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ЛІЦЕНзувАННЯ КРюЇНГОвих КОМПАНІЙ  
ЯК ГАРАНТІЯ зАхиСТу ТРуДОвих  

І СОЦІАЛьНих ПРАв МОРЯКІв

В статті досліджуються правові аспекти ліцензування господарської діяльності, 
узагальнюються основні ознаки ліцензування крюїнгових компаній. Проведений 
аналіз проблем сучасного стану ринку праці українських моряків. В роботі визна-
чається роль ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посеред-
ництва у працевлаштуванні за кордоном, їх значення для забезпечення трудових і 
соціальних прав моряків. Досліджуються нові зміни в ліцензійних умовах прова-
дження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордо-
ном і ступінь іх наближення до міжнародних стандартів.

Ключові слова: ліцензування, ознаки ліцензування, крюїнгові компанії, 
ліцензійні умови, ліцензіат, Конвенція МОП 2006.
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Oleksandr Balobanov, Kateryna Pastushenko. Licensing Crewing Companies 
As a Guarantee of Protection of labor and Social Rights of Seamen. – Article.

The article investigates the legal aspects of the economical activity licensing, and 
generalizes the main features of licensing crewing companies . An analysis of the prob-
lems of the current Ukrainian seamen labor market state is conducted. The article also 
determines the role of the licensing conditions for conducting an economic activity 
on mediation in employment abroad and its importance for ensuring sailors’ labor and 
social rights. The new changes in the licensing conditions for conducting economic 
activities on mediation in employment abroad and the degree of their approximation to 
international standards are being researched.

Key words: licensing, licensing features, crewing companies, licensing conditions, 
licensee, ILO Convention 2006.

Балобанов А. О., Пастушенко Е. Н. лицензирование крюинговых компа-
ний – как гарантия защиты трудовых и социальных прав моряков. – Статья.

В статье исследуются правовые аспекты лицензирования хозяйственной дея-
тельности, обобщаются основные признаки лицензирования крюинговых компа-
ний. Проведён анализ проблем современного состояния рынка труда украинских 
моряков, в работе определяется роль лицензионных условий осуществления 
хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, 
их значение для обеспечения трудовых и социальных прав моряков. Исследуются 
новые изменения в лицензионных условиях осуществления хозяйственной дея-
тельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом и степень их при-
ближения к международным стандартам.

Ключевые слова: лицензирование, признаки лицензирования, крюинговые 
компании, лицензионные условия, лицензиат, Конвенция МОТ 2006.

На сьогоднішній день в Україні такий вид господарської діяльно-
сті, як посередництво з працевлаштування за кордон, займає істотний 
сегмент в економіці. Одним із завдань держави є підтримка та розви-
ток цього напрямку, особливо тоді, коли у цій сфері наявні певні про-
блеми, які насамперед пов’язані з глобалізацією міжнародного ринку 
праці, економічними кризами іноземних роботодавців та національ-
ними проблемами.

У результаті роздержавлення і перебудови економіки України, 
відсутності належного державного контролю у судноплавній галузі, 
наша країна втратила морський вантажний і пасажирський флот, а від-
сутність в таких умовах попиту і цілісної системи регулювання наці-
онального ринку праці моряків призвела до безробіття, перед моря-
ками постала проблема пошуку нових можливостей застосування 
своїх знань і сил на іноземних суднах з достойною заробітною пла-
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тою. У свою чергу, глобалізація судноплавства передбачає гостру кон-
курентну боротьбу за скорочення трудових витрат і використання рин-
ків дешевої робочої сили. Українські моряки, які формують сегмент 
ринку, характеризуються високим професіоналізмом, витривалістю 
і готовністю працювати за умови недостатньо високої оплати праці. 
Також вони досить часто погоджуються на контракти з суднами, що 
плавають під “зручними” прапорами. Оскільки прапор судна є дока-
зом його належності до певної держави, національне законодавство 
не може бути застосоване до трудових правовідносин між працедав-
цем і членами екіпажу, і тому не здатне захистити величезну кількість 
українських моряків, що працюють на суднах під такими прапорами.

Моряки України перебувають у складній ситуації, якою користу-
ються численні ліцензовані посередницькі структури, такі як крюїнгові 
компанії, основним завданням яких є забезпечення суден міжнародних 
судноплавних компаній екіпажами з числа українських моряків.

Правове регулювання діяльності таких компаній досить недоско-
нале, що пояснюється, у першу чергу, тим, що в законодавчій базі 
України взагалі відсутнє поняття “крюїнгова компанія”, при тому, 
що цей вид господарської діяльності дуже специфічний, оскільки 
пов’язаний з судноплавством. Але в умовах, коли одним із ключо-
вих факторів трудових міграцій українських моряків за кордоном є 
відсутність роботи в Україні при досить високій пропозиції, послуги 
ліцензованих посередницьких підприємств є гарантією легального 
працевлаштування. Адже український ринок праці моряків нарахо-
вує близько 100 тис. осіб.

Актуальне питання захисту трудових прав моряків стосується 
випадків недобросовісної роботи крюїнгових компаній щодо працев-
лаштування моряків та нелегального працевлаштування через тіньові 
ідентичні структури без ліцензії, туристичні агентства та самостій-
ний пошук місця роботи. Також багато існує проблем щодо невико-
нання зобов’язань зі сторони роботодавців-судновласників, голов-
ним чином, порушуються контрактні зобов’язання щодо умов праці, 
виплат заробітної плати, відсутності різних видів страхування тощо. 

У наш час крюїнгові компанії так чи інакше наявні в будь-якому 
портовому місті на території України. Налічується близько 450 компа-
ній, які спеціалізуються на підборі персоналу для зарубіжних робото-
давців. Деякі судноплавні компанії відкривають свої представництва 
в нашій країні з метою забезпечення себе необхідним персоналом. 
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Тому виникло питання дослідження таких господарських структур, 
визначення ролі ліцензування крюїнгових компаній для захисту тру-
дових прав моряків.

Ліцензування крюїнгових компаній є одним із видів державного 
регулювання економіки, основною метою якого є забезпечення єди-
ної державної політики у цій сфері, а також захист основних еконо-
мічних інтересів держави та інтересів громадян, які безпосередньо 
виступають споживачами послуг, що надаються суб’єктами госпо-
дарювання – крюїнговими компаніями, тобто ліцензування є однією 
з форм забезпечення належного дотримання та використання прав і 
свобод громадян. Але нормативна база в регулюванні багатьох питань 
ліцензування окремих видів господарської діяльності недосконала, не 
відповідає потребам нинішнього часу, ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кор-
доном тільки опосередковано відповідають міжнародним стандар-
там. Необхідність формування принципово нової системи держав-
ного управління і контролю в сфері ліцензування, вдосконалення з 
цією метою діяльності державних органів, з одного боку, та успішний 
розвиток бізнесу крюїнгових компаній в Україні – з іншого, зумов-
лює актуальність та важливість дослідження проблем ліцензування 
господарської діяльності в цілому, його сутності та значення, змісту 
та об’єктів, повноважень посадових осіб щодо виконання та застосу-
вання його правових норм, відповідність ліцензійних умов тощо. 

У вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі окремим 
питанням ліцензування господарської діяльності приділяли увагу 
такі фахівці, як В. Авер’янов, Д. Бахрах, Е. Бекірова, Т. Васильєва, 
Г. Денисова, Ж. Іонова, Р. Калюжний, І. Коліушко, О. Олійник, 
В. Щербина, А. Шпомер та ін. Вивченню питання ліцензування саме 
крюїнгових компаній науковці приділяють мало уваги, тільки нещо-
давно почали з’являтися праці, в яких визначається сутність крюїнго-
вих компанії, проблематика організаційно-правових засад їхньої діяль-
ності (А. Кирилюк, Є. Клюєва, Г. Сляднєва, В. Панасевич, І. Продіус, 
О. Пташенчук, Р. Бундюк, Л. Крисюк, А. Драгончук та деякі інші).

Серед учених-правознавців на сьогоднішній день немає єдиного 
розуміння сутності і юридичної природи ліцензування, що унемож-
ливлює будь-який подальший розвиток інституту ліцензування, 
оскільки виникають численні суперечності та відмінності у розумінні 
його базових категорій. На думку Ж. А. Іонової, ліцензування є фор-
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мою легітимації підприємництва, тобто державного підтвердження 
законності входження суб’єктів у господарський обіг. Такі науковці 
як Д. Бахрах, С. Ківалов та О. Олійник визначають ліцензування як 
правовий режим здійснення таких видів діяльності (Васильєва, 2011, 
с. 112). Ю. А. Тихомиров вважає, що ліцензування – це особлива про-
цедура офіційного засвідчення (визнання) права господарюючого 
суб’єкта на ведення певного виду діяльності з додержанням правил, 
нормативних вимог та стандартів (Шпомер, 2004, с. 78). 

Так можна зробити висновок, що у більшості з наведених визна-
чень науковців йдеться про право, що з’являється у суб’єкта під-
приємницької діяльності при ліцензуванні, але зміст цього права не 
розкривається. Якщо ототожнювати поняття ліцензування з визна-
ченням меж права, то можна говорити саме про нерозуміння сут-
ності інституту ліцензування. Не треба забувати, що юридична мета 
і призначення ліцензування перебуває не у визначенні меж наявної 
в особи правоздатності, кількості прав, а в її легітимації (законності 
входження і правомірності). А. І. Цихоцька вважає, що “реальним 
змістом ліцензування є організаційно-коригуючий вплив держави 
на керований об’єкт... Ліцензування є однією з функцій державного 
управління, тобто одним із найбільш загальних і типових способів 
впливу держави на суб’єктів, що господарюють”. Така думка не роз-
криває сутність та наслідки такого впливу для об’єктів, стосовно яких 
він здійснюється (Васильєва, 2011, с. 113). 

Ми будемо розглядати інститут ліцензування крюїнгових компа-
ній, його правову природу та ознаки крізь призму господарського 
права. І перш за все, слід зупинитись на його правовій регламента-
ції. Нормативну базу ліцензування становить Господарський кодекс 
України (далі – ГК України), Закон України “Про ліцензування видів 
господарської діяльності”, постанова Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльно-
сті з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”. Так, ч. 1 ст. 14 
ГК України закріплено, що ліцензування є одним із засобів держав-
ного регулювання у сфері господарювання, спрямованим на забезпе-
чення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних 
і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. 
Частина 3 ст. 14 цього Кодексу містить відсильну норму: “відносини, 
пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регу-
люються законом”. Мається на увазі, очевидно, спеціальний закон – 
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Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. 
Таким чином, законодавець розширеного тлумачення поняття “ліцен-
зування” у ГК України не пропонує, а лише вказує, що ліцензування 
належить до засобів державного регулювання. Закон України “Про 
ліцензування видів господарської діяльності” містить у ст. 1 визна-
чення цього поняття. Так, ліцензування розуміється як засіб держав-
ного регулювання провадження видів господарської діяльності, що під-
лягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної 
державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соці-
альних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

На підставі наведених наукових та законодавчих визначень поняття 
“ліцензування” можна визначити ознаки, які притаманні ліцензу-
ванню крюїнгових компаній: 

1) ліцензування крюїнгових компаній є одним із засобів держав-
ного регулювання господарської діяльності (разом із такими засо-
бами, як патентування та квотування), який, у свою чергу, спрямова-
ний на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист 
інтересів усіх суб’єктів такої діяльності;

2) ліцензування крюїнгових компаній – це діяльність уповноваже-
них у встановленому Законом порядку органів ліцензування; 

3) мета процедури ліцензування крюїнгових компаній – видача, 
переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів та копій 
ліцензій, ведення ліцензійних справ та забезпечення функціонування 
ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцен-
зійних умов та органами ліцензування законодавства у сфері ліцен-
зування, видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних 
умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у 
сфері ліцензування;

4) ліцензування крюїнгових компаній пов’язане з обігом 
(видачею, переоформленням, анулюванням і т.д.) відповідного 
документа – ліцензії;

5) ліцензування крюїнгових компаній водночас є особливою про-
цедурою визнання права суб’єкта господарювання на провадження 
певного виду господарської діяльності відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Ліцензія служить доказом діяльності крюїнгової компанії на закон-
них підставах. Але чи дає сама ліцензія гарантії в повному обсязі щодо 
захисту соціальних і трудових прав клієнтів, які користуються послу-
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гами таких компаній, в даному випадку моряків? В цьому питанні 
важливе значення, на нашу думку, має розуміння якості та відповід-
ності міжнародним стандартам саме ліцензійних умов провадження 
діяльності крюїнгових компаній, а також контроль за їх дотриманням. 

Важливим глобальним міжнародним актом щодо захисту прав 
моряків, їх соціального забезпечення є Конвенція МОП про працю 
в морському судноплавстві 2006 р., яку Україна досі не ратифіку-
вала. Багато науковців наполягають на важливості ратифікації цього 
акта, що безперечно вирішило би багато питань щодо трудових відно-
син між судновласниками і моряками, це був би значний крок щодо 
вдосконалення захисту прав українських моряків. Так, Конвенція 
гарантувала б морякам встановлення мінімальної заробітної плати, 
врегулювала б питання щодо медичного і пенсійного страхування, 
компенсації на випадок травмування або загибелі моряка, механізму 
судового захисту порушених прав моряка, встановила б вимоги щодо 
відповідальності посередників (крюїнгових компаній) щодо працев-
лаштування, визначала б шляхи роботи як державних, так і приватних 
компаній по найму екіпажу. Але треба розуміти, що в нинішніх скрут-
них економічних реаліях України, процес ратифікації цієї Конвенції 
стає складним явищем, адже Україна не має достатньої кількості капі-
талу для забезпечення проведення такої масштабної роботи як ство-
рення спеціальних служб найму і працевлаштування, а іноземним 
судновласникам буде невигідно фінансувати таку роботу, і вони пере-
ключаться на ринок найму рядового плавскладу представників тих 
країн, які не ратифікували Конвенцію (Філіппіни, Китай, Пакистан, 
Латинська Америка), також більшість нинішніх крюїнгових компаній 
змушені будуть зупинити свою господарську діяльність на території 
України, а це в свою чергу спричинить втрату робочих місць, збіль-
шиться відсоток моряків, потреби яких в своєчасному працевлашту-
ванні не будуть задоволені (Клюєв, Панасевич, 2017). 

Відповідно до вимог Стандарту А1.4. Конвенції, якщо на тери-
торії держави-члена діють приватні служби набору й працевлашту-
вання моряків, основна мета яких полягає в наборі та працевлашту-
ванні моряків або які набирають і працевлаштовують значну кількість 
моряків, то їхня діяльність здійснюється тільки відповідно до стан-
дартизованої системи ліцензування або сертифікації або іншої форми 
регулювання. Цей стандарт ще раз наголошує на важливості і необ-
хідності ліцензування крюїнгових компаній в Україні.
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На наш погляд, для вирішення питання гарантування захисту прав 
моряків, на сьогоднішній день, є процес наближення або часткове 
ототожнення ліцензійних умов провадження діяльності крюїнгових 
компаній до міжнародних стандартів Конвенції МОП про працю в 
морському судноплавстві 2006р.

Позитивним кроком у цьому напрямку є затвердження постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 140 про нові Ліцензійні 
умови провадження господарської діяльності з посередництва у пра-
цевлаштуванні за кордоном. Важливим новим правилом є те, що 
проект трудового договору (контракту), який укладається україн-
ською мовою або мовою, що використовується в країні перебування, 
обов’язково повинен бути завірений іноземним роботодавцем. Такий 
договір повинен містити зобов’язання, взяті на себе іноземним робо-
тодавцем, а також інформацію про умови праці. Так, відтепер обов’яз-
ковими є зазначені відомості про:

– умови праці (у т. ч. щодо забезпечення належних, безпечних і 
здорових умов праці);

– оплату праці (у т. ч. за розміром гарантованої заробітної плати), 
відрахування з заробітної плати;

– тривалість робочого часу і часу відпочинку;
– термін дії трудового договору (контракту) і умови його розірвання;
– надання соціальної та медичної допомоги, здійснення соціального 

страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю в результаті 
нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності;

– репатріацію трудового мігранта (Постанова про внесення змін до 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посеред-
ництва у працевлаштуванні за кордоном, 2018).

Також новими Ліцензійними умовами змінені організаційні вимоги 
щодо здійснення ліцензіатами господарської діяльності з посередниц-
тва у працевлаштуванні. Так, обов’язковою вимогою є здійснення такої 
діяльності в нежитловому приміщенні, яке повинно бути забезпечено 
оргтехнікою (комп’ютером з доступом до Інтернету, принтером) і теле-
фонним зв’язком. У приміщенні ліцензіата, крім документів та інформа-
ційних матеріалів, передбачених попередньою редакцією Ліцензійних 
умов, розміщується завірена ліцензіатом інформація про види профе-
сійної діяльності, за якими пропонується працевлаштування, витяги із 
законів України “Про зайнятість населення”, “Про зовнішню трудову 
міграцію”. Ліцензіати зобов’язані мати власний веб-сайт. 
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Також ліцензіат повинен до укладення договору (контракту) про 
надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоп-
латно надати клієнту засвідчену ним достовірну інформацію про умови 
праці та умови проживання в державі працевлаштування. Надалі після 
укладення між клієнтом ліцензіата та іноземним роботодавцем трудо-
вого договору (контракту), зберігати копію такого договору (контракту) 
протягом трьох років після закінчення терміну його дії (Постанова про 
внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяль-
ності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, 2018).

У разі планового або позапланового закриття приміщення (в 
зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, 
виникненням форс-мажорних обставин тощо) ліцензіат зобов’язаний 
у місячний термін повідомити про це Міністерство соціальної полі-
тики України із зазначенням підстав і строків закриття, а також розмі-
стити на своєму веб-сайті та біля входу в приміщення відповідне ого-
лошення із зазначенням номера телефону для довідок та нової адреси 
приміщення (у разі продовження здійснення діяльності).

Новими Ліцензійними умовами встановлено також кадрові вимоги 
щодо здійснення ліцензіатами господарської діяльності з посередниц-
тва у працевлаштуванні за кордоном. Так, у штаті ліцензіата повинен 
бути мінімум один працівник з вищою юридичною освітою, оформле-
ний відповідно до законодавства, а за відсутності його в штаті, ліцен-
зіат повинен укласти договір про юридичне обслуговування.

Можна зробити висновок, що ліцензування крюїнгових компаній 
з впровадженням нових Ліцензійних умов буде більш якісно забезпе-
чувати захист основних інтересів і прав моряків, хоча звісно ці нові 
стандарти є мінімальними і не вирішують всіх соціальних і трудових 
питань. Такі нові правила для здобувача ліцензії будуть більш жор-
сткими, але вони наближують ліцензування крюїнгових компаній, як 
засобу державного регулювання господарської діяльності, до міжна-
родних стандартів. На цьому етапі важливий контроль за впроваджен-
ням цих умов, тому зараз залишається питання щодо вдосконалення 
роботи державних органів у сфері нагляду та контролю за діяльністю 
крюїнгових компаній. Актуальним також є розширення та деталізація 
зобов’язань ліцензіата у Ліцензійних умовах, імплементація інших 
стандартів Конвенції МОП 2006, отже питання ліцензування госпо-
дарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном 
повинно постійно бути важливим для нашої країни.
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