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КОНВЕНЦІЯ МОП 2006 РОКУ ПРО ПРАЦЮ  
В МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВІ:  

ШЛЯХ ДО РАТИФІКАЦІЇ

ILO MARITIME LABOUR CONVENTION 2006:  
THE WAY TOWARDS RATIFICATION

ABSTRACT
The article is focused on the dynamics of national procedures for accession to 

the International Labour Organization (ILO) 2006 Maritime Labour Convention. It 
is noted that modern legal regulations for maritime labour possess a considerable 
level of unification, universalization and standardization, which has been achieved 
through the efforts of leading international organizations – the International Maritime 
Organization (IMO), the ILO, the UN Food and Agriculture Organization (FAO). 
Achieving the highest level of support and ensuring the best possible protection 
during stable work and in crisis situations are main principles for development the 
international maritime framework standards in the field. Besides the Convention 
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sets up demands for state authorities to respond in a timely manner to changing 
international standards, to monitor them and to properly implement them into 
national law and relevant enforcement practices. The ratification by Ukraine of the 
Maritime Labour Convention will promote the implementation and enforcement 
the mechanisms of protection Ukrainian seafarers’ labour rights, the provision of 
decent working conditions, and the compliance of national legislation with current 
international standards. Accession to this Convention is a long-awaited step both 
for Ukrainian seafarers and for marine business. Different steps taken by Ukrainian 
authorities seeking the ratification of Maritime Labour Convention show the leak 
of systematic approach. The proper objective was included into few governmental 
programs both for development of maritime industry and for European integration 
but the terms for ratification have been delayed for several times. The main obstacles 
for Ukraine’s ratification the Convention are identified. Besides the article describes 
the author own efforts, as a member of Parliament, to promote the ratification process 
through communications with respective state authorities, as well as authorities’ 
reactions and responses.

The key words: ILO, seafarer, maritime labour, labour rights, ILO 2006 
Convention, MLC, Ukraine, ratification, accession.

Вступ
Сучасне правове забезпечення праці людини у торговельному 

мореплавстві відрізняється значним рівнем уніфікації, універсалізації 
та стандартизації, якого було досягнуто завдяки зусиллям провідних 
міжнародних організацій – Міжнародної морської організації, МОП, 
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН тощо. І голов-
ним принципом сучасних всесвітніх процесів вироблення рамкових 
стандартів у мореплавстві є досягнення найвищого рівня підтримки 
людини та забезпечення максимально можливого ступеня її захисту 
як під час стабільної роботи, так й у кризових ситуаціях. Як справед-
ливо зазначає М. Мельников, у трудових відносинах, що складаються 
у сфері морського транспорту, велике значення має тенденція інтер-
націоналізації. Зазначена тенденція привела до усвідомлення необ-
хідності міжнародно-правового регулювання праці моряків. Важливу 
роль у такому регулюванні відіграє захист трудових прав моряків, 
який не може бути здійснено за допомогою зусиль лише окремих дер-
жав (Мельников, 2007, c. 32).

Необхідно відзначити, що стрімка динаміка нормотворення та 
запровадження оновлених правових та технічних стандартів є харак-
терними саме для правового регулювання сучасного мореплавства як 
одного з найскладніших та найнебезпечніших видів людської актив-
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ності. Швидке реагування спеціалізованих міжнародних організа-
цій та внутрішньодержавних акторів на нові виклики та загрози, що 
виникають у цій сфері, дозволяють досягати необхідних результатів 
у найважливіших її складниках – безпеці та захисті людини від нега-
тивних впливів професії (останній зазвичай розглядається як функ-
ціональний аспект забезпечення безпеки мореплавства). При цьому, 
деякі держави, через недосконалий організаційний механізм чи з 
інших причин, не завжди здатні своєчасно відреагувати на змінені 
стандарти, відстежити їх та належним чином імплементувати у наці-
ональне законодавство та відповідну правозастосовну практику. Це 
зазвичай негативним чином позначається на морському іміджі такої 
держави та, як наслідок, її моряки та судновласники у підсумку “отри-
мують” значні ускладнення та затримання при проходженні процедур 
у провідних портах світу.

Міжнародна організація праці є спеціалізованим агентством сис-
теми ООН, яке ставить за мету просування принципів соціальної спра-
ведливості, міжнародно визнаних прав людини і прав у сфері праці. 
Створена в 1919 р., МОП стала першим спеціалізованим агентством 
ООН в 1946 році. Упродовж усієї історії функціонування МОП приді-
лялася та продовжує приділятися дуже велика увага праці людини у 
морі. Це пов’язане, поперед усе, з тим, що умови такої праці зазвичай 
є критичними, складними та відбуваються у дуже мінливому і непе-
редбачуваному природному середовищі. Правові норми (міжнародні 
та ґрунтовані на них внутрішньодержавні) у цій сфері, вироблені бага-
товіковою практикою мореплавства, на теперішній час стали голов-
ним регулятором відносин найму моряків для роботи на судна, умов 
такої роботи, соціального та іншого захисту тощо. 

На теперішній час всесвітнім “біллем” про права моряків є 
Конвенція МОП про працю в морському судноплавстві 2006 року 
(далі – Конвенція МОП 2006 р.). 20 серпня 2019 року сповнилося 
шість років з дати набуття чинності цим міжнародним документом. 
Зараз норми цієї Конвенції є обов’язковими для багатьох держав 
світу (21 держави Європейського Союзу, Канади, Панами, Норвегії, 
Японії тощо). 

Конвенція МОП 2006 р. об’єднала вироблені багаторічною практи-
кою та закріплені у попередніх 37 конвенціях цієї Організації правила 
регулювання праці моряків за кордоном в умовах вільного глобаль-
ного ринку. Такий крок не лише усуває численність нормативних актів 
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у цій сфері, але і допомагає уніфікувати стандарти трудових відно-
син у світовій судноплавної галузі у цілому, для всіх держав-учасниць 
Конвенції (Мінінфраструктури: Україна має ратифікувати Конвенцію 
про працю в морському судноплавстві 2006 до кінця поточного року). 

Різноманітні аспекти, пов’язані з необхідністю та доцільністю при-
єднання України до Конвенції МОП 2006 р., уже доволі давно роз-
глядаються та детально досліджуються у публікаціях професійного 
практичного та наукового спрямування. Їх вивченню присвятили свої 
розробки Б. В. Бабін, О. О. Балобанов, Г. О. Денисова, М. В. Мель- 
ников, О. С. Савич, Ю. В. Сергєєв, В. П. Топалов, В. Г. Торсь- 
кий, О. М. Шемякін та інші. Варто особливо відмітити дослідження 
Б. В. Бабіна, у якому детально висвітлені кроки з імплементації цієї 
міжнародної угоди в Україні до 2013 року (Бабін, 2013). Проте, незважа-
ючи на численність публікацій, у них не знайшли висвітлення сучасні 
(у період 2015 – 2019 років) важливі процеси, намагання та зусилля 
вищих органів державного адміністрування України та громадських 
формувань на шляху до приєднання України до цієї Конвенції. Огляд 
та опрацювання таких аспектів на теперішній час, на наше переко-
нання, є особливо цінним та важливим з метою означення та вироб-
лення “дорожньої карти” наступних кроків з приєднання України до 
цього всесвітньо підпримуваного стандарта морської галузі.

1. Конвенція МОП 2006 – сучасний стандарт  
для морської галузі
Генеральний директор МОП Хуан Сомавіа назвав прийняття 

Конвенції 2006 р. історичним кроком у розвитку морського трудового 
права. Адже було прийнято угоду, яка об’єднує континенти та оке-
ани та є єдиною всеохоплюючою трудовою нормою для понад 1,2 млн 
моряків у всьому світі, а також враховує нові реалії та потреби цього 
сектору економіки, що забезпечує 90% світової торгівлі (Міхеєв, 
Лопатюк, Велигдан, Сердюк, 2017, с. 267). І сьогодні є всі підстави 
вважати цей документ глобальним правовим базисом захисту прав 
моряків за кордоном, ним визначено трудові та соціальні права моря-
ків, що пов’язані з роботою на судні, у т.ч. під іноземним прапором, 
Конвенція містить норми про відповідальність агентств з найму 
моряків, що працюють на території держави-учасниці. Як зазначають 
дослідники, ця “Конвенція спрямована на досягнення всесвітнього 
захисту для всіх моряків” (Bercedo, Urkullu, Purnawarman, 2011, p. 16).
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При цьому особливістю Конвенції МОП 2006 р. є те, що вона 
фактично вимагає системних змін у національному законодавстві 
країн-учасниць, спрямованих на формування цілого ряду гарантій 
дотримання трудових прав моряків. Відповідно приєднання до цієї 
Конвенції формує позитивні зобов’язання органів публічної влади 
щодо здійснення низки правових та організаційних заходів, поклика-
них на реалізацію встановлених нею вимог. Як зазначає А. В. Іванова, 
“поява Конвенції MLC 2006 р. ставить нашу державу перед дилемою: 
ратифікувати її і тим самим підтвердити свою прихильність до роз-
витку міжнародних стандартів чи відмовитися від цього. Ратифікація 
Конвенції MLC 2006 р. міститься не в погодженому тексті, а в роз-
робці на національному рівні всього комплексу правових, органі-
заційних, економічних та інспекційних механізмів, які забезпечать 
дотримання викладених вимог” (Іванова, 2010, с. 27).

Варто відзначити, що особливою цінністю Конвенції МОП 2006 р. 
є встановлення її нормами механізмів забезпечення морякам гідних 
умов праці та захисту їх прав за кордоном. Адже праця моряка, як 
відомо, зазвичай має міжнародний характер, відбувається переважно 
на суднах під іноземними прапорами, у водних просторах під юрис-
дикцією різних держав, з різним правовим режимом та, звісно, потра-
пляє під дію норм різнонаціонального законодавства. І тут дуже 
важливою є згадана вище уніфікація, стандартизація та інтернаціо-
налізація правових приписів, що є обов’язковими для більшості дер-
жав, задіяних у світовому судноплавстві. Йдеться, зокрема, про міні-
мальний вік для прийому на роботу, трудовий договір, кількість годин 
роботи та відпочинку, оплату праці, щорічну оплачувану відпустку, 
репатріацію після закінчення трудового контракту, медичні послуги 
на борту, користування послугами ліцензованих приватних служб 
найму та працевлаштування, проживання, харчування та столове 
обслуговування, охорону здоров’я та забезпечення безпеки, попе-
редження нещасних випадків та розгляд скарг моряків. Як зазначає 
Г. О. Денисова, чітка структура Конвенції МОП 2006 р. у вигляді ста-
тей, які містять основоположні принципи та базові зобов’язання дер-
жав-учасниць, правила, що формулюють права й обов’язки суб’єктів 
трудових і пов’язаних з ними відносин, а також Кодексу, який містить 
детальні стандарти та керівні настанови щодо виконання зазначених 
прав та обов’язків, указує на ефективний та дієвий механізм захисту 
прав моряків (Денисова, 2018). 
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А Ю.В. Сергєєв справедливо відзначає, що Конвенція МОП 2006 р. 
покликана сприяти дотриманню стандартів і норм праці капітанами і 
власниками суден на усіх рівнях. Мова йде і про процедуру подачі 
моряками скарг на дії капітанів суден і власників, у т.ч. які пов’язані з 
умовами праці на цих суднах, із здійсненням контролю над суднами, а 
також юрисдикцією держав прапора (Сергеев, 2008, с. 72-73).

Приєднання держави до Конвенції МОП 2006 р. забезпечує її гро-
мадянам гідне положення на світовому морському ринку праці, від-
повідає та реалізує вимоги ст. 94 Конвенції ООН з морського права 
1982 р., якою визначено обов’язки держави прапора щодо комплекту-
вання, умов праці, навчання, соціального забезпечення членів екіпа-
жів суден з урахуванням застосовних міжнародних документів. 

Особливо актуальним приєднання України до цього міжнарод-
ного морського стандарту праці є для моряків-громадян нашої дер-
жави, адже на теперішній час десятки тисяч українських моряків пра-
цюють на іноземних судновласників на суднах під прапорами інших 
держав, заробляючи для України кошти у цінній вільно конвертова-
ній іноземній валюті, які витрачаються та інвестуються в Україні, під-
тримуючи українську економіку і навіть цілі сектори зайнятості для 
українських громадян на Півдні України в умовах економічної кризи. 
Попри це, вони не мають належного правового захисту за кордоном,  
у т.ч., здебільшого, через те, що Україна до цього часу не ратифіку-
вала Конвенцію МОП 2006 р. 

Необхідно також пригадати, що у 2014 р. Конвенцію МОП 2006 р. 
було доповнено важливими положеннями, що набрали чинності 
для держав-учасниць у січні 2017 р. Це, зокрема, стандарти А2.5.2 
(“Фінансові гарантії”) та А4.2.2 (“Розгляд претензій за договором”). 
Так, відповідно до стандарту А2.5.2 кожна держава забезпечує, щоб 
відносно суден, які плавають під її прапором, діяла система фінан-
сових гарантій у вигляді системи соціального забезпечення, страху-
вання, національного фонду допомоги морякам або ж в іншій ана-
логічній формі. При цьому допомога у рамках фінансових гарантій 
повинна надаватися негайно за запитом моряка або призначеного ним 
представника та бути достатньою, щоб охопити невиплачені заро-
бітки та інші виплати, що належать моряку від судновласника (не 
перевищуючи 4-місячної заборгованості), всі витрати, понесені моря-
ком, включно з витратами на репатріацію та першочергові потреби 
(Денисова, 2018).
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Ратифікація цієї Конвенції також є важливою і для українських 
судновласників, адже через її відсутність суднам під українським пра-
пором може бути ускладнено доступ до іноземних портів. У цьому 
зв’язку варто пригадати, що Конвенція МОП 2006 р. не передбачає 
режиму найбільшого сприяння для держав, які її не ратифікували. 
Таким чином, відсутність ратифікації цієї Конвенції Україною не 
звільнятиме українські судна та українських судновласників, що пере-
буватимуть під юрисдикцією (у портах та територіальному морі) дер-
жав-учасниць Конвенції, від повного виконання її вимог, що істотно 
ускладнить здійснення торговельного судноплавства для суден та суд-
новласників України (Бабін, 2013, с. 477).

Приєднання до Конвенції МОП 2006 р. є також важливим еле-
ментом реалізації завдань наближення національного законодавства 
України до стандартів ЄС. Адже положеннями законодавства 
Європейського Союзу прямо встановлено обов’язок держав-членів 
ЄС щодо ратифікації цієї Конвенції. Відповідно до Рішення Ради 
Європи від 07.06.2007 р. № 2007/431/ЄС, країни-члени ЄС зобов’я-
зані ратифікувати Конвенцію МОП 2006 р. та забезпечити імплемен-
тацію її положень до національного законодавства.

2. Ратифікація Конвенції МОП 2006:  
як розірвати замкнене коло
Ще у листопаді 2015 р. на засіданні Верховної Ради України мною 

був оголошений депутатський запит до Міністра закордонних справ 
України П.А. Клімкіна щодо ініціювання приєднання до зазначеної 
Конвенції (Депутатський запит від 26.11.2015 р. “Щодо ініціювання 
згідно з законом ратифікації Україною Конвенції Міжнародної орга-
нізації праці від 23.02.2006 року про працю у морському судноплав-
стві”), а у грудні того ж року отримана відповідь від МЗС України 
про опрацювання даного питання Міністерством інфраструктури 
України (лист МЗС України від 22.12.2015 р. № 413/12-194/082-4688 
“Щодо Конвенції про працю в морському судноплавстві”). У 2016 р. 
останнім було підготовлено Проект Закону України “Про ратифіка-
цію Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в 
морському судноплавстві” (Повідомлення про оприлюднення проек-
тів Закону України “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної орга-
нізації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві” та 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації 
праці 2006 року про працю в морському судноплавстві”). Завдяки цим 
крокам МОП було визнано істотний прогрес у напрямку ратифікації 
Україною Конвенції 2006 р. (Програма гідної праці МОП для України 
на 2016-2019 роки, c. 13).

Крім того, МЗС України повідомило, що розглядає Конвенцію 
МОП 2006 р. як надійний інструмент забезпечення захисту прав 
моряків, один із найважливіших актів міжнародного морського права, 
поряд із Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на 
морі 1974 року (Конвенція СОЛАС), Міжнародною конвенцією із 
запобігання забрудненню з суден 1973 року, зміненою Протоколом 
1978 року (Конвенція МАРПОЛ 73/78), Міжнародною конвенцією 
про підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 року. 
Крім того, МЗС України послідовно відстоює позицію щодо доціль-
ності приєднання України до цієї Конвенції. Делегації України брали 
участь у розробці тексту Конвенції під час засідань Підготовчої 
морської конференції у 2004 та 2005 роках, в Україні неоднора-
зово проводилися заходи з обговорення переваг участі у Конвенції 
з метою набуття нею чинності для України (лист МЗС України від 
22.12.2015 р. № 413/12-194/082-4688 “Щодо Конвенції про працю в 
морському судноплавстві”). 

На виконання п. 5 ст. 9 Закону України “Про міжнародні договори 
України” 27 лютого 2015 року Міністерство інфраструктури України 
надіслало заінтересованим органам влади на погодження проекти 
законодавчих актів з метою остаточного приєднання України до 
Конвенції МОП 2006 р. (лист № 776/4/14-15), а саме:

– Закону України “Про ратифікацію Конвенції 2006 року про 
працю в морському судноплавстві”;

– Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку із приєднанням до Конвенції 2006 року про 
працю в морському судноплавстві”;

– розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
Плану заходів щодо забезпечення процесу приєднання України до 
Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві та імпле-
ментації її положень відповідно до національного законодавства 
України”.

А 4 березня 2015 р. розпочалася триденна конференція з питань 
імплементації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про 
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працю в морському судноплавстві за участю заступника Міністра інф-
раструктури України з питань євроінтеграції Оксани Рейтер та деле-
гації МОП на чолі з доктором Клеопатрою Думбія-Генрі (Dr. Cleopatra 
Doumbia-Henry). Під час заходу було спеціально відзначено, що рати-
фікація та успішна імплементація Конвенції сприятиме підвищенню 
іміджу України як морської держави, яка виконує міжнародні норми 
щодо соціального захисту прав моряків. Це також створить необхідне 
підґрунтя для контролю за дотриманням прав українських моряків 
за кордоном, стане свідченням виконання Україною своїх зобов’я-
зань за Угодою про асоціацію у сфері морського транспорту. Доктор 
Клеопатра Думбія-Генрі висловила своє захоплення помітним прогре-
сом у цьому питанні, зважаючи на кількість та якість підготовки плав-
складу в Україні, та запевнила, що колеги в Україні можуть повністю 
розраховувати на її допомогу і підтримку МОП у процесі роботи над 
імплементацією Конвенції (Мінінфраструктури: Україна має рати-
фікувати Конвенцію про працю в морському судноплавстві 2006 до 
кінця поточного року).

Згодом МЗС України погодило зазначені проекти документів 
(повторно надіслані головним розробником) листом від 2 жовтня 
2015 р. № 413/14-194/082-3584. Однак, лише наприкінці 2017 р. 
доопрацьовані проекти Закону України “Про ратифікацію Конвенції 
Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському суд-
ноплавстві” та Закону України “Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної 
організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві” 
були надіслані Міністерством інфраструктури України до заінтересо-
ваних органів.

Важливість та доцільність ратифікації Україною Конвенції МОП 
2006 р. підтверджується також морськими громадськими формуван-
нями, зокрема профспілковими організаціями та об’єднаннями робо-
тодавців. Так, наприкінці 2015 р. Федерацією профспілок України 
було спрямовано листа до Прем’єр-міністра України про підготовку 
до ратифікації Конвенції МОП 2006 року про працю у морському суд-
ноплавстві (лист від 5.10.2015 р. № 52/01-15/1232), в якому зазнача-
лося про те, що в Україні протягом останніх 8 років вивчалося питання 
приєднання до Конвенції МОП 2006 року про працю у морському суд-
ноплавстві. Також було відзначено, що центральними органами вико-
навчої влади спільно з національними об’єднаннями профспілок та 
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роботодавців проведено відповідну підготовчу роботу. До України 
приїздили для надання технічної допомоги три місії експертів МОП, 
якими зроблено відповідні висновки та надано рекомендації щодо 
приєднання України до зазначеної Конвенції. Під час роботи соці-
альних партнерів враховано передбачені Угодою про асоціацію між 
Україною та Євросоюзом необхідність максимального наближення 
національного законодавства до норм права Європейського Союзу 
та інших міжнародних організацій, учасником яких є Україна. Також 
звернено увагу на завершення переговорів у рамках тристоронньої 
робочої комісії Кабінету Міністрів України, спільних представниць-
ких органів об’єднань профспілок та роботодавців щодо укладення 
Генеральної Угоди на 2015-2017 роки про регулювання основних 
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудо-
вих відносин в Україні. А також на те, що сторони позитивно оцінили 
проведену роботу і дійшли згоди, що Кабінет Міністрів України під-
готує для внесення Президентом України у 2015 році проект Закону 
України щодо ратифікації Конвенції 2006 року про працю в морсь-
кому судноплавстві.

Крім того, намагання ратифікувати Конвенцію 2006 р. робилися 
і в рамках процесів Євроінтеграції. Зокрема, строком ратифіка-
ції Україною Конвенції МОП 2006 р., відповідно до Плану заходів 
з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництво” 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони, на 2017-2019 роки, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. 
№ 503-р, було визначено 2017 рік, а 2019 – строком її імплемента-
ції, що мала супроводжуватися відповідними та доволі значними нор-
мотворчими роботами (Депутатський запит № 04-30/15-00824 від 
28.02.2018 р. “Щодо ратифікації Україною Конвенції Міжнародної 
організації праці 2006 року про працю у морському судноплавстві”). 

Згодом це Розпорядження та затверджений ним План втратили чин-
ність, а відповідно до оновленого Плану заходів з виконання Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, строком розроб-
лення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законо- 
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проектів про приєднання до Конвенції МОП 2006 р. та про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до 
неї визначено 31 жовтня 2019 р.

Новостворена Морська адміністрація також долучилася до обго-
ворення питань ратифікації Україною Конвенції МОП 2006 р. Так, 
6 грудня 2018 р. було повідомлено про те, що Державна служба мор-
ського та річкового транспорту (Морська адміністрація) розраховує 
на ратифікацію Верховною Радою до кінця 2018 року Конвенції МОП 
2006 р. (Украина готовится ратифицировать Конвенцию о труде в 
морском судоходстве; Крицкая, 2018). 

Як повідомляє Морська палата України, на всі запитання громад-
ськості про долю багатостраждального документа надавалася одно-
типна відповідь про те, що “документ в Адміністрації Президента. 
Чекаємо його представлення у Верховній Раді для голосування”. Уся 
морська громадськість, моряки та крюїнгові компанії після числен-
них запевнень Мінінфраструктури та Морської адміністрації про те, 
що законопроект повністю готовий і погоджений з усіма міністер-
ствами і незабаром буде поданий до Верховної Ради, були сповнені 
надії, що Конвенція МОП 2006 р. буде ратифікована уже найближ-
чим часом. При цьому, у зв’язку з тривалим очікуванням цієї події, 
невизначеністю і відсутністю конкретного результату Морська палата 
України вирішила отримати офіційну інформацію і направила запити 
до Міністерства інфраструктури та МЗС з приводу поточного стану 
ратифікації Україною Конвенції МОП 2006 р. (Таинственный путь 
ратификации Конвенции МОТ 2006 (MLC) в Украине).

На відповідні запити було повідомлено, що розроблений 
Міністерством інфраструктури України проект Закону України “Про 
ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року 
про працю в морському судноплавстві, з поправками” було внесено 
на розгляд Президентові України листом Міністерства закордонних 
справ України №72/11 -612-1076 від 20 квітня 2018 року. У зв’язку 
із листом Голови Адміністрації Президента України І. Райніна від 
07.05.2019 р. №02-01/703 пакет документів, необхідних для ратифі-
кації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю 
в морському судноплавстві, з поправками, було повернуто на доопра-
цювання Міністерству інфраструктури України листом Міністерства 
закордонних справ України №72/14-612-1192 від 08 травня 2019 року. 
Станом на 22 травня 2019 р. доопрацьований Міністерством  
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інфраструктури України пакет документів, необхідних для ратифіка-
ції Конвенції про працю в морському судноплавстві, до Міністерства 
закордонних справ України не надходив (Таинственный путь ратифи-
кации Конвенции МОТ 2006 (MLC) в Украине).

У листі Голови Адміністрації Президента України І. Райніна від 
07.05.2019 р. №02-01/703 було зазначено, що оскільки на сьогодні 
набрали чинності поправки до Конвенції Міжнародної організації 
праці 2006 року про працю у морському судноплавстві, які було 
затверджено на 105-й сесії Генеральної конференції Міжнародної 
організації праці 9 червня 2016 року, ураховуючи, що згідно 
зі статтею XV Конвенції, після набрання поправкою чинності 
Конвенція може бути ратифікована тільки у зміненому виді, вне-
сені пропозиції потребують актуалізації. У зв’язку з цим пропози-
ції щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 
було повернено для їх доопрацювання, погодження заінтересова-
ними державними органами та подальшого внесення в установ-
леному порядку на розгляд Президентові України (Таинственный 
путь ратификации Конвенции МОТ 2006 (MLC) в Украине). Отже, 
виникла сумна проблема неможливості (або некомпетентності) у 
справі відстеження змін та доповнень до міжнародної угоди, до 
якої так “прагне” приєднатися наша держава. Або просто відсутня 
зацікавленість у захисті прав звичайних громадян, які вимушені 
шукати роботу та працевлаштовуватися на судна під іноземними 
прапорами через занепад українського флоту. 

Зважаючи на таке, тепер є необхідним підготувати та опубліку-
вати офіційний переклад поправок 2016 року, знову направити на 
узгодження і узгодити з усіма зацікавленими міністерствами, знову 
направити законопроект у МЗС, потім до Офісу Президента, напра-
вити до Верховної Ради для обговорення і прийняття. Таким чином, 
за найбільш оптимістичного випадку, затримка ратифікації Конвенції 
МОП 2006 р. відкладається ще мінімум на півроку-рік (Таинственный 
путь ратификации Конвенции МОТ 2006 (MLC) в Украине). 

Варто пригадати, що у поточному році (30 – 31 січня) Європейським 
агентством з безпеки на морі (EMSA) у рамках проекту “Безпека 
на морі, охорона та забезпечення безпеки навколишнього середо-
вища в районах Чорного та Каспійського морів”, який фінансується 
Європейським Союзом, було проведено Навчання спеціалістів з 
імплементації Конвенції МОП 2006 р. Участь у заході прийняли пред-
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ставники країн-бенефіціарів Комітету Меморандуму про взаєморозу-
міння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні. 
Семінар проводився з метою обміну досвідом та обговорення проб-
лем, їх якнайшвидшого вирішення у ході імплементації Конвенції 
МОП 2006 р. На тренінгу було обговорено положення щодо умов 
працевлаштування, часу роботи та відпочинку, оплати праці, прожи-
вання та умов відпочинку, забезпечення безпеки праці та здоров’я, 
та інші питання. Велику увагу було приділено урегулюванню питань 
щодо встановлення вимог до крюїнгових компаній та відповідаль-
ності крюїнгових агентств, здійснення контролю з боку держави за 
дотриманням ними законодавства щодо працевлаштування моряків. 
Детально розглядались питання охорони здоров’я моряків, порядок 
проведення медичного огляду та необхідності розміщення переліку 
закладів охорони здоров’я на сайті Морської адміністрації, які мають 
право проводити медичний огляд моряків (З 30 по 31 січня було про-
ведено Навчання спеціалістів з імплементації Конвенції Міжнародної 
організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві). 
Проте, до теперішнього часу прогресу у справі приєднання України 
до Конвенції МОП 2006 р. на жаль не спостерігається.

Зважаючи на кризові ситуації, в яких опиняються моряки-гро-
мадяни України за кордоном, працюючи на суднах під іноземними 
(та, переважно, “зручними”) прапорами з 2016 року в Юридичній 
клініці Національного університету “Одеська юридична академія” 
було створено робочу групу із захисту прав моряків, до якої увійшли 
провідні адвокати, науковці та громадські діячі. Робоча група займа-
ється правовими питаннями на постійній основі, розглядає позови, 
готує експертні висновки, здійснює правову підтримку моряків, 
спрямовану на поліпшення умов роботи, а також надає необхідну 
допомогу в оформленні документів. Окремим питанням, що вима-
гає пильної уваги, є захист прав моряків, що потрапили у нештатні 
ситуації за кордоном. Актуальність функціонування робочої групи 
із захисту прав моряків підтверджує той факт, що кількість звернень 
постійно збільшується. У кожній справі ведеться робота, надається 
висококваліфікована юридична допомога і у більшості випадків є 
позитивні результати. Це говорить про важливість вирішення даної 
проблеми на державному рівні та підтверджує необхідність рати-
фікації Україною Конвенції МОП 2006 р. про працю в морському 
судноплавстві.
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Висновки
Таким чином, ратифікація Україною Конвенції Міжнародної орга-

нізації праці про працю в морському судноплавстві 2006 року спри-
ятиме впровадженню і додержанню в Україні і за кордоном належ-
ного захисту прав українських моряків, забезпеченню гідних умов їх 
праці та приведенню положень національного законодавства у відпо-
відність до сучасних міжнародних стандартів праці в морському суд-
ноплавстві. Приєднання до цієї Конвенції є давно очікуваним кроком 
та надасть важливого поштовху розвиткові усіх пов’язаних з працев-
лаштуванням та захистом українських моряків сфер.
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АНОТАЦІЯ
Ківалов С. В. Конвенція МОП 2006 року про працю в морському судноплав-

стві: шлях до ратифікації. – Стаття.
Стаття присвячена динаміці національних процедур приєднання до Конвенції 

МОП про працю в морському судноплавстві 2006 року. Відзначається, що 
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сучасні правові норми, які стосуються роботи у морі, мають значний рівень уні-
фікації, універсалізації та стандартизації, досягнутий завдяки зусиллям провід-
них міжнародних організацій – Міжнародної морської організації (ІМО), МОП, 
Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Досягнення най-
вищого рівня підтримки і забезпечення найкращого захисту під час стабільної 
роботи та у кризових ситуаціях є основними принципами розробки міжнародних 
морських рамкових стандартів. Крім того, Конвенція встановлює вимоги до дер-
жавних органів своєчасно реагувати на мінливі міжнародні стандарти, контро-
лювати їх і належним чином впроваджувати у національне законодавство та від-
повідну правозастосовну практику. Ратифікація Україною Конвенції про працю 
в морському судноплавстві сприятиме впровадженню і забезпеченню дотри-
мання механізмів захисту трудових прав українських моряків, забезпечення гід-
них умов праці та відповідності національного законодавства чинним міжнарод-
ним стандартам. Приєднання до цієї Конвенції – довгоочікуваний крок як для 
українських моряків, так і для морського бізнесу. Різні заходи, здійснені україн-
ською владою з метою ратифікації Конвенції про працю в морському судноплав-
стві, свідчать про втрату системного підходу. Відповідну мету було включено до 
кількох урядових програм як для розвитку морської індустрії, так і для європей-
ської інтеграції, але терміни ратифікації кілька разів відкладалися. Визначено 
основні перешкоди для ратифікації Україною Конвенції. Крім того, у статті опи-
суються власні зусилля автора, як члена парламенту, щодо сприяння процесу 
ратифікації за допомогою зв’язку з відповідними державними органами, а також 
реакції та відповіді влади.

Ключові слова: МОП, праця у морі, моряк, трудові права, Конвенція МОП 
2006 року, MLC, Україна, ратифікація, приєднання.

АННОТАЦИЯ
Кивалов С. В. Конвенция МОТ 2006 года о труде морском судоходстве: 

путь к ратификации. – Статья.
Статья посвящена динамике национальных процедур присоединения к 

Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве 2006 года. Отмечается, что 
современные правовые нормы, касающиеся работы в море, обладают значитель-
ным уровнем унификации, универсализации и стандартизации, достигнутым 
благодаря усилиям ведущих международных организаций – Международной 
морской организации (ИМО), МОТ, Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО). Достижение высочайшего уровня поддержки и 
обеспечение наилучшей защиты во время стабильной работы и в кризисных 
ситуациях являются основными принципами разработки международных мор-
ских рамочных стандартов. Кроме того, Конвенция устанавливает требования к 
государственным органам своевременно реагировать на изменяющиеся между-
народные стандарты, контролировать их и должным образом внедрять в нацио-
нальное законодательство и соответствующую правоприменительную практику. 
Ратификация Украиной Конвенции о труде в морском судоходстве будет способ-
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ствовать внедрению и обеспечению соблюдения механизмов защиты трудовых 
прав украинских моряков, обеспечения достойных условий труда и соответ-
ствия национального законодательства действующим международным стандар-
там. Присоединение к этой Конвенции – долгожданный шаг как для украинских 
моряков, так и для морского бизнеса. Различные действия, предпринятые укра-
инскими властями в целях ратификации Конвенции о труде в морском судоход-
стве, свидетельствуют об утрате системного подхода. Соответствующая цель 
была включена в несколько правительственных программ как для развития 
морской индустрии, так и для европейской интеграции, но сроки ратификации 
несколько раз откладывались. Определены основные препятствия для ратифика-
ции Украиной Конвенции. Кроме того, в статье описываются собственные уси-
лия автора, как члена парламента, по содействию процессу ратификации посред-
ством связи с соответствующими государственными органами, а также реакции 
и ответы властей.

Ключевые слова: МОТ, труд в море, моряк, трудовые права, Конвенция МОТ 
2006 года, MLC, Украина, ратификация, присоединение.


