймати заходи відповідно до свого 

національного законодавства для поступового досягнення загального захисту 

моряків в галузі соціального забезпечення [217]. 

Конвенція МLС закріплює спеціальні норми де зобов'язує держави, які  

ратифікували вживати заходи, відповідно до своїх національних особливостей, 

з метою надання додаткового захисту в галузі соціального забезпечення для 

всіх моряків, які мають звичайне постійне місце проживання на її території. 

Дані положення при ратифікації конвенції створять правову базу для участі 

українського моряка в системі державного соціального захисту, із 

застосуванням тих форм альтернативного соціального страхування, які сьогодні 

стали найбільш розвинутими в інших країнах і є при цьому найбільш 

прийнятними для моряків [218]. Актуальність соціально-правового захисту 
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визначається необхідністю забезпечити за допомогою правових засобів гарантії 

медичного обслуговування моряків та застосування медичної допомоги на 

борту судна і вирішення проблем, які виникають у разі необхідності [219]. 

Важливим чинником служби на морському торговельному транспорті є 

забезпечення державного захисту цієї окремої категорії службовців, діяльність 

яких має специфічний характер і пов’язана як правило зі службою на водяних 

просторах. Тому мова йде про державний захист моряків від піратства. При 

цьому, під державним захистом маються на увазі різного роду заходи охорони 

від насилля, загроз, інших неправомірних дій піратів  при виконанні морськими 

службовцями своїх посадових обов’язків. Піратство на сьогодні є серйозною 

проблемою для моряків і вони потребують надійного та дієвого захисту з боку 

держави. З початку загострення у 2008р. світової економічної кризи, більше 

чим 200 суден у яких були в екіпажі українські моряки підверглися піратським 

нападам, які застосовували автомати та артилерію [231]. Більше 50 суден були 

викраденні та майже 600 моряків було взято в заручники та викуплено 

наближено за 200 мільйонів доларів. Є припущення, що якщо ці гроші сплатили 

кланам, що суперничають з піратами то цієї б суми було б достатньо, для 

повної ліквідації піратських нападів. Тому Міжнародна палата судноплавства 

нагадала державам про обов'язок їх уряду сприяти посиленню захисту від 

піратства незалежно від прапору чи національності екіпажу на підставі ст.100 

Конвенції «Про морське право»: «Все государства сотрудничают в 

максимально возможной степени в пресечении пиратства в отрытом море или в 

любом другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства». При 

цьому сумісно з військово-морськими силами Європейського союзу розробили 

практичні рекомендації, що дозволять допомогти компаніям чи суднам 

уникнути піратських нападів чи злякати і відтягнути їх напади. Ці рекомендації 

включають: створення відповідних процедур і планів державного завчасного 

входу на певну територію; пропозиції процедур для проходження районів 

ризику; дії, що застосовуються у випадку нападу піратів і потрапляння їх на 

судно [232]. 
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При цьому доцільно було б запропонувати для підтримки більш високого 

державного  захисту моряків від піратських нападів озброювати судна хоч на 

самому мінімальному рівні та укладати договори страхування на випадок 

нападу піратів [224] та ратифікувати Конвенцію МLС  бо її стандарти та 

принципи спрямовані на захист прав моряків, що служать під іноземним 

прапором і судновласник буде зобов'язаний організувати безпосереднє 

страхування моряка, здійснюючи сплату страхових внесків.  Вигодонабувач   за 

договором буде сам моряк або хтось із членів його сім'ї. У контракті моряка 

буде визначаться вид особистого страхування моряка та порядок сплати 

страхових внесків. Можливий варіант державного соціального захисту [233] 

моряка за рахунок участі в не страхових організаціях (лікарняні каси). 

Організація такого виду соціального захисту та сплата внесків є обов'язком 

судновласника. Крім того, в державі має створитися механізм, що дозволить 

судновласнику робити відрахування в державні організації соціального 

забезпечення, наприклад, в державний пенсійний фонд. Контроль же над 

проведенням своєчасних відрахувань до соціальних фондів з боку 

судновласника буде здійснювати держава прапора судна [221]. А для піратів 

розробити заходи кримінального покарання [232]. 

Для імплементації сучасних стандартів соціально-правового забезпечення 

виникає, актуальність в необхідності приєднання України до Конвенції МLС з 

метою створення надійної національної системи гарантій прав моряків, які 

служать під зручним прапором та дієвого механізму їх реалізації [222]. 

Норми МLC не є нижчими ніж чинні міжнародні норми у сфері служби та 

соціального захисту моряків. Тому що мета даної Конвенції полягає в тому, 

щоб утримати норми чинних конвенцій про службу в морському судноплавстві 

на нинішньому рівні, залишаючи, разом з тим, кожній країні більшу свободу 

дій у розроблені власних національних законів, що встановлюють вищий рівень 

захисту». 

При цьому, ратифікація Конвенції МLС для нашої держави лише 

посилить правову позицію захисту моряків і створить в рамках своєї 
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глобалізації  систему комплексного контролю з боку держави. МLС сприятиме 

розвитку системи соціального захисту українських моряків, так як у цілому 

норми законодавства України відповідають правилам МLС, але вони є не 

кодифікованими. КТМ України відповідних вимог не містить, тому було б 

доцільним доповнити його ст. 57-3 «Охорона праці та безпека моряків» із вимог 

Конвенції [234]. 

Отже, на підставі даного дослідження встановлено, що моряки як і інші 

службовці мають державні та соціальні гарантії, які надають їм право на 

безкоштовне медичне обслуговування, обов’язкове страхування, соціально-

побутове забезпечення, а також на заходи охорони держави від насилля та 

загроз, наприклад, захист від піратських нападів виключно лише для морської 

служби.   

 

 

 Висновки до розділу 3.  

 Підсумовуючи викладене в третьому розділі дисертаційного дослідження, 

слід зробити такі висновки: 

1. Моряки як і державні службовці керуються правилами внутрішнього 

службового розпорядку, які включають в себе поняття службовий час, як 

багатозначне явище адміністративного права, що чітко визначає період служби, 

а також  режим службового часу, що є чинником організації умов служби. 

Внутрішній службовий розпорядок на судні є найважливішим документом 

відображаючим  чіткий розпис проходження служби та збереження порядку і 

дисципліни.  

2. Службовий час, як адміністративно-правове явище, виконує трояку 

роль: визначає міру участі моряків у сукупній службі, яка необхідна для 

існування всього суспільства, забезпечуючи наявність позаробочого часу, 

необхідного для відновлення витрачених в процесі служби життєвих сил, 

збереження здоров’я, розвитку особистості. Обов'язок дотримуватися часу 

несення вахти визначається зобов'язанням додержуватися режиму службового 
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часу. Дане зобов'язання не тільки одне із найважливіших обов'язків моряків, але 

і здатність ідентифікації правовідносин, тобто дотримання тривалості часу 

несення служби забезпечує виконання правил внутрішнього службового 

розпорядку на торговельному судні. Це зумовлює режим службового часу, як 

юридичну категорію, регулювати належне проходження служби і часу 

відпочинку, вільного від неї.  

3. Ефективне використання часу служби, впровадження  раціональних 

режимів служби  і  відпочинку, особливих режимів сприяє удосконаленню 

відносин проходження служби моряків. При цьому, тривалість щоденного часу 

служби, як правило, не повинна перевищувати 12 годин, але для моряків іноді 

допускається щоб тривалість часу служби була не більше 14 годин упродовж 

будь-якого 24-годинного періоду. Нормальний час служби для всіх моряків 

складає 8 годин в день, з понеділка по п'ятницю включно, в відповідністю з 

розписом складеним капітаном судна. Також, кожний моряк має право на 

щорічну оплачувану відпустку, як основну так і додаткову.  

4. Дослідження матеріального забезпечення моряків, нормативних актів, 

що його регулюють, дозволяє зробити висновок про те, що для моряків, які 

проходять службу в нашій державі воно суттєво  схоже з державними 

службовцями (моряками на військових кораблях). Структура майже однакова і 

має загальний склад: посадовий оклад, доплати, надбавки, премії і лише 

одноразові виплати регулюються локальними актами за видами служби.  

5. Важливо підкреслити значення встановлення мінімального  утримання 

моряків, за допомогою якого забезпечиться захищеність від не оправдано 

низького. Однак, рівень гарантованості прав моряків на гідне утримання в 

Україні ще далекий від належного. Щоб повно і ефективно задовольнити права, 

надані моряку і судновласнику КТМУ, необхідно прокласти морські 

правовідносини в повній відповідності з принципами адміністративного права і 

міжнародними нормами. Так, як необхідно зазначити, що утримання моряків за 

міжнародними нормами значно вище та встановлює мінімальний розмір, тому 

моряки за часту  намагаються проходити службу за кордоном. 
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6. Моряки як і інші службовці мають державні та соціальні гарантії, які 

надають їм право на безкоштовне медичне обслуговування, обов’язкове 

страхування, соціально-побутове забезпечення, а також на заходи охорони 

держави від насилля та загроз, наприклад, захист від піратських нападів 

виключно лише для морської служби.   

7. У законодавстві України містяться державні та соціальні гарантії, але 

майже не діють механізми їх отримання, тому що потребують глобальних змін 

та удосконалень. Тому, в відношенні моряків потрібно посилити державні 

гарантії та соціальне забезпечення ще при найманні їх на службу - шляхом 

розробки програм стимуляції і збільшенням привабливості морської професії, 

створенням надійного медичного обслуговування, обов’язкового державного 

страхування та належних соціально-побутових умов, забезпечення 

інформаційно-просвітницькою літературою, розробкою дослідницьких проектів 

по вивченню довгострокових кар'єр на морі та інше, так як служба на 

морському флоті не може функціонували без наявності державного та 

соціального захисту прав та інтересів моряків. На сьогодні є дуже актуальним 

розробити довідник моряка у якому відобразити можливі механізми захисту їх 

прав, так як більшість моряків не обізнані та юридично не грамотні, а для 

посилення державного та соціального захисту моряків доцільно створити 

центри захисту прав українських моряків, як з безкоштовним і оплатним 

консультуванням. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й вирішення наукового 

завдання, що полягає в здійсненні аналізу особливостей адміністративно-

правового регулювання проходження служби на морському торговельному 

транспорті, визначенні й удосконаленні адміністративно-правових та 

організаційних засад, дослідження імплементації положень міжнародного 

законодавства щодо забезпечення прав та інтересів моряків  в сферу їх життя. 

У результаті дослідження, проведеного на основі аналізу зарубіжного та 

вітчизняного законодавств, практики їх реалізації, емпіричних і статистичних 

даних, наукових поглядів фахівців різних галузей знань, автором 

сформульовано низку висновків, спрямованих на вирішення окреслених 

завдань. До основних із них можна віднести такі: 

1. На основі аналізу розвитку історичного процесу функціонування 

інституту служби на морському торговельному транспорті встановлено, що 

питання, пов'язані з проходженням служби моряками, характеризуються 

недосконалістю правової регламентації захисту прав моряків, недостатньою 

розробленістю системи захисту, тому потребують комплексного розв'язання, 

оскільки компетентні органи займалися ними фрагментарно. 

Запропоновано використовувати історично вивірені організаційно-

правові форми при вирішенні питань адміністративно-правового регулювання 

захисту моряків, зокрема: державні, соціальні гарантії, страхування. 

2. Показано місце служби на морському торговельному транспорті у 

системі адміністративно-правового інституту служби. Сформульовано 

авторське визначення понять «служба» та «служба на морському 

торговельному транспорті». 

3. Визначено ефективність адміністративно-правового регулювання, як 

сукупності критеріїв (правових, організаційно-правових та економічно-

правових), які відображають діяльність публічної адміністрації щодо 
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ефективного забезпечення прав, свобод та законних інтересів моряків, 

публічного інтересу держави, досягнення бажаного результату у цій сфері.   

4. Обґрунтовано висновок про те, що механізм адміністративно-правового 

регулювання проходження служби на морському торговельному транспорті 

складають норми адміністративного права, що розкривають адміністративні 

права та публічні обов’язки моряків, як суб’єктів адміністративного права.  

Відтак, елементами механізму адміністративно-правового регулювання 

проходження служби на морському торговельному транспорті є: 

– система суб’єктів публічної адміністрації, зокрема судноплавних 

компаній та морських організацій, взаємоузгоджена діяльність яких забезпечує 

організаційно-правові аспекти регулювання служби моряків, діяльність яких  

спрямована на здійснення державної політики стосовно розвитку морського 

торговельного флоту; 

– регламентовані нормою права суспільні відносини, що виникають між 

моряками та суб’єктами публічної адміністрації  і підприємствами, 

організаціями, фізичними особами щодо набуття, реалізації та охорони прав, 

свобод та законних інтересів у аналізованій сфері;  

– загальнообов’язкові правила поведінки та конкретні приписи  для 

суб’єктів адміністративно-правового інституту, встановлені з метою 

регулювання адміністративно-правових відносин у сфері морського 

торговельного мореплавства; 

5. Наведено характеристику суб’єктів адміністративно-правового 

інституту служби на морському торговельному транспорті і, з огляду на їх 

масштабність, запропоновано провести класифікацію залежно від обсягу та 

характеру компетенції, якою вони володіють у сфері торговельного 

мореплавства, а саме: 1) суб’єкти загальної компетенції; 2) суб’єкти галузевої 

компетенції: а) спеціально уповноважені органи (Міністерство інфраструктури  

України), б) урядові органи (Державна кваліфікаційна комісія, Інспекція з 

питань підготовки та дипломування моряків), в) консультативні органи 
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(Уповноважений Верховної ради України з прав людини; 3) суб’єкти 

спеціальної компетенції (судноплавні компанії). 

6. Виявлено, що принципи адміністративно-правового регулювання 

проходження служби на морському торговельному транспорті поділяються на 

загальні та спеціальні. До загальних відносяться конституційні принципи права 

та загальні принципи морського права. До спеціальних принципів відносяться: 

організаційно-функціональні, структурно-організаційні та індивідуально-

морські. Зокрема останні визначають засади отримання моряками освіти, 

влаштування на службу, державних і соціальних гарантій, отримання 

посвідчення моряка, підвищення кваліфікації тощо.  

7. Запропоновано новітню класифікацію функцій адміністративно-

правового регулювання при проходженні служби, а саме: 1) загальні 

(прогнозування, планування, виконання, контроль, відповідальність); 2) 

спеціальні (забезпечення, облік, відновлення порушеного права, 

відповідальності публічної адміністрації за порушення прав свобод та законних 

інтересів моряків). 

 8. Встановлено достатню відповідність норм національного 

законодавства положенням Конвенцій, Рекомендацій щодо захисту прав та 

інтересів моряків.   

9. Висловлено думку, що використання зарубіжного досвіду з питань 

адміністративно-правового регулювання проходження служби в Україні 

сприятиме покращенню міграційних процесів та грошових потоків в нашу 

державу, раціональному підходу в наданні допомоги з репатріації, ефективному 

розподілі повноважень між органами державної влади та судновласниками. 

10. Визначено, що існують види служб, які мають свої особливості та 

типи, одним із видів є служба на морському торговельному транспорті. При 

цьому, служба на морському торговельному транспорті, як професійний вид 

діяльності має багато  спільних ознак та принципів з державною службою 

(моряків на військових кораблях), а також  свої особливості, що по специфіці 

притаманні лише їй. 
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11. Сферою здійснення служби моряками є система морського 

торговельного транспорту де виконання обов’язків проходить далеко в морі. 

Така служба для моряків це характерологічний вид професійної діяльності, що 

має визначену регламентацію виконання службових обов’язків за наявності 

професійних і кваліфікаційних навичок та відповідних морських документів і 

стану здоров’я та здійснюється за чітким розписом,  фіксуванням несення вахти 

на підставі Статуту служби на морських суднах для забезпечення безпеки 

мореплавства. Тому, що безпека мореплавства значною мірою залежить від 

професійної діяльності моряків, тобто від безвідмовності, безпомилковості й 

своєчасності їх дій, спрямованих на виконання службових обов’язків в заданих 

умовах  у взаємодії з технікою чи іншими спеціалістами.  

12. Визначено, що професійна діяльність моряків регулюється як 

національним законодавством так і міжнародними нормами, які носять 

загальнообов’язковий характер чи застосовуються у державі відповідно 

ратифікації. 

13. Звернуто увагу, що Служба на морському торговельному транспорті 

носить адміністративний характер, так як має у своєму складі  командний склад 

екіпажу. Капітан та його помічники наділенні адміністративно-владними 

повноваженнями. В цілому функції морського торговельного флоту на судні 

виконуються екіпажем, який складається із спеціальних служб за розподілом 

обов’язків. Служба проходить відповідно Статуту за чітко встановленими 

графіками несення вахти та внутрішнім службовим розписом.  

14. Встановлено, що моряк повинен бути фахівцем своєї професійної 

діяльності, мати відповідну освіту, певну кваліфікацію та добре здоров’я. При 

цьому, мати найголовніший документ посвідчення особи моряка, який   

видається лише на підставі адміністративного акту, а саме Указу Президента. 

15. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення організаційних форм 

адміністративно-правового регулювання моряків, а саме:  щодо підготовки 

щорічної спеціальної доповіді уповноваженого Верховної ради України з прав 
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людини «Стан дотримання та захисту прав моряків» більше уваги приділити 

репатріації моряків;  

видання періодичного збірника, а саме: бюлетень моряка, структура якого 

відображатиме основні права і обов’язки та рекомендації щодо захисту їх прав 

та інтересів. 

16. Встановлено, що в теперішній час законодавством України 

врегульовано лише окремі питання захисту моряків, не дивлячись на високий 

ризик і небезпечність морської професії, завдяки якій моряк повинен володіти 

комплексом якостей: мисленням, оперативною пам'яттю, вестибулярною 

стійкістю і просторовим орієнтуванням, так як моряк - це не тільки особа, яка 

відповідає вимогам законодавства і служить за контрактом, але він є суб'єктом 

морського екіпажу і йому належить активна роль у певному процесі, як носію 

прав та обов'язків цілеспрямованої професійної діяльності при пізнанні 

об'єктивної дійсності в процесі виконання службових функцій. 

17. Доцільно було б внести в українське законодавство норму про те, що 

під час рейсу судновласник чи капітан судна не має права ні звільняти моряка 

за власним бажанням, ні попереджати його про це, за виключенням випадків 

скоєння моряком дисциплінарного проступку чи кримінального діяння. 

18. Перелік проблем українських моряків та можливі шляхи їх вирішення 

аж ніяк не вичерпні. Однак, це говорить про існування поки що відсутності у 

держави зацікавленості щодо захисту своїх моряків перед іноземними і деколи 

вітчизняними судновласниками або піратами. Таким чином, для зменшення 

існуючих проблем у морегосподарському комплексі Україні необхідно 

запровадити дієвий адміністративно-правовий механізм захисту моряків, щоб 

полегшити їх службу та забезпечити процедуру імплементації міжнародних 

норм в національне законодавство.  

Узагальнюючи викладене можна сказати, що служба на морському 

торговельному транспорті має однакові складові з проходженням служби на 

військових кораблях державними службовцями це принципи влаштування на 

службу,  несення служби як професійної діяльності, присвоєння звань та 
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просування по ній, користування певними державними та соціальними 

гарантіями та ін. Крім того, морякам, що служать на торговельному судні чи 

військовому кораблі довірена державна символіка, така як прапор, що змушує 

їх до відданості державі та реалізації її адміністративно-правових засад 

морської політики. 
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