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Анотація. У статті розглянуті історичні аспекти роз-
витку та прогресивного впливу нормотворчої діяльності 
Міжнародної Організації Праці з розроблення та впровад- 
ження принципів і норм соціального захисту моряків. 

З метою міжнародного співробітництва, усунення соці-
альної несправедливості за допомогою покращення умов 
праці у 1919 році була створена Міжнародна Організація 
Праці (МОП), яка відіграла визначальну роль у правовому 
регулюванні трудових відносин в торговельному судно- 
плавстві. 

Нормотворчу діяльність у сфері соціального забез-
печення МОП проводила від самого початку свого існу-
вання. У Преамбулі до Статуту Міжнародної організації 
праці, ухваленому в 1919 році, вказується на важливість 
поліпшувати умови праці моряків в плані боротьби 
з безробіттям, захисту робітників від хвороб, професійних 
захворювань, нещасних випадків на виробництві, пенсій 
за старістю та інвалідністю.

Через складнощі, що виникають через обставини пра-
цевлаштування моряків, Міжнародна організація праці, 
починаючи з 1920 року, ухвалила значну кількість кон-
венцій і рекомендацій, які регулюють права цієї категорії 
трудящих на соціальне забезпечення. Перші міжнародні 
акти Міжнародної організації праці про соціальний захист 
моряків сягають 1920 року. Першими конвенціями, ухва-
леними в даній сфері, були: Конвенція 1920 року про допо-
могу з безробіття в разі корабельної аварії № 8, Конвен-
ція 1936 року про зобов’язання судновласника у випадку 
хвороби, травми або смерті моряків № 55, Конвенція 
1936 року про страхування моряків у зв’язку з хворобою 
№ 56, які передбачали охоплення соціальним захистом 
моряків, як окремої категорії працівників.

Міжнародні стандарти у сфері соціального захисту моря-
ків формувалися в результаті співпраці держав в рамках між-
народних міждержавних організацій, таких як Організація 
Об’єднаних Націй та Міжнародної Організації Праці.

Діяльність Міжнародної Організації Праці мала вирі-
шальне значення в історичному розвитку розроблення 
та ухвалення норм і стандартів соціального захисту 
моряків. Це підтверджує і той факт, що в ознаменування 
50-ї річниці МОП їй було присуджено Нобелівську пре-
мію миру 1969 року. Виникнення міжнародно-правових 
зобов’язань держав стосовно становлення та розвитку 
соціального забезпечення моряків пов’язано з механізмом 
міжнародно-правового регулювання.

В Конвенції о праці в морському судноплавстві 2006, 
до якої вже приєдналася 101 держава, закріплені поло-

ження про соціальне забезпечення моряків та їх утриман-
ців, як продовження конвенцій та рекомендацій МОП. 

Ключові слова: Організація Об’єднаних Націй, тру-
дові відносини, права людини, обов’язки Держави Пра-
пора, Конвенції, Рекомендації.

Постановка проблеми. Соціальний захист моряків 
є одним із найважливіших аспектів гідної праці, також є одним 
із найскладніших питань у плані реалізації, особливо в умовах 
високої глобалізації морського судноплавства, в якому праців-
ники та роботодавці часто перебувають у різних країнах, що 
відрізняються підходами до соціального забезпечення та рів-
нем соціально-економічного розвитку. 

Поряд із підтримкою найбільш соціально вразливих груп, 
система соціального захисту та соціального забезпечення 
передбачає значну кількість пільг та соціальних гарантій за 
професійною ознакою [1, с. 6].

З метою міжнародного співробітництва, усунення соціаль-
ної несправедливості за допомогою покращення умов праці 
у 1919 році була створена Міжнародна Організація Праці 
(МОП), яка відіграла визначальну роль у правовому регу-
люванні трудових відносин в торговельному судноплавстві. 
Важливим в цьому плані є дослідження історичного аспекту 
діяльності Міжнародної Організації Праці в встановленні 
та розвитку міжнародних стандартів у сфері соціального захи-
сту моряків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх працях 
деякі аспекти історичного розвитку соціального захисту моря-
ків у контексті розвитку міжнародних стандартів прав людини 
в більшій чи меншій мірі висвітлювали такі автори: О.О. Кук-
шинова, Н.І. Чербаджи, Зозуля І. Ю., Бєлогубова О. О., Бай-
муратов М.О., Савич О.С. Торський В.Г., Топалов В.П. та інші.

О.О. Кукшинова, Н.І. Чербаджи соціальний захист моряків 
визначають як комплекс організаційно-правових та економіч-
них заходів, спрямованих на встановлення системи правових 
і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конститу-
ційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних 
потреб моряків і їхніх сімей, відповідно до особливого виду їх 
діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної ста-
більності у морському середовищі.

Баймуратов М.О., Савич О.С. розглядають аспекти роз-
витку міжнародних стандартів прав людини, формування 
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системи соціального захисту та зобов’язання держав у сфері 
становлення альтернативних форм соціального страхування.

Зозуля І. Ю., приділяє увагу моделям соціального захисту 
в закордонних державах, аналізу розвитку та становлення єди-
них вимог і норм для держав ЄС у сфері соціального захисту 
моряків.

Бєлогубова О. О., характеризує особливості правового 
регулювання праці моряків у міжнародному приватному трудо-
вому праві, визначає механізми захисту та місце міжнародних 
стандартів регулювання праці моряків.

Длугопольська Т., досліджує законодавство про соціальний 
захист населення в історичному аспекті. Розглядає ключові 
міжнародні акти із соціального забезпечення із їх характе-
ристикою та визначенням ролі для прогресу соціальної дер-
жави. Обґрунтовує право на соціальний захист населення через 
основні права людини.

Торський В.Г., Топалов В.П. аналізують напрямки діяльності 
МОП та етапи прийняття міжнародних стандартів, що регулю-
ють робочий час, мінімальний рівень заробітної плати та соці-
ального забезпечення, охорону праці та здоров’я трудящих.

Невирішені раніше проблеми. Сьогодні бракує системних 
досліджень із питання історичного розвитку діяльності Міжна-
родної організації праці у сфері соціального захисту моряків, 
ініціативи якої стали ключовими у правовому регулюванні тру-
дових відносин і соціального захисту моряків у торговельному 
судноплавстві.

Метою статті є дослідження історичних аспектів розвитку 
та прогресивного впливу нормотворчої діяльності Міжнарод-
ної Організації Праці на розроблення та впровадження прин-
ципів і норм соціального захисту моряків. 

Виклад дослідження. З давніх часів, коли люди почали 
усвідомлювати усі переваги самоорганізації у громади, вини-
кла потреба у спільному захисті від різноманітних несприятли-
вих життєвих ситуацій. 

На території Стародавньої Греції практикувалися угоди 
купців-піратів щодо розподілу як доходів від торговельно-роз-
бійницьких операцій, так і втрат внаслідок різноманітних мор-
ських небезпек. Таким чином, навіть грабіжники намагались 
убезпечити себе своєрідним соціальним захистом на випадок 
різного роду несприятливих обставин. У Стародавньому Римі 
передбачалась взаємодопомога членам римських професійних 
корпорацій, колегій, спілок на випадок захворювання, каліцтва, 
смерті для виконання культових обрядів, встановлення пам’ят-
ників, допомоги сім’ям, що втратили годувальника [2, с. 59].

Необхідно зазначити, що в процесі розвитку суспільства 
інтереси людей та відповідно види додаткового соціального 
захисту дещо видозмінювались, або взагалі були відсутніми, 
але природне прагнення людини до матеріальної захищеності 
та бажання бути впевненим у майбутньому, залишалась протя-
гом усіх часів [ 3, с. 65]. 

Такі науковці як Ахавердіева К., Іванісов О. вважають, 
що поширення терміна «соціальний захист» пов’язане з при-
йняттям Закону про соціальний захист (Social Security Act) 
1935 р. у США. У буквальному перекладі термін security має 
кілька значень, основні з яких: безпека, охорона, захист, забез-
печення, гарантування. У перекладі з англійської мови слово 
social означає «суспільний», «соціальний». Незабаром цей 
термін став широко застосовуватися в багатьох країнах світу, а 
також Міжнародною організацією праці (МОП). Надалі рамки 

цієї дефініції розширилися в ході розробки та прийняття кон-
венцій і рекомендацій МОП, Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), Міжнародної асоціації соціального забезпе-
чення (MACO) і інші [4].

У 1948 р. Організацією Об’єднаних Націй було прийнято 
Загальну декларацію прав людини – перший документ універ-
сального характеру, який на міжнародному рівні проголосив 
основні громадянські, політичні, соціально-економічні та куль-
турні права і тим самим встановив стандарти та ідеали, яким 
і сьогодні прагнуть слідувати усі країни світу. Право на соці-
альне забезпечення закріплене у статті 22 Загальної деклара-
ції прав людини, в якій проголошується, що кожна людина, як 
член суспільства, має право на соціальне забезпечення [5].

Право на соціальне забезпечення (за віком, у випадку хво-
роби, інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей 
тощо) полягає в тому, що держава гарантує надання достатніх 
коштів громадянам, які через об’єктивні обставини повністю 
або частково втратили можливість працювати й отримувати 
винагороду за працю, а також допомоги сім’ям у зв’язку із 
народженням та вихованням дитини.

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні та куль-
турні права прямо встановлено право на соціальне забезпе-
чення, у тому числі соціальне страхування, на задовільне існу-
вання, а також закріплюється право сім’ї та матері на допомогу 
по соціальному забезпеченню [6].

Різними питаннями, що пов’язані з дослідженням світового 
океану, питаннями економіки, організації, оформлення переве-
зень, безпеки й захисту морського середовища займаються чис-
ленні міжнародні організації.

Міжнародна Організація Праці (МОП) була створена 
в 1919 році, з метою міжнародного співробітництва, усунення 
соціальної несправедливості за допомогою покращення умов 
праці. Мета діяльності Міжнародної Організації Праці викла-
дена в преамбулі до її Статуту [7].

Декларація Міжнародної організації праці про основопо-
ложні принципи та права у сфері праці 1998 року стала відпо-
віддю Міжнародної організації праці на процеси глобалізації 
у світі. В Декларації зазначено, що всі країни-члени Організа-
ції, навіть ті з них, які не ратифікували основоположні Конвен-
ції, мають зобов’язання, що випливають з самого факту їхнього 
членства в Організації, дотримуватися, зміцнювати та реа-
лізовувати відповідно до Статуту принципи, що стосуються 
основних прав, які с предметом Конвенцій, а саме: 

– свободу асоціації та реальне визнання права на ведення 
колективних переговорів; 

– скасування усіх форм примусової чи обов’язкової праці; 
– заборона дитячої праці; 
– недопущення дискримінації у сфері праці та занять [8]. 
Міжнародна організація праці стала першим спеціалізо-

ваним закладом Організації Об’єднаних Націй. Міжнародна 
організація праці об’єднує 187 Держав-Членів [9].

МОП має унікальну тристоронню структуру для Організа-
ції Об’єднаних Націй, у рамках якої представники роботодав-
ців і трудящих мають рівний із представниками урядів голос 
під час розроблення її заходів і програм.

Основними напрямками діяльності МОП є прийняття між-
народних стандартів, що регулюють робочий час, мінімальний 
рівень заробітної плати та соціального забезпечення, охорону 
праці та здоров’я трудящих [10, с. 41].
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За час свого існування МОП ухвалила велику кількість 
документів (Конвенцій і Рекомендацій) в галузі умов праці, 
найму, професійної підготовки, соціального забезпечення 
й техніки безпеки.

Визначені стандарти були закріплені у таких конвенціях 
МОП: Конвенція № 87 про свободу асоціації й захист прав на 
організацію 1948 року, Конвенція № 98 про право на організа-
цію та на ведення колективних переговорів 1949 року, Конвенція 
№ 105 про скасування примусової праці 1957 року [11, с. 296].

Види діяльності МОП організовує Міжнародне Бюро Праці 
(МБП) –International Labour Office, (Bureau International du Travail-
BIT). МБП є постійним Секретаріатом Організації й місцем збору 
міжнародної інформації й досліджень. У МОП працює Об’єднана 
Морська Комісія (Jont Maritime Commission), яка складається 
з представників судновласників і моряків. Підприємців представ-
ляє Міжнародна Федерація Судновласників (МФС – IFS).

Нормотворчу діяльність у сфері соціального забезпечення 
МОП проводила від самого початку свого існування. У Пре-
амбулі до Статуту Міжнародної організації праці, ухваленому 
в 1919 році, вказується на важливість поліпшувати умови праці 
моряків в плані боротьби з безробіттям, захисту робітників 
від хвороб, професійних захворювань, нещасних випадків на 
виробництві, пенсій за старістю та інвалідністю.

Через складнощі, що виникають через обставини працев-
лаштування моряків, Міжнародна організація праці, починаючи 
з 1920 року, ухвалила значну кількість конвенцій і рекоменда-
цій, які регулюють права цієї категорії трудящих на соціальне 
забезпечення. Ці документи міжнародного права розроблені 
головним чином на основі загальних стандартів Міжнародної 
організації праці у сфері соціального забезпечення.

Перші міжнародні акти Міжнародної організації праці про 
соціальний захист моряків сягають 1920 року. Першими кон-
венціями, ухваленими в даній сфері, були: Конвенція 1920 року 
про допомогу з безробіття в разі корабельної аварії № 8, Кон-
венція 1936 року про зобов’язання судновласника у випадку 
хвороби, травми або смерті моряків № 55, Конвенція 1936 року 
про страхування моряків у зв’язку з хворобою № 56, які перед-
бачали охоплення соціальним захистом моряків, як окремої 
категорії працівників.

Ситуація змінилася в 1946 році, з ухваленням нової міжна-
родної правової бази соціального захисту моряків та їх утри-
манців, що втілила в собі більш комплексний підхід до соціаль-
ного забезпечення та показувала зміни, які відбувалися у сфері 
встановлення відповідних міжнародних стандартів. Нова пра-
вова база містила Конвенцію 1946 року про соціальне забезпе-
чення моряків № 70, Конвенцію 1946 року про пенсії морякам 
№ 71 і Конвенцію 1946 року про угоди щодо соціального забез-
печення моряків № 75 [12].

Помітний прогрес у сфері соціального захисту моряків асо-
ціюється із Конвенцією 1946 року про соціальне забезпечення 
моряків № 70, яка включала такі положення щодо соціального 
захисту моряків:

– право моряків та їхніх утриманців у період роботи на борту 
судна, що плаває під прапором держави їхнього проживання, на 
страхові виплати у зв’язку з хворобою, у разі непрацездатності, 
спричиненої будь-якою травмою, як виробничої, так і ні; 

– на виплати з безробіття; 
– на пенсії у зв’язку зі старістю та втратою годувальника 

в розмірі, не меншому, ніж для працівників на березі;

– встановлення мінімального розміру відповідних допомог 
і координація із загальними системами страхування працівни-
ків на березі;

– зобов’язання судновласника в разі хвороби, травми або 
смерті моряка, що настала в період роботи на борту судна [13].

Наступним кроком розвитку соціального захисту моряків 
стало прийняття Конвенції МОП № 71, яка включала наступні 
вимоги:

– встановлення для країн, що ратифікують, зобов’язання 
створити або гарантувати створення системи з виплати пенсій 
морякам, які працюють на суднах під їхнім прапором;

– визначення розміру пенсій морякам і ставки внесків на їх 
фінансування.

– умови набуття моряками права на пенсії за старістю;
– порядок збереження набутих пенсійних прав [14]. 
Не менш важливим нормативним актом у сфері соціаль-

ного захисту моряків стала Конвенція МОП № 75, яка вста-
новила стандарти комплексного соціального захисту, які були 
спрямовані на захист прав моряків, що працюють під інозем-
ним прапором, на створення системи з виплати пенсій моря-
кам, які працюють на суднах під їхнім прапором, визначення 
розміру пенсій морякам і ставки внесків на їх фінансування, 
умов набуття моряками права на пенсії за старістю та порядок 
збереження набутих пенсійних прав [14].

Для того, щоб забезпечити комплексний соціальний захист 
усіх моряків, Міжнародна організація праці ухвалила Конвен-
цію № 165. 1987 року Про соціальне забезпечення моряків 
(переглянуту). 

Конвенція № 165 встановлює види соціального захисту 
моряків:

– медичне обслуговування;
– допомога по хворобі;
– допомога по безробіттю;
– допомога по старості;
– допомога у зв’язку з виробничим травматизмом;
– сімейна допомога;
– допомога по вагітності та пологах;
– допомога по інвалідності;
– допомога у зв’язку з втратою годувальника.
Однією з особливостей трудових відносин у морській галузі 

є значний рівень використання праці іноземних моряків. Це 
пов’язано з низкою чинників, серед яких і уніфікація праці на 
суднах, використання англійської мови як засобу комунікації, 
традиції найму моряків у портах заходу, дефіцит національних 
кадрів і привабливо висока, з точки зору громадян країн, що 
розвиваються, заробітна плата. Усі ці чинники в різні періоди 
більшою чи меншою мірою впливали на кількість моряків-іно-
земців на суднах [15, с. 364].

Тому Конвенція МОП № 165 також містить положення про 
моряків мігрантів:

– визначення національного законодавства, що поширю-
ється на моряків-мігрантів;

– зрівняння в правах моряків-мігрантів із громадянами дер-
жави їхнього проживання;

– виплату допомоги соціального забезпечення незалежно 
від місця проживання моряків [16].

Кожна держава-член вживає заходи відповідно до своїх 
національних особливостей з захисту в галузі соціального 
забезпечення моряків [17].
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Ще одним важливим кроком у справі захисту соціальних 
прав моряків стало ухвалення Конвенції МОП № 102 Про 
мінімальні норми соціального забезпечення. Згідно 
з вимогами цієї конвенції Держави-члени можуть за своїм 
вибором застосовувати або мінімальні норми, які встановлює 
Конвенція № 102, або вищі норми, встановлені наступними 
актами, ухваленими у сфері соціального забезпечення [18].

Проблема соціального захисту моряків стосується двох 
площин: соціальний захист моряків, які працюють в Україні; 
та соціальний захист моряків, які працюють під прапором 
іншої держави. Окремого законодавства щодо соціального 
захисту моряків не існує. Фактично це питання розглядається 
або в межах правових актів України щодо соціального захисту 
та соціального забезпечення або в межах міжнародних право-
вих актів щодо роботи моряків [19, с. 73].

У 2016 році Україна ратифікувала Конвенцію МОП № 102 
Про мінімальні норми соціального забезпечення 
і Відповідно до пункту "b" статті 2 Конвенції взяла на 
себе зобов’язання за наступними розділами Конвен-
ції: розділ II «Медичне обслуговування»; розділ III«Допомога 
у зв’язку з хворобою»; розділ IV «Допомога по безробіттю»; 
розділ V «Допомога по старост» розділ VI «Допомога у випадку 
трудового каліцтва або професійного захворюванн» розділ 
VII «Родинна допомога»; розділ VIII «Допомога у зв’язку 
з вагітністю і пологами»; розділ IX «Допомога по інвалідності»; 
розділ X «Допомога у зв’язку з втратою годувальника» [20].

На початок 2000 року Міжнародна організація праці оголо-
сила, що з усіх стандартів соціального забезпечення, ухвалених 
МОП у морському судноплавстві, актуальною може вважатися 
тільки Конвенція № 165, оскільки вона відповідає поточним 
потребам. За рекомендацією Об’єднаної морської комісії, вине-
сеною у 2001 р., Адміністративна рада МОП закликала розро-
бити ефективний рамковий документ про стандарти у сфері 
праці та соціального забезпечення в морському судноплавстві, 
який переглядав би раніше прийняті конвенції. Таким доку-
ментом стала Конвенція о праці в морському судноплавстві 
2006 року.

За оцінками МОП, 80% населення світу, як і раніше, не 
має доступу до соціального забезпечення. У моряків, подібно 
до більшості трудящих, немає соціального захисту. З огляду 
на високий ступінь глобалізації морського судноплавства 
і небезпечний характер праці в цій галузі соціальне забезпе-
чення моряків є особливо складною проблемою, яку необхідно 
розв’язувати за допомогою належних заходів, спрямованих 
тією чи іншою мірою на поширення соціального захисту на 
моряків та їхніх утриманців. 

У зв’язку з цим було надзвичайно важливо закріпити в Кон-
венції о праці в морському судноплавстві 2006 положення про 
соціальне забезпечення моряків та їхніх утриманців, як про-
довження конвенцій і рекомендацій, раніше прийнятих із цією 
метою, а також забезпечити застосування ними цього осново-
положного права внаслідок створення відповідних механізмів.

Висновки. Діяльність Міжнародної Організації Праці мала 
вирішальне значення в історичному розвитку розроблення 
та ухвалення норм і стандартів соціального захисту моряків. 
Це підтверджує і той факт, що в ознаменування 50-ї річниці 
МОП їй було присуджено Нобелівську премію миру 1969 року.

Міжнародні стандарти у сфері соціального захисту моряків 
формувалися в результаті співпраці держав в рамках міжнарод-

них міждержавних організацій, таких як Організація Об’єд-
наних Націй та Міжнародної Організації Праці. Виникнення 
міжнародно-правових зобов’язань держав стосовно станов-
лення та розвитку соціального забезпечення моряків пов’язано 
з механізмом міжнародно-правового регулювання.

В Конвенції о праці в морському судноплавстві 2006, до 
якої вже приєдналася 101 держава, закріплені положення про 
соціальне забезпечення моряків та їх утриманців, як продов-
ження конвенцій та рекомендацій МОП. 
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Kostyria O., Pivtorak G. Historical development of the 
international labor organization activities on seafarers’ 
social protection

Summary. The article deals with historical 
aspects of the development and progressive influence 
of the International Labor Organization’s rule-making activities 
on the development and implementation of the principles 
and norms of social protection of seafarers. With the aim 
of international cooperation and elimination of social injustice 
by improving working conditions, the International Labor 
Organization (ILO) was established in 1919, which played 
a decisive role in the legal regulation of labor relations in 
merchant shipping. The ILO has been engaged in standard-
setting activities in the field of social security from the very 
beginning of its existence. The Preamble to the Constitution 
of the International Labor Organization, adopted in 1919, 

points out the importance of improving the working 
conditions of seafarers in terms of combating unemployment 
and protecting workers from sickness, occupational diseases, 
accidents at work, old age, and disability pensions.

Due to the difficulties arising from the circumstances 
of seafarers’ employment, the International Labor Organization, 
since 1920, has adopted a significant number of conventions 
and recommendations regulating the rights of this category 
of workers to social security. The first international acts 
of the International Labor Organization on the social protection 
of seafarers date back to 1920. The first conventions adopted 
in this area were: Convention on Unemployment Benefits in 
the Event of Shipwrecks (1920) No. 8, Convention on the Ship-
owner`s Liability in the Event of Sickness, Injury or Death 
of Seafarers (1936) No. 55, Convention on Seafarers’ Sickness 
Insurance (1936) No. 56, which provided for the coverage 
of seafarers as a separate category of workers with social 
protection.

International standards in the field of seafarers’ social 
protection were formed as a result of the cooperation of states 
within the framework of international intergovernmental 
organizations such as the United Nations and the International 
Labor Organization.

The activities of the International Labor Organization 
were crucial in the historical development of the development 
and adoption of norms and standards of seafarers’ social 
protection. This is confirmed by the fact that in commemoration 
of the 50th anniversary of the ILO it was awarded the Nobel 
Peace Prize in 1969.

The emergence of international legal obligations of states 
regarding the establishment and development of seafarers’ 
social security is connected with the mechanism of international 
legal regulation.

The Maritime Labor Convention, 2006, which has already 
been acceded to by 101 states, enshrines provisions on social 
security for seafarers and their dependents as a continuation 
of ILO conventions and recommendations. 

Key words: United Nations, labor relations, human rights, 
responsibilities of the Flag State, development, Conventions, 
Recommendations.


