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Як відомо, фундаментальне цільове призначення колективної 
правосуб’єктності і моряків та всіх інших працівників на суднах, і су-
дновласників, а також безпосередньо самого інституту колективних 
переговорів у сфері мореплавства нормативно відтворюються та, 
скажімо так, нормативно підсумовуються в рамках змістовних поло-
жень колективно узгоджених та двосторонньо підписаних трудових 
договорів моряків, в яких чітко викладено комплекс гарантованих та 
обов’язкових як для працівників, так і для роботодавців умов встано-
влення, здійснення, регулювання та припинення трудових відносин у 
сфері мореплавства. Так, наприклад, відповідно до змісту ст. 7 Конве-
нції МОП № 9 від 1920 року, зазначалося, що трудові договори моря-
ків включають усі необхідні гарантії для охорони прав всіх зацікавле-
них сторін, причому морякам забезпечується цілковита можливість 
ознайомлення з даними договорами до та після їхнього підписання1. 

 Попри очевидну відсутність прямої згадки та безпосередньої но-
рмативізації в рамках, наприклад Конвенції МОП № 22 про трудові 
договори моряків від 24 червня 1926 року інституту/механізму інди-
відуальних та/або ж колективних переговорів між моряками та всіма 
іншими працівниками на суднах та судновласниками, в даній Конвен-
ції, на нашу думку, все ж таки, так чи інакше, непрямо йшлося про по-
тенційну можливість ведення переговорів як таких між вказаними 
суб’єктами трудових відносин у сфері мореплавства. Так, відповідно 
до п. 1 ст. 3 даної Конвенції, вказувалося на необхідність встановлен-
ня тієї чи іншої розумної можливості для моряка та/або його радника, 
таким чином, його прямого представника вивчити трудовий договір 

                                                             
1 Конвенция МОТ № 9 о трудоустройстве моряков от 10 июля 1920 года URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_316. 
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до його підписання; також у п. 3 щойно наведеної ст. 3 даної Конвенції 
окремо та чітко зазначалося, що положення наведеного п. 1 вважа-
ються виконаними, якщо компетентний орган влади підтвердить, що 
положення договору були надані йому в письмовій формі й схвалені 
як судновласником чи його представником, так і моряком1. Таким чи-
ном, на нашу думку, непрямо передбачалася потенційна можливість 
для моряка або навіть цілої групи моряків та/або їхніх прямих пред-
ставників та самого судновласника в рамках попереднього та/або 
подальшого переговорного процесу висловлювати свої думки щодо 
сутності, вигідності, прийнятності або ж, навпаки, неприйнятності, 
невигідності, відповідності або ж невідповідності нормам національ-
ного та міжнародного трудового права викладеного в тому чи іншому 
трудовому договорі комплексу умов встановлення, здійснення, регу-
лювання та припинення трудових відносин між ними та потенційна 
обопільна, рівна можливість висловлювати відповідні конкретно-
предметні пропозиції щодо внесення тих чи інших змістовних змін до 
такого трудового договору. 

 Більш виразні, більш чіткі та більш прямі нормативно-правові 
положення про колективну правосуб’єктність моряків та всіх інших 
працівників на суднах та їхніх соціально-правових контрагентів, тоб-
то судновласників, непрямі положення про потенційну можливість 
ведення між ними попередніх та/або подальших колективних перего-
ворів про комплекс умов встановлення, здійснення, регулювання та 
припинення трудових відносин та чіткі положення про колективні 
договори як результат проведення колективних переговорів між вка-
заними суб’єктами трудових відносин у сфері мореплавства наводи-
лися в рамках п. 1 ст. 10 Конвенції МОП № 70 про соціальне забезпе-
чення моряків від 28 червня 1946 року, де зазначалося, що, напри-
клад, тривале надання грошової допомоги моряку та/або його утри-
манцям (доти доки моряк не буде в змозі отримати роботу, або не 
буде репатрійований, або до закінчення відповідного терміну, вста-
новленого законодавством держави чи колективними договором), 
яке, у свою чергу, є передбаченим за змістом ст. 3 (п. 1 та 2) даної Кон-
венції, а саме допомоги, рівної повному розмірові його заробітної пла-
ті, коли такий моряк, у свою чергу, через отримання виробничої тра-
вми на судні або захворювання був під час рейсу висаджений на іншій 
території, вирішується не лише на основі виключно трудового націо-
нального права, але й на основі виключно відповідних положень ко-
лективних договорів між визнаними організаціями судновласників 
або судновласниками та визнаними організаціями моряків, що охоп-

                                                             
1 Конвенція МОП № 22 про трудові договори моряків від 24 червня 1926 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_193. 
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люють всіх моряків, а також на основі трудового права та колектив-
них договорів сукупно1. 

 В рамках відповідних фундаментально-базових та спеціальних 
нормативно-правових положень Конвенції МОП від 2006 року, яка, у 
свою чергу, є новітнім, універсальним та уніфікованим джерелом су-
часного міжнародного трудового права у сфері мореплавства, знач-
ною мірою було враховано, доповнено, акцентовано, розвинено та 
адаптовано достатньо виразну галузево-спеціалізовану змістовно-
предметну сутність відповідних нормативно-правових положень по-
передніх спеціалізованих джерел права МОП відносно чіткої нормати-
візації понять працівника та роботодавця в якості правових та соціа-
льних контрагентів у сфері мореплавства та їхньої рівної індивідуа-
льної та колективної правосуб’єктності. 

 Так, наприклад, у рамках поняття «моряк», наведеного у підп.  
f) п. 1 та п. 4 ст. ІІ Розділу «Визначення та сфера застосування» Конве-
нції МОП від 2006 року, яким, у свою чергу, визначено будь-яку особу, 
зайняту на будь-якій посаді або працюючу за наймом в будь-якій яко-
сті на борту судна будь-то державного або приватного за формою 
власності, та до якого застосовується дана Конвенція, відтворюється, 
як ми бачимо, не лише помірно широкий галузево-посадовий, але й 
широкий нормативно-правовий контекст, пов’язаний із змістом по-
няття «працівник», яке, у свою чергу, як відомо, тлумачиться не лише 
в якості штатно-робітничої одиниці, але й у якості окремого та цілком 
повноправного суб’єкта трудових відносин. Відповідно до положення 
п. 4 вказаної ст. ІІ моряками не є особи, які працюють на суднах, за-
йнятих рибним або подібним промислом, особи, які використовують 
плоскодонні шлюпки та джонки, а також особи, які проходять службу 
на військово-морських суднах2. 

Не менше значення має і чітка нормативізація в Конвенції МОП 
від 2006 року поняття «судновласник», яке, у майже повній відповід-
ності із вищенаведеним нормативним визначенням даного суб’єкта 
трудових відносин у сфері мореплавства за змістом підп. с) п. 1 ст. 1 
Конвенції МОП № 179 про найм та працевлаштування моряків від 22 
жовтня 1996 року, відтворює, на відміну від попередніх історичних 
епох, вже не тільки інститут відносин власності на капітал/засоби 
виробництва, але й, так само як і поняття «моряк», поняття саме 
суб’єкта трудових відносин у сфері мореплавства. Так, відповідно до 
підп. j) п. 1 ст. ІІ, поняття «судновласник» означає власника судна чи 

                                                             
1 Конвенция МОТ № 70 о социальном обеспечении моряков от 28 июня 1946 года 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_417. 
2 Конвенция Международной организации труда 2006 года о труде в морском су-

доходстве от 23 февраля 2006 года URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_519. 
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будь-яку іншу організацію або особу, таку як керуючий, агент або 
фрахтівник по бербоут-чартеру, які прийняли на себе відповідаль-
ність за експлуатацію судна від власника судна і при цьому погодили-
ся взяти на себе всі обов’язки та всю відповідальність, які поклада-
ються на судновласників згідно з цією Конвенцією, незалежно від 
прийняття на себе відповідальності або виконання окремих обов’язків 
від імені судновласника іншими організаціями або особами. 

 Саме ж рівне право обох указаних суб’єктів трудових відносин у 
сфері мореплавства колективно встановлювати, здійснювати, регу-
лювати та припиняти трудові відносини між ними на підставі юриди-
чно оформлених результатів попередніх та/або наступних колектив-
них перегорів, а також об’єктивна, нагальна, соціально виправдана 
можливість/необхідність/обов’язковість проводити такі переговори 
в рамках вказаної сфери професійно-трудової діяльності людини, на 
відміну від всіх вищенаведених спеціалізованих джерел права МОП, у 
рамках Конвенції МОП від 2006 року втратили риси лише потенційної 
можливості здійснення даного акта, який був потенційно незаборо-
неним за нормами тодішнього міжнародного та національного трудо-
вого права, зокрема у сфері мореплавства, та набули всіх необхідних 
ознак повноцінної правової норми. 


