
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про звання осіб командного складу морських 
суден та порядок їх присвоєння та деякі питання щодо підготовки та 

дипломування моряків»

1. Мета
Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про звання осіб командного складу морських суден 
та порядок їх присвоєння та деякі питання щодо підготовки та дипломування 
моряків» (далі – проєкт акта) є забезпечення виконання вимог міжнародних 
договорів і законів України у сфері підготовки та дипломування моряків – осіб 
командного складу морських суден (далі – моряків).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проєкт акта розроблено з метою приведення вимог щодо підготовки та 

дипломування моряків у відповідність із зобов’язаннями України за її 
міжнародними договорами (Міжнародною конвенцією про підготовку і 
дипломування моряків та несення вахти 1978 року і Міжнародною конвенцією 
про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та 
несення вахти 1995 року) та статтею 51 Кодексу торговельного мореплавства 
України,  яка затверджена у новій редакції відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо 
вимог до кваліфікації членів екіпажу» № 1578-IX від 29 червня 2021 року.

Також проєкт акта направлено на спрощенню механізму дипломування 
моряків, що безпосередньо матиме позитивний вплив на ротацію українських 
екіпажів на борту іноземних суден та у свою чергу сприятиме ефективному 
розвитку економіки України у вигляді валютних надходжень (заробітні плати 
моряків), у тому числі в умовах воєнного стану.

3. Основні положення проєкту акта
Проектом акта зокрема передбачається встановлення:
нормативно-правових засад регулювання у сфері підготовки та 

дипломування моряків;
перелік звань моряків і відповідних їм посад у складі екіпажу;
порядок присвоєння звань морякам і підтвердження збереження ними 

професійної придатності, необхідної для продовження дії кваліфікаційних 
документів;

перелік кваліфікаційних документів моряків, які підтверджують 
присвоєння звань, їх реєстрація, ведення Державного реєстру документів 
моряків;

види підготовки моряків і порядок їх проведення;
порядок обчислення стажу роботи на судні, що необхідний для 

присвоєння звань і підтвердження професійної придатності моряків;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1578-20#n5
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вимоги до створення і функціонування Державної кваліфікаційної 
комісії;

порядок видачі кваліфікаційних документів моряків, оскарження 
моряками рішень Державної кваліфікаційної комісії;

вимоги до освітніх програм підготовки в закладах вищої та фахової 
передвищої освіти за спеціальністю «Морський та внутрішній водний 
транспорт» та їх акредитації;

особливостей проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
для випускників морських закладів вищої та фахової передвищої освіти.

4. Правові аспекти
Предметом правового регулювання проєкту акта є комплекс вимог і 

процедур, необхідних для практичної реалізації вимог міжнародних договорів 
і законів України для отримання і підтвердження професійної кваліфікації 
моряків.

У цій сфері суспільних відносин діють такі міжнародні договори, 
законодавчі і нормативно-правові акти:

Конституція України;
Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та 

несення вахти 1978 року;
Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації 

персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року;
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року;
Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, 

схвалений Резолюцією 2 Конференції Сторін STCW 78 від 07 липня 1995 року;
Кодекс торговельного мореплавства України;
Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
Закон України «Про міжнародні договори України»;
Закон України «Про транспорт»;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про вищу освіту»;
Закон України «Про фахову передвищу освіту»;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про захист персональних даних»;
Закон України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах»;
Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг»;
Закон України «Про електронні довірчі послуги»;
Морська доктрина України на період до 2035 року, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 року № 1307 у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року 
№ 1108;

Положення про Міністерство інфраструктури України, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1108-2018-%D0%BF#n11
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Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року 
№ 430;

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
сфері фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове 
регулювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 02 вересня 2020 року № 765;

Порядок атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та 
ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року 
№ 497;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 734 
«Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення іспиту у 
формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків»;

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 року № 762;

Положення про Державну службу морського та внутрішнього водного 
транспорту та судноплавства України, затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 березня 2022 року № 212.

Підставою для прийняття проєкту акта є стаття 51 Кодексу 
торговельного мореплавства України та комплекс вимог Міжнародної 
конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року 
та Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу 
риболовних суден та несення вахти 1995 року. Дотримання зазначених 
міжнародних договорів України є необхідною умовою для здійснення 
українськими суднами міжнародних рейсів, плавання іноземних суден в 
територіальному морі та внутрішніх водах України, а також створення 
правових умов для роботи моряків з українськими кваліфікаційними 
документами на торговельних суднах будь-якого прапору.

У зв’язку зі зміною, відповідно до статті 51 Кодексу торговельного 
мореплавства у новій редакції, компетенції відносно затвердження проєкту 
акта, після набрання ним чинності підлягають визнанню такими, що втратили 
чинність наступні нормативно-правові акти:

наказ Міністерства транспорту України від 17 жовтня 2001 року № 693 
«Про затвердження Положення про Інспекцію з питань підготовки та 
дипломування моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
02 листопада 2001 року за № 928/6119;

наказ Міністерства транспорту України від 08 січня 2003 року № 3, «Про 
затвердження Положення про ведення єдиного Державного реєстру 
документів моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
04 лютого 2003 року за № 86/7407;
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наказ Міністерства транспорту України від 28 серпня 2003 року № 672 
«Про затвердження Порядку припинення дії підтверджень дипломів та 
позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських 
суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2003 року 
за № 798/8119;

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 
2004 року № 1042 «Про затвердження Положення про огляд підприємств, 
організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 року за № 1577/10176;

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 03 серпня 
2005 року № 411 «Про затвердження Порядку видачі пільгових дозволів», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2005 року за 
№ 906/11186;

наказ Міністерства транспорту і зв’язку України та Міністерства 
економіки України від 08 листопада 2006 року № 1065/337 «Про затвердження 
розмірів плати за підтвердження кваліфікації моряків», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2006 року за № 1225/13099;

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 травня 
2007 року № 377 «Про затвердження Порядку роботи Державних 
кваліфікаційних комісій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
23 травня 2007 року за № 529/13796;

наказ Міністерства інфраструктури України від 7 серпня 2013 року 
№ 567 «Про затвердження Положення про звання осіб командного складу 
морських суден та порядок їх присвоєння», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998;

наказ Міністерства інфраструктури України та Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 02 жовтня 2014 року № 479/1182 
«Про внесення змін до розмірів плати за підтвердження кваліфікації моряків», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за 
№ 1290/26067.

Також після набрання чинності проєктом акта, з метою виключення 
правових норм, які вже передбачені проєктом акта, підлягають перегляду 
наступні нормативно-правові акти:

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 листопада 
1996 року № 347 «Про затвердження Правил визначення придатності за 
станом здоров’я осіб для роботи на суднах», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 03 квітня 1997 року за № 108/1912;

наказ Міністерства транспорту України від 30 жовтня 2002 року № 766 
«Про затвердження Порядку заповнення і видачі Підтверджень, що 
засвідчують визнання дипломів», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 19 листопада 2002 року за № 906/7194;

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 листопада 
2004 року № 1046 «Про затвердження Технічного опису бланків документів 
моряків» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року 
за № 1641/10240;
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наказ Міністерства аграрної політики України від 12 січня 2005 року 
№ 7 «Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту 
рибної промисловості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України за 
26 січня 2005 року за № 101/10381;

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 11 квітня 
2007 року № 271 «Про затвердження Порядку видачі та носіння нагрудних 
знаків «Капітан далекого плавання» та «Судновий механік першого розряду»», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2007 року за 
№ 426/13693;

наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року
№ 811 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та 
суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для 
займання посади на судні та ідентифікують їх власників», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1902/24434;

наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року
№ 812 «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам 
командного складу суден та суднової команди морських суден», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за 
№ 1950/24482;

наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року
№ 813 «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та 
дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських 
суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 
року за № 1950/24482;

наказ Міністерства інфраструктури України від 07 жовтня 2014 року 
№ 491 «Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, 
призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та 
суднової команди», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 
2014 року за № 1325/26102;

наказ Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року
№ 1239 «Про затвердження Стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 
«Річковий та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977 
«Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 року за № 880/33851;

наказ Міністерства освіти і науки України від 01 липня 2021 року № 749 
«Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних 
програм фахової передвищої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 13 грудня 2021 року за № 1608/37230.
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного чи 

місцевого бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
Мінінфраструктури, як розробником проєкту акта, проведено численні 

наради (зустрічі) з представниками моряків, громадських організацій, 
судновласників, закладів освіти, державних органів. Значна кількість 
отриманих зауважень та пропозицій врахована в проєкті акта.

З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, проект акта розміщено на офіційному веб-сайті 
Мінінфраструктури для громадського обговорення у формі електронних 
консультацій.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого 
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної , сфери 
наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності
Пунктом 51 Плану заходів з імплементації положень директив та 

регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та 
внутрішнього водного транспорту, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 747 (далі – План заходів), 
передбачена низка заходів з розроблення та прийняття законодавчих і 
нормативно-правових актів, що випливають з положень Директиви 
2008/106/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про 
мінімальний рівень підготовки моряків, зокрема стосовно підготовки моряків, 
стандартів освіти, державних освітніх стандартів, змін до порядку ведення 
єдиного Державного реєстру документів моряків, затвердженого 
електронного обліку та можливості перевірки чинності документів моряків 
через Інтернет у режимі реального часу шляхом подання запиту не більш як за 
двома параметрами, процедур схвалення програм підготовки моряків у 
навчальних закладах і підвищення кваліфікації моряків. У зв’язку зі зміненням 
законодавства у 2021 році (стаття 51 Кодексу торговельного мореплавства), 
заходи, передбачені Планом заходів, проєктом акта переглянуті. Але всі норми 
Директиви 2008/106/ЄС у проєкті дотримані.

Проєкт акта не містить положень, що стосуються прав та свобод, 
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 
пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації.

Проєкт акта потребує визначення необхідності проведення 
антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання 
корупції.
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Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та 
громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів
Прийняття акта дасть змогу підвищити рівень підготовки українських 

моряків та впорядкувати і забезпечити прозорість процедур їх дипломування, 
що призведе до підвищення попиту на українських професійних 
транспортників на міжнародному ринку праці, а також рівень охорони 
людського життя та захисту довкілля від впливу судноплавства на Чорному і 
Азовському морях.

Заінтересована 
сторона

Вплив реалізації 
акта на 
заінтересовану 
сторону

Пояснення очікуваного впливу

Моряки позитивний спрощуються процедури підготовки та 
дипломування моряків;
встановлюється чіткі процедурні та 
часові рамки видачі кваліфікаційних 
документів;
встановлюється прозора процедура 
оскарження рішень Державної 
кваліфікаційної комісії;
Державна кваліфікаційна комісія 
позбавляється невластивих функцій, що 
мають суб’єктивний вплив на 
результати оцінки кваліфікації моряків, 
впроваджується виключно 
автоматизований комп’ютерний спосіб 
проведення іспитів;
вимоги щодо підготовки та 
дипломування моряків приводяться у 
відповідність із зобов’язаннями 
України за її міжнародними договорами 
та позбавляються вагомого комплексу 
надмірних вимог, що не обґрунтовані 
ані міжнародними вимогами, ані 
міркуваннями забезпечення безпеки 
судноплавства

Судновласники позитивний можливість використання на суднах 
моряків, що підготовлені та 
дипломовані відповідно до 
міжнародних правових стандартів
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Заклади освіти позитивний забезпечується консолідація правового 
режиму, що передбачений 
законодавством про освіту та 
міжнародними конвенціями у сфері 
торговельного судноплавства;
впроваджується механізм адаптації 
освітнього процесу і дипломування 
випускників морських закладів освіти;
забезпечується одночасна видача 
дипломів про вищу та фахову 
передвищу освіту і професійних 
дипломів моряків, проведення єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту за 
спеціальністю «Морський та 
внутрішній водний транспорт»

Міністр інфраструктури України                     Олександр КУБРАКОВ

___ _______________ 2022 р.


