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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Міжнародна морська організація (International Mari-

time Organization, IMO) є міжурядовою організацією, спеціалізованою устано-
вою ООН. Вона створена 06 березня 1948 р. в Женеві з прийняттям Конвенції 
про Міжурядову морську консультативну організацію (Inter-Governmental 
Maritime Consultative Organization, IMКО), що набула чинності у 1958 році. 
Штаб-квартира Організації розташована в Лондоні. До Конвенції про ІМКО 
вносилися зміни, спрямовані на розширення компетенції Організації, внаслідок 
чого вона отримала нинішню назву. 

ІМО забезпечує взаємодію між державами у ході ухвалення ними рішень і 
провадження регуляторної діяльності у технічній сфері, що охоплює міжнарод-
ні морські перевезення, сприяє прийняттю універсальних стандартів безпеки 
на морі, ефективності судноплавства, захисту морського середовища, а також 
вирішенню юридичних і адміністративних питань, пов’язаних з міжнародним 
судноплавством, та надає підтримку програмам технічного співробітництва у 
сфері, що відноситься до її компетенції. 

ІМО є єдиною універсальною міжнародною організацією, відповідальною 
за вирішення всього спектру проблем міжнародного торговельного морського 
судноплавства за виключенням комерційних аспектів міжнародного перевезен-
ня та соціальних питань праці на морі. Біля витоків створення ІМО перебувало 
усвідомлення необхідності забезпечити координацію, взаємодію, контроль і 
підтримання в актуальному стані норм проектування і будівництва суден, про-
диктоване важкими наслідками катастрофи лайнера «Титанік». Пошук шляхів 
вирішення існуючих проблем знаменувався розробкою і прийняттям міжнаро-
дних конвенцій у галузі торговельного судноплавства. На час набуття чинності 
Конвенцією про ІМКО вони не були чисельними: Організація прийняла на себе 
зобов’язання і завдання, передбачені лише трьома інструментами, створеними 
до того, як ІМКО провела свою першу сесію у 1958 році: щодо Міжнародної 
конвенції з охорони людського життя на морі 1948 року, Міжнародних правил 
запобігання зіткненню суден на морі 1948 року та Міжнародної конвенції для 
запобігання забруднення моря нафтою 1954 року.  

На сьогодні ІМО розроблено 34 конвенції, що регулюють широкий спектр 
відносин у сфері міжнародного судноплавства. Компетенція правового регулю-
вання ІМО включає: проектування і будівництво суден та конструювання і екс-
плуатацію суднових систем і обладнання; безпечне перевезення всіх типів ван-
тажів і контейнерів; кораблеводіння, зв’язок, пошук і рятування на морі; підго-
товку моряків та виконання ними функціональних обов’язків на всіх типах 
суден; забезпечення готовності боротьби з масштабним забрудненням і забруд-
ненням з суден; запобігання тероризму, актам незаконного втручання у функці-
онування об’єктів морської інфраструктури, а також піратству; правове регу-
лювання відповідальності та компенсацій за забруднення нафтою та іншими 
шкідливими речовинами; відшкодування збитків, що випливають з договору 
морського перевезення пасажирів і багажу; полегшення міжнародного судно-
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плавства та усунення бар’єрів на шляху його функціонування і розвитку. Не-
зважаючи на значний наробок у галузі публічного і публічно-приватного між-
народного морського права, ІМО продовжує приймати виклики сьогодення, 
спрямовуючи свою діяльність у напрямку активного формування умов розвит-
ку міжнародного судноплавства замість реагування на існуючі проблеми, як це 
мало місце на початкових етапах діяльності Організації. 

Україна стала членом ІМО у 1994 році. Серед головних мотивів членства в 
Організації є участь у правотворчій діяльності, оскільки вплив її актів на 
міжнародно-правові умови функціонування морегосподарчого комплексу дер-
жави є незаперечним і значним. Варто зазначити, що лише від часу набуття 
Україною членства в ІМО у рамках Організації було прийнято 8 конвенцій, 
внесено докорінні зміни до 7, прийнято 280 резолюцій Асамблеєю ІМО (у пе-
ріод 1948–1994 рр. – 779).  

Участь України в роботі ІМО має велике практичне значення. Зокрема, од-
ним із центральних питань участі України в ІМО на сучасному етапі є належна 
імплементація її інструментів. Забезпечення безпеки в українських портах, 
плавання у водах, що перебувають під її юрисдикцією, спрощення формально-
стей, пов’язаних із прибуттям/відправленням суден і вантажу, слугують важли-
вою запорукою подальшого зміцнення потенціалу України, як транзитної дер-
жави. Не втрачають актуальності й заходи, що вживаються ІМО у боротьбі з 
піратством та збройними пограбуваннями суден, зокрема – поблизу узбережжя 
Сомалі. Україна активно просуває у рамках ІМО пропозиції, спрямовані на 
боротьбу з піратством. Іншим важливим напрямком діяльності України в ІМО 
є захист прав і законних інтересів моряків. Україна посідає провідне місце се-
ред держав, що готує працівників для міжнародного судноплавства. Це 
зумовлює інтерес України до використання платформи ІМО для забезпечення 
реалізації прав моряків на безпечні умови праці, задоволення їх соціальних 
потреб тощо. Безпосередньо стосується інтересів України діяльність ІМО для 
забезпеченню належної підготовки командного і рядового складу торговельних 
суден, що здійснюється у рамках імплементації Міжнародної конвенції про 
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року. Важливими 
напрямами участі України в ІМО є просування заходів, спрямованих на 
інституціональний розвиток вітчизняної системи управління морським транс-
портом; зміцнення, за сприяння ІМО, регіонального співробітництва держав 
Чорноморсько-Азовського басейну в питаннях безпеки судноплавства і захисту 
морського середовища. У рамках Інтегрованої програми технічного співробіт-
ництва ІМО реалізуються заходи, що дають змогу українським фахівцям 
підвищити кваліфікацію з урахуванням найкращого міжнародного досвіду у 
сферах пошуку і рятування, боротьби із забрудненням, здійснення контролю з 
боку держави порту. 

Водночас різноманіття актів, що приймаються ІМО, зумовлює складнощі, 
пов’язані з участю фахівців України у нормотворчій діяльності Організації. 
Зокрема, акти, що мають обов’язковий характер для держав-членів ІМО, мо-
жуть прийматись різними органами ІМО; резолюціями Організації ухвалю-
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ються документи (обов’язкові та рекомендаційні) різного характеру і 
юридичної сили – правила, керівні принципи, вказівки, кодекси, процедури і 
рекомендації. Чітке розуміння правової природи зазначених документів має 
принципове значення для їх належної імплементації у національне законодав-
ство і для практичного виконання.  

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена недостатнім рівнем 
висвітлення згаданих вище питань у вітчизняній та зарубіжній літературі. На-
разі ґрунтовні дослідження даної тематики в національній правовій доктрині 
майже відсутні. У загальному плані діяльність ІМО є предметом дослідження у 
зарубіжній літературі: її створення, компетенція, структура і порядок роботи, 
окремі аспекти правотворчості, а також проблеми легітимності міжнародних 
організацій в цілому досліджувалися у працях таких вчених, як Т. Арзіманоглу, 
А. Б. Базан, Л. Д. Барчу, Ч. А. Бейкер Ф. Берлінгієрі, П. Бірні, А. Бухеннен, 
Р. Вольфрам, Б. Вукас, Л. С. Вульф, Н. Гаскел, К. Е. Генрі, А. Г. ван Гіннекен, 
В. Грехем, Г. С. Касулідес, М. Ж. Кашель, Г. Келсен, Р. О. Кеоане, Ф. Л. Киргиз, 
Х. Лефевр-Шален, А. В. Лов, Р. І. Макларен, Д. К. Манселл, М. Мільде, 
Е. Я. Моленаар, П. К. Мукхерджі, Б. О. Окере, З. Ойя-Йозчаїр, П. Б. Поттер, 
Д. Ж. Падва, Й. Сасамура, Т. К. Томмен, В. Холт, А. Р. Х’юз, Р. Р. Черчілль. 
Окремими аспектами діяльності ІМО та пов’язаними з ними проблемами між-
народного права займалися такі українські вчені, як Г. О. Анцелевич, 
О. М. Шемякін, О. М. Григоров, В. В. Демиденко, В. М. Прусс, Т. Р. Короткий, 
О. Ф. Висоцький, О. А. Щипцов. а також радянські та російські вчені 
Ю. Г. Барсегов, В. М. Гуцуляк Г. Г. Іванов, М. В. Кучин, І. І. Лукашук, 
С. А. Малінін, Г. І. Морозов, В. Ф. Сидорченко, Г. І. Тункін та ін. Використову-
вались також загальні та спеціальні дослідження з питань теорії права, теорії та 
історії міжнародного права, порівняльного правознавства тощо. Слід відмітити 
значний внесок, зроблений у дослідженні загальних теоретико-правових пи-
тань таких українських вчених, як В. Б. Авер’янов, В. Г. Буткевич, 
В. Н. Денисов, Є. В. Додін, А. Я. Дубінський, В. І. Євінтов, О. В. Задорожній, 
М. І. Козюбра, А. М. Колодій, В. В. Мицик, Ю. С. Шемшученко та інші. 

Окрім вищезгаданого, актуальність дослідження зростає в силу створення 
ІМО нового механізму контролю за виконанням державами – членами ІМО їх 
міжнародно-правових зобов’язань, зокрема – обов’язкового аудиту імплемен-
тації державою – членом ІМО інструментів, ухвалених Організацією, що вису-
ває на перший план систематизацію знань про реалізацію ІМО її правотворчої 
функції. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження здійснювалося в рамках планової теми відділу міжнарод-
ного права та порівняльного законодавства Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України «Еволюція права міжнародної відповідаль-
ності (тенденції розвитку)» (номер державної реєстрації 0112U007723). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є забезпечення систем-
ності участі України у прийнятті актів міжнародного морського права у рамках 
ІМО шляхом дослідження особливостей правотворчої функції Організації у 
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контексті еволюційного розвитку ІМО, з’ясування юридичної природи, харак-
терних особливостей, правового статусу її актів, їх місця у міжнародному 
морському праві, а також дослідження механізмів вдосконалення ефективності 
імплементації цих актів державами-членами. 

Визначена мета зумовила постановку і вирішення таких задач:  
висвітлити процес створення і розвитку ІМО як правового регулятора у 

сфері торговельного мореплавства через призму дослідження передумов 
інституціоналізації правового регулювання торговельного мореплавства та 
узгодження міжнародно-правових позицій держав у цій сфері; 

дати розгорнуту характеристику Міжурядової морської консультативної 
організації (ІМКО) як першого етапу інституціоналізації правового регулюван-
ня торговельного мореплавства; 

розглянути процес трансформації правового регулювання торговельного 
мореплавства у процесі перетворення ІМКО на ІМО; 

визначити особливості проблеми участі України у правотворчій діяльності 
ІМО; 

охарактеризувати процес розвитку статусу актів ІМО в контексті вивчення 
їх правової природи; 

надати загальну характеристику актів органів ІМО та здійснити їх 
класифікацію; 

висвітлити взаємозв’язок актів ІМО з конвенційними і звичаєвими нормами 
міжнародного морського права; 

показати еволюцію контрольних функцій ІМО за виконанням її актів у 
контексті становлення і розвитку концепції контролю державою порту, оцінки 
ефективності виконання актів Організації державами-членами ІМО та ство-
рення Добровільної схеми аудиту виконання зобов’язань державою-членом 
Організації; 

розглянути процес надання обов’язкового характеру Схемі аудиту виконан-
ня зобов’язань державою-членом ІМО та з’ясувати подальші шляхи вдоскона-
лення механізмів імплементації актів ІМО у світлі реалізації Організацією кон-
трольних функцій. 

Об’єктом дослідження є діяльність Міжнародної морської організації у 
галузі створення норм міжнародного морського права. 

Предметом дослідження є правовий статус актів Міжнародної морської 
організації. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є філософ-
сько-світоглядні, загальнонаукові та спеціально-наукові методи пізнання. 
Ґрунтуючись на принципах об’єктивності, всебічності, комплексності та 
історизму наукового пізнання було використано діалектичний метод для 
аналізу передумов і процесу інституціоналізації правового регулювання торго-
вельного мореплавства та узгодження міжнародно-правових позицій держав. 
Історичний метод застосований в контексті прийняття поправок до Конвенції 
про Міжнародну морську організацію, що надало змогу осягнути нові завдання 
комітетів в процесі прийняття поправок до обов’язкових інструментів ІМО 
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шляхом звернення до процедури «мовчазної згоди». Цей метод використову-
вався також для дослідження цієї ж процедури в основних конвенціях, прийня-
тих під егідою ІМО, а також кодексів, які мають обов’язковий характер. 
Функціональний метод був використаний для аналізу інструментів ІМО з ме-
тою з’ясування їх значення у плані правового регулювання у відповідних сфе-
рах судноплавства. За допомогою структурного методу вивчалися окремі ти-
пи інструментів ІМО. Важливе місце в дослідженні зайняв інституціональний 
метод, що дав можливість показати зв’язок між діяльністю органів ІМО та 
застосуванням інструментів, прийнятих у рамках Організації. Застосування 
порівняльного методу стало необхідним підґрунтям для дослідження 
правотворчої діяльності ІМО у контексті реалізації схожих функцій іншими 
міжнародними організаціями, зокрема ІКАО. Він же використовувався для 
дослідження еволюції найбільш важливих інструментів, що регулюють діяль-
ність ІМО, або тих, що були прийняті у рамках Організації. Для з’ясування 
явищ об’єктивної реальності та висвітлення діяльності соціальних суб’єктів з 
точки зору юридичних моделей їх поведінки був використаний юридичний ме-
тод, покладений в основу дослідження категоріального апарату ІМО.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 
слала одним з перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослід-
женням правотворчої діяльності Міжнародної морської організації, правового 
статусу її актів, їх еволюційного розвитку та підходів, що реалізуються ІМО 
для підвищення ефективності цих актів. У межах проведеного дослідження 
сформульовано низку положень і висновків, що мають наукову новизну: 

уперше:  
здійснено класифікацію актів ІМО відповідно до сталих форм документів, 

що ухвалюються Організацією, дано їх визначення, з'ясовано відмітні риси та 
розкрито їх правове значення: кодекси (Codes), керівні принципи (Guidelines), 
процедури (Procedures), рекомендації (Recommendations), регламенти 
(Regulations), керівництва (Guidance), уніфіковані тлумачення (Unified 
Interpretations), експлуатаційні стандарти (Performance Standards) та технічні 
специфікації (Technical Specifications); 

охарактеризовано роль циркулярів, що ними оформлюються рішення комі-
тетів та підкомітетів ІМО, з’ясовано відмінності між циркулярами і резолюці-
ями органів ІМО та визначено характерні особливості цих інструментів і прак-
тику їх використання; 

запропоновано додатковий критерій класифікації актів ІМО зумовлений 
особливостями регулювання внутрішньої організації та діяльності Міжнарод-
ної морської організації, що дало змогу розробити класифікацію актів ІМО на 
цій основі;  

запропоновано додатковий критерій класифікації змін і доповнень до Кон-
венції про Міжнародну морську організацію у контексті розгляду поправок до 
неї (що сприяють зміцненню легітимності Організації) на додаток до існуючих 
критеріїв (розширення функцій ІМО, інституціоналізація комітетів та запрова-
дження нового порядку набуття чинності поправками до Конвенції); 
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з’ясовано механізми формування міжнародно-правового звичаю між дер-

жавами-учасницями обов’язкових інструментів ІМО та іншими державами на 
підставі систематичного застосування найбільш важливих вимог цих 
інструментів; у цьому контексті розкрито роль сертифікатів відповідності; 

доведено, що зміни до обов’язкових інструментів ІМО (конвенцій) станов-
лять самостійну категорію обов’язкових до виконання актів ІМО, що значно 
розширює значення Організації в процесі розробки та оновлення цих 
інструментів; 

розкрито та надано розгорнуту характеристику такій важливій категорії 
обов’язкових інструментів ІМО, як кодекси, що регулюють переважну біль-
шість технічних питань. Висвітлено механізм надання їм обов’язкового статусу 
та внесення до них поправок у відповідності до вимог Керівних принципів 
стосовно методів здійснення посилань на інструменти ІМО та інші 
інструменти у конвенціях ІМО та інших обов’язкових інструментах, затверд-
жених резолюцією Асамблеї ІМО А.911(22); 

показано процес становлення і розвитку Схеми аудиту зобов’язань держа-
ви-члена ІМО, здійснено аналіз та надано детальну характеристику принципів 
її побудови, структури і процедур функціонування, висвітлено елементи, що 
підлягають перевірці, порядок здійснення аудиту, права і зобов’язання сторін, 
досліджено організаційні аспекти та обсяг технічної допомоги державам, що 
надається Організацією у зв’язку з аудитом, проведено детальний аналіз Ко-
дексу з імплементації інструментів ІМО, основної складової обов’язкового 
статусу Схеми, досліджено механізм майбутнього розширення сфери застосу-
вання Схеми аудиту зобов’язань держави – члена ІМО; 

здійснено оцінку вітчизняних механізмів імплементації актів ІМО у кон-
тексті вимог, що висуваються Схемою аудиту зобов’язань держави – члена 
Організації; 

запропоновано нові методологічні підходи оцінки поточного стану імпле-
ментації актів ІМО в національне законодавство України на підставі розробле-
них Організацією механізмів для здійснення контрольних функцій ІМО; 

удосконалено положення щодо: 
оптимізації здійснення контрольних функцій з боку Міжнародної морської 

організації за ефективністю виконання державами – членами ІМО її актів, а 
також поліпшенням системності роботи держав-членів у питаннях імплемен-
тації інструментів ІМО; 

вдосконалення механізму прийняття актів у сферах, що стосуються 
технічних аспектів безпеки міжнародного торговельного судноплавства, пере-
ходу до якісно нового етапу в регуляторній діяльності ІМО, за яких 
Організація забезпечуватиме розробку цільових вимог щодо безпеки загальної 
конструкції судна і його обладнання, які в подальшому будуть конкретизовані 
класифікаційними товариствами чи національними адміністраціями при 
розробці власних правил; 

підвищення дієвості та ефективності реалізації державами – членами ІМО 
повноважень контролю державою порту як важливої складової забезпечення 
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ефективності виконання вимог інструментів ІМО шляхом посилення 
координаційної ролі Організації, подальше вдосконалення Процедури контро-
лю державою порту, що затверджується, з огляду на їх особливу важливість, 
Асамблеєю ІМО, зміцнення механізмів регіонального співробітництва у пи-
таннях контролю держави порту; 

набуло подальшого розвитку положення щодо:  
теоретичних засад тлумачення терміну «міжнародне законодавство» у 

контексті аналізу правотворчої діяльності ІМО; 
правомочності ІМО приймати обов’язкові акти у формі міжнародних 

конвенцій, участі держав у них та застосування процедури «мовчазної згоди» 
для внесення поправок до конвенцій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у поглибленні 
розуміння та вивчення діяльності Міжнародної морської організації і має важ-
ливе значення для систематизації участі України в роботі ІМО. Одержані авто-
ром результати можуть бути використані в таких напрямах: 

науково-теоретичному – для поглиблення наукових знань про місце, роль та 
статус актів ІМО в міжнародному морському праві в контексті їх правової при-
роди, проведення аналізу і класифікації цих актів, подальшого розвитку вчення 
про особливості реалізації Організацією своїх регулятивних функцій; 

правотворчому і правозастосовчому – для використання у правотворчій 
роботі та управлінській діяльності, пов’язаній з імплементацією в Україні 
інструментів ІМО, контролю за виконанням актів цієї міжнародної організації, 
приведенням у відповідність нормативних актів, виданих компетентними ор-
ганами України у сферах, що регулюються інструментами ІМО, у тому числі – 
з урахуванням передового міжнародного досвіду; 

навчальному процесі – під час розроблення та викладання курсів 
«міжнародне право», «міжнародне морське право», «правове регулювання суд-
ноплавства», «морське право України», а також при підготовці відповідних 
розділів підручників та навчальних посібників.  

Положення дисертації були використані при підготовці пропозицій України 
для розгляду в ІМО проблем, пов’язаних з боротьбою з піратством та зброй-
ними пограбуваннями суден: документ LEG 99/7/1, внесений на розгляд 99-ої 
сесії Юридичного комітету ІМО щодо притягнення до відповідальності осіб, 
винних у скоєнні злочинів піратства; документ LEG 98/8/4, внесений на роз-
гляд 98-ої сесії Юркомітету щодо необхідності зміцнення юридичної бази при-
тягнення до відповідальності піратів шляхом розвитку національного законо-
давства з урахуванням пропозицій спеціалізованих органів ООН, а також для 
підготовки і участі в семінарі «Вплив піратства і збройних пограбувань суден 
та людський фактор», що проводився під егідою Європейської Комісії у 
м. Брюссель (Бельгія) 03 березня 2010 р. Пропозиції України були враховані у 
циркулярному листі ІМО № 3180 від 17 травня 2011 р. щодо окремих аспектів 
реалізації принципу універсальної юрисдикції по відношенню до злочинів 
піратства. 
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Крім того, положення дисертації були використані для теоретичної та 

практичної підготовки консульських посадових осіб у порядку проходження 
ними стажування в Департаменті консульської служби МЗС України з наступ-
них питань: виконання функцій консула щодо суден під прапором України, 
військових кораблів і військово-допоміжних суден ВМС України; надання до-
помоги морякам-громадянам України у випадку потрапляння їх у скрутне ста-
новище за кордоном у зв’язку з неналежним виконанням судновласником його 
зобов’язань, зокрема невиплатою моряку заробітної плати, неналежне забезпе-
чення умов праці та відпочинку на судні, залишення моряка напризволяще; 
отримання моряком-громадянином України відшкодувань у випадку завдання 
шкоди його здоров’ю, компенсацій родинам моряків у разі смерті моряка. По-
ложення дисертації були використані при підготовці інструктивних матеріалів 
МЗС України керівникам закордонних дипломатичних і консульських установ 
України щодо алгоритму дій у зв’язку з безвісним зникненням моряків-
громадян України.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 
дослідженням. Основні положення, що характеризують наукову новизну 
дослідження, теоретичне і практичне значення його результатів, узагальнення, 
висновки, рекомендації і пропозиції обґрунтовані на підставі власних 
досліджень здобувача. Для аргументації окремих положень дисертації викори-
стовувалися наукові праці інших дослідників, на які обов’язково зроблено по-
силання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дослід-
ження доповідалися та обговорювалися на засіданні відділу міжнародного пра-
ва та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України, а також були оприлюднені на Міжнародній науково-
практичній конференції до 128-річчя від Дня народження Володимира Михай-
ловича Корецького «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх 
вирішення» (м. Київ, 19 лютого 2015 р.; тези опубліковано) та ІХ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Наукові читання, присвячені пам’яті Воло-
димира Михайловича Корецького» (м. Київ, 25 лютого 2016 р.; тези опублі-
ковано). 

Публікації. Основні наукові положення та практичні висновки 
дисертаційного дослідження викладені у чотирьох статтях автора у виданнях, 
які входять до переліку фахових видань з юридичних наук України, дві з яких 
внесені до міжнародних наукометричних баз даних, одній статті у науковому 
періодичному виданні Республіки Молдова, одній статті в науковому виданні 
та двох тезах доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, поділених на чотирнадцять підрозділів, висновків та списку викори-
станих джерел. Загальний обсяг дисертації становить 224 сторінки, з них 
26 сторінок – список використаних джерел (229 найменувань). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, її зв’язок з науко-

вими програмами, планами, визначається мета і задачі, об’єкт і предмет, а та-
кож методологія дослідження, розкривається наукова новизна отриманих 
результатів та їх практичне значення, подаються відомості про апробацію і 
публікацію основних положень дисертації, її структура і обсяг.  

Розділ 1 «Становлення та розвиток Міжнародної морської організації 
як правового регулятора у сфері торговельного мореплавства» складається 
з п’яти підрозділів, у яких здійснено детальний аналіз передумов створення 
спеціальної міжнародної організації для узгодження правил торговельного мо-
реплавства на універсальному рівні, процесу її створення та формулювання 
повноважень.  

У підрозділі 1.1 «Фактори інституціоналізації правового регулювання 
торговельного мореплавства» висвітлено обставини, що зумовили створення 
міжнародної організації для нормативного регулювання загальних проблем 
торговельного судноплавства у міжнародному сполученні, основними з яких 
були: узгодження проблем уніфікації правових рамок функціонування міжна-
родного судноплавства на двосторонньому міждержавному та регіональному 
рівнях; створення спеціалізованих неурядових міжнародних організацій у сфе-
рі судноплавства; запобігання катастроф з суднами. Факторами, які спонукали 
до створення універсального регулятора, стали міжнародний характер морсь-
кої індустрії, важливість морських перевезень для задоволення потреб людст-
ва, вплив конкуренції на судноплавство та складнощі контролю за суднами з 
боку держав прапора. Підтверджено тезу про існування двох фундаментальних 
підходів у сфері правового регулювання міжнародних морських перевезень: 
взаємодія держав та саморегулювання морської промисловості. 

Обґрунтовано переваги багатосторонніх інструментів у галузі міжнародно-
го торговельного судноплавства і, як наслідок, неухильне збільшення їх кілько-
сті. Зроблено висновок про те, що в основі діяльності майбутньої спеціалізова-
ної міжнародної організації повинна була стати координація взаємодії у рамках 
ухваленого на той час блоку міжнародних домовленостей, що стосувалися ши-
рокого спектру питань судноплавства, а також тих аспектів міжнародного спів-
робітництва, якими займалися різноманітні міжнародні органи, що не мали 
універсального мандату. Доведено, що саме необхідність координації була ру-
шійною силою для створення ІМО. Зроблено висновок про необхідність ство-
рення міжнародного органу з глобальним мандатом, який би здійснював коор-
динацію розрізненої діяльності у галузі правового регулювання морського тор-
говельного судноплавства.  

У підрозділі 1.2 «Характеристика міжнародно-правових позицій дер-
жав у процесі інституціоналізації сфери торговельного мореплавства» 
досліджено формулювання завдань майбутньої організації. Зокрема, з’ясовано 
вплив на формування її мандату діяльності Об’єднаної морської адміністрації, 
Економічної і соціальної ради ООН та її Комісії з транспорту і зв’язку. Деталь-
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но розглянуто процес підготовки і проведення Морської конференції ООН у 
контексті запобігання політичній поляризації всередині Організації та впливу 
політичних чинників на її діяльність. За результатами аналізу зроблено висно-
вок про те, що при підготовці Конвенції про ІМО вдалося уникнути політичної 
поляризації всередині Організації.  

Визначено обставини, які вплинули на формування порядку денного ІМО 
(посилення конкуренції у міжнародному судноплавстві, ймовірність створення 
переваг за рахунок членства в Організації, можливості її впливу на комерційні 
аспекти судноплавства) та доведено їх вирішальний вплив на те, що новоство-
рена Організація, де-факто, зосередилася на технічних питаннях міжнародного 
торговельного судноплавства. Було з’ясовано існування розбіжностей між за-
декларованими цілями організації та реальним змістовним наповненням її дія-
льності, внаслідок чого низка елементів, які торкаються комерційної складової 
міжнародного торговельного судноплавства, не були ніколи затребувані та вка-
зано причини цього явища. 

Підрозділ 1.3 «Створення Міжурядової морської консультативної орга-
нізації (ІМКО) як перший етап спеціалізації правового регулювання торго-
вельного мореплавства» присвячено дослідженню змін структури та повно-
важень Організації, передбачених поправками до Конвенції про ІМО, та їх 
впливу на порядок і природу прийняття нею актів. Було з’ясовано особливу 
важливість поправок 1975, 1977 та 1979 років, що передбачали розширення 
мандату Організації; інституціоналізацію Юридичного комітету, Комітету із 
захисту морського середовища, Комітету технічного співробітництва; зміну 
повноважень Комітету з безпеки на морі, зміну кількісного складу Ради ІМО; 
вилучення положень, що обмежували мандат Організації консультативними і 
дорадчими функціями. У дослідженні розглянуто існуючі підходи щодо класи-
фікації поправок до Конвенції про Міжнародну морську організацію та запро-
поновано додаткову категорію класифікації: поправки, що забезпечують під-
вищення легітимності ІМО.  

У підрозділі 1.4 «Трансформація правового регулювання у сфері торгове-
льного мореплавства та створення Міжнародної морської організації» роз-
глядається процес формування ІМО нормотворчих функцій, як результат пере-
осмислення ролі Організації за наслідками катастрофи з ліберійським танке-
ром «Торрі Каньйон». Проблеми, пов’язані з аварією танкера, засвідчили не-
ефективність механізмів Організації забезпечити швидке вдосконалення, від-
повідно до потреб сьогодення, міжнародно-правових інструментів, віднесених 
до її відома. Було знайдене вирішення проблеми, що полягало у застосуванні 
процедури «мовчазної згоди» до набуття чинності поправками до інструментів 
ІМО, та реалізовано шляхом прийняття поправок 1975 та 1977 років, які пе-
редбачали розширення функцій ІМО. Зроблено висновок про те, що згадані 
поправки наділили Організацію повноваженням приймати односторонні акти 
більшістю голосів та які матимуть обов’язкову силу для держав-учасниць. За-
значені обставини повністю відповідають переліку вимог, що висуваються до 
актів міжнародного законодавства. 
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Підрозділ 1.5 «Участь України у правотворчій діяльності Міжнародної 

морської організації» присвячено історії взаємодії України з цією міжнарод-
ною організацією, організаційним та правовим елементам отримання членства 
в ній, а також правовим підставам, що регулюють участь вітчизняних органів 
влади і установ в роботі ІМО. Висвітлено здобутки участі України в ІМО у 
частині імплементації положень Міжнародної конвенції про підготовку і дип-
ломування моряків та несення вахти 1978 року (Конвенція ПДНВ); включення 
фахівців України до пулу експертів, які надають незалежну оцінку виконанню 
державами положень згаданої Конвенції; відзначено участь України у реаліза-
ції Глобальної програми управління водяним баластом (ГлоБаласт). У роботі 
розкривається зміст ініціатив України в ІМО у галузі боротьби з піратством, 
запровадження новітніх технологій зв’язку і навігації, детально висвітлюється 
отримання допомоги нашою державою з боку ІМО для розвитку інституціона-
льних можливостей вітчизняних органів державного управління у галузі мор-
ського транспорту.  

Розділ 2 «Загальна характеристика актів Міжнародної морської орга-
нізації в процесі розвитку правотворчої функції» складається з чотирьох 
підрозділів, у яких детально розглядаються особливості актів органів ІМО, 
надається їх характеристика, здійснюється класифікація та аналізується право-
вий статус актів. У цьому ж розділі досліджується місце та роль актів ІМО у 
системі джерел міжнародного морського права.  

У підрозділі 2.1 «Характеристика актів органів Міжнародної морської 
організації», з урахуванням теоретичних засад тлумачення терміну «міжнаро-
дне законодавство», досліджується мандат Організації провадити нормотворчу 
діяльність. На основі аналізу положень Конвенції про Міжнародну морську 
організацію виокремлюються дві головні групи актів ІМО: конвенції та реко-
мендації, розглядаються їх переваги і недоліки, досліджуються повноваження 
органів ІМО щодо прийняття, зміни та скасування згаданих актів ІМО. Прове-
дений аналіз дає можливість зробити висновок про необґрунтованість уявлень 
стосовно обмеження ролі ІМО лише завданнями координації у питаннях, що 
стосуються прийняття конвенцій. У цьому підрозділі доводиться недостатність 
формально-юридичного дослідження положень Конвенції про Міжнародну 
морську організацію для аналізу правової природи актів рекомендацій. Нато-
мість, доводяться переваги використання функціональних методів дослідження 
для з’ясування правової природи актів ІМО. Розглянуто теоретичні погляди на 
процес прийняття нових норм права ІМО та висвітлено усталені етапи практи-
чної діяльності Організації у цьому напрямі. Окрім теоретичних поглядів, було 
досліджено існуючі організаційні рамки для ухвалення норм ІМО, зокрема, 
було з’ясовано процедури, пов’язані з плануванням і координацією діяльності 
ІМО на основі Стратегічного плану і Плану дій високого рівня Організації. 

Підрозділ 2.2 «Класифікація актів Міжнародної морської організації» 
присвячено важливій методологічній проблемі систематизації актів Організа-
ції. Вказано на труднощі класифікації актів ІМО, визначено переваги і недоліки 
існуючих критеріїв їх класифікації. Крім того, у дослідженні було запропоно-
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вано ще одну категорію актів ІМО, що регулюють внутрішню організацію та 
діяльність Організації. На основі детального аналізу двох фундаментальних 
конвенцій ІМО (СОЛАС і МАРПОЛ) дано визначення, встановлено відмітні 
риси та показана роль наступних типів документів, що становлять додатки до 
резолюцій Організації: кодекси (Codes), керівні принципи (Guidelines), проце-
дури (Procedures), рекомендації (Recommendations), регламенти (Regulations), 
керівництва (Guidance), уніфіковані тлумачення (Unified Interpretations), 
експлуатаційні стандарти (Performance Standards) та технічні специфікації 
(Technical Specifications).  

Особливу увагу було приділено специфічному для ІМО різновиду обов’яз-
кових інструментів – кодексам, що регулюють переважну більшість технічних 
питань та які можуть мати обов’язковий статус для держав – учасниць 
конвенцій ІМО. Висвітлено механізми надання кодексам обов’язкового статусу. 
Крім того, у дослідженні вперше було детально розглянуто роль таких актів, як 
циркуляри ІМО. Було з’ясовано відмінності між циркулярами і резолюціями 
ІМО, досліджено їх характерні особливості та практику використання. 

У підрозділі 2.3 «Правовий статус актів органів Міжнародної морської 
організації» досліджено питання юридичної сили і правової природи актів 
органів ІМО крізь призму наступних факторів: процедури ухвалення актів; 
компетенції керівних і робочих органів для їх прийняття; ієрархічної структури 
актів органів ІМО. В роботі розглядається правовий статус актів Асамблеї, Ра-
ди, комітетів та підкомітетів ІМО; надається детальний аналіз процедури їх 
прийняття; висвітлюється перелік базових інструментів ІМО (конвенцій і 
кодексів), віднесених до компетенції конкретних органів. Детально розглянуто 
юридичну природу актів підкомітетів, зокрема правову основу створення цих 
робочих органів, їх повноваження, існуючу структуру підкомітетів та її розви-
ток, порядок прийняття ними актів та їх оформлення.  

Результати дослідження, окрім практичних завдань систематизації і поглиб-
лення знань у галузі правотворчої функції ІМО, дають відповідь на актуальні 
питання легітимності Організації. Зокрема, робиться висновок про відповід-
ність ІМО критеріям, які визначають легітимність будь-якої міжнародної 
організації у сфері законотворчості: неухильне дотримання процедури ухва-
лення актів; чітке визначення повноважень органів щодо їх прийняття; 
закріплення ієрархії актів та їх взаємне узгодження. 

Підрозділ 2.4 «Місце та роль актів Міжнародної морської організації в 
системі джерел міжнародного морського права» присвячено дослідженню 
статусу актів ІМО в загальній структурі міжнародного морського права. Зок-
рема, на конкретному прикладі розробки Організацією, прийняття та забезпе-
чення виконання державами – членами ІМО Кодексу МКУБ доведено, що ІМО 
активно впливає на формування міжнародного звичаю, охарактеризовано умо-
ви, що сприяють цьому процесу, та зроблено висновок про особливу роль актів 
ІМО, що мають рекомендаційний характер. При цьому переваги, що надаються 
обов’язковими актами ІМО, широке застосування стандартів, розроблених 
Організацією, їх висока якість, обумовлена рівнем експертних знань ІМО, є 
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серцевиною механізму формування звичаю як регулятора відносин між держа-
вами-учасницями обов’язкових інструментів ІМО і державами, що не беруть 
участі в цих інструментах. 

Важливим елементом цього підрозділу стало вивчення взаємозв’язку актів 
ІМО з конвенціями, що були прийняті на різних форумах, поширення актів 
ІМО на сфери відносин, які належать до компетенції інших міжнародних 
організацій. Розглянуто зв’язок актів ІМО з Конвенцією ООН з морського пра-
ва 1982 року, Конвенцією про працю в морському судноплавстві 2006 року, 
інструментами Системи Договору про Антарктику. З’ясовано роботу механіз-
мів, що запобігають виникненню колізій з актами ІМО (включення до 
конвенцій спеціальних посилань на акти ІМО, запровадження у них положень, 
які усувають суперечності, нормативне закріплення обов’язкового узгодження 
роботи між організаціями), простежено зв’язок актів ІМО з цими інстру-
ментами та зроблено висновок щодо провідної ролі ІМО у питаннях регулю-
вання технічних аспектів торговельного судноплавства. 

Розділ 3 «Контроль Міжнародної морської організації за виконанням її 
актів як складова правотворчої функції» складається з 5 підрозділів, в яких 
розглянуто становлення, розвиток і перспективи подальшого вдосконалення 
контрольних механізмів ІМО за виконанням її актів. 

Підрозділ 3.1 «Концепція контролю державою порту та її розвиток» 
присвячено дослідженню найбільш раннього механізму, покликаного забезпе-
чити неухильне виконання актів ІМО, а саме контролю іноземних суден дер-
жавою порту на предмет їх відповідності нормам, встановленим 
міжнародними конвенціями у галузі безпеки судноплавства. Простежено ста-
новлення міжнародного звичаю щодо здійснення такого контролю, вказано на 
роль Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1914 року (не 
набула чинності), яка включала положення стосовно контролю і перевірки су-
ден в іноземних портах. Водночас заслугою ІМО є широке застосування поло-
жень про контроль з боку держави порту в найбільш важливих інструментах, 
прийнятих Організацією, і надання цьому механізму дієвості та ефективності. 

Висвітлено особливе значення «Процедур контролю державою порту» з 
метою його вдосконалення, що полягає в: їх широкому застосуванні в 
інструментах ІМО, в яких це передбачено; постійному оновленні Процедур на 
підставі узагальнення інформації про їх використання; контролі за таким за-
стосуванням з боку провідних комітетів, у той час, як прийняття оновлених 
Процедур здійснює Асамблея ІМО. Показано роль Організації у забезпеченні 
механізмів регіонального співробітництва в питаннях контролю державою 
порту та детально висвітлено підвищення ефективності і дієвості цього методу 
контролю шляхом створення платформи для обміну інформацією і взаємодії 
між державами прапора і порту в рамках Глобальної інтегрованої 
інформаційної системи про судноплавство (GISIS).  

У підрозділі 3.2 «Процедури і критерії оцінювання Міжнародною 
морською організацією ефективності виконання її актів державами-
членами» детально досліджено вирішення завдань розробки конкретних 
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механізмів оцінки об’єктивних показників, здатних продемонструвати ефек-
тивне виконання зобов’язань держав – членів ІМО, що випливають з актів, 
прийнятих Організацією. Одним із таких механізмів є обов’язкові доповіді 
держав-членів, який, окрім контролю, забезпечує зворотній зв’язок між ІМО та 
державами –учасницями конвенцій для оцінки ефективності визначених 
інструментів. На основі аналізу документів ІМО ідентифіковані існуючі поло-
ження щодо обов’язкових доповідей держав-учасниць, а також детально 
висвітлено процес переведення доповідей на сучасну технологічну основу із 
застосуванням GISIS. Зроблено висновок про те, що механізм зворотного 
зв’язку держав –членів ІМО з Організацією отримав значний розвиток, набув-
ши ознак системності. Інноваційний підхід використання сучасних технологій 
для здійснення і оприлюднення доповідей, суттєво поліпшив прозорість, 
доступність та оперативність оцінки виконання зобов’язань державами-
учасницями. Водночас наголошено на відсутності підстав вважати, що цей 
механізм контролю є цілком ефективним. 

Підрозділ 3.3 «Характеристика Добровільної схеми аудиту зобов’язань 
держав-членів» присвячено дослідженню зусиль ІМО, спрямованих на по-
дальший розвиток комплексних рішень для поліпшення виконання актів ІМО 
державами-членами. Було ідентифіковано два напрямки діяльності Організації 
для вирішення цих завдань: надання допомоги державам прапора в 
імплементації інструментів ІМО та реалізація Схеми добровільного аудиту. 
Детально розглянуто процес становлення і розвитку Схеми, висвітлено прин-
ципи її побудови, структуру і процедури функціонування. Зроблено висновок 
про відмінності Схеми добровільного аудиту ІМО від схожого механізму, роз-
робленого Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), продиктовані 
особливостями морського і повітряного судна, відмінностями в порядку 
діяльності національних адміністрацій у сферах морського і повітряного 
транспорту, різними вимогами щодо перебування оператора в юрисдикції дер-
жави, в якій зареєстроване судно, та ін. Аналізуючи нормативні акти ІМО, ви-
значено елементи, що підлягають перевірці під час аудиту, порядок його 
здійснення, права і обов’язки сторін, технічна допомога державам-членам, що 
надається Організацією для полегшення підготовки і проходження аудиту. По-
казано роль Ради і Асамблеї ІМО з надання допомоги при імплементації 
стандартів та правил, розроблених ІМО, шляхом нарощування адміністра-
тивного та організаційного потенціалу держави-реципієнта, підготовкою 
фахівців та наданням експертної допомоги. 

У підрозділі 3.4 «Статус Схеми аудиту зобов’язань держав – членів 
Міжнародної морської організації» досліджується надання обов’язкового 
статусу Схемі аудиту зобов’язань держави – члена ІМО як черговий крок роз-
витку контрольних функцій Міжнародної морської організації. Детально розг-
лянуто процес розробки архітектури обов’язкової Схеми аудиту, здійснено 
аналіз Кодексу з імплементації інструментів ІМО, основного документу, що 
регулює проведення аудиту. Наголошено на важливості прийняття Кодексу 
резолюцією Асамблеї ІМО, що забезпечує необхідну координацію діяльності 
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комітетів та створює умови для оперативного вдосконалення його положень у 
випадку необхідності. На підставі дослідження структури, змісту та порядку 
майбутнього застосування Кодексу зроблено висновок про його комплексний 
характер, що передбачає здійснення контролю за всіма аспектами виконання 
держав – членів ІМО їх зобов’язань (як держави прапора, порту, прибережної 
держави). Детальний розгляд механізмів включення до сфери аудиту додатко-
вих конвенцій і кодексів ІМО становить особливий інтерес у плані майбутньо-
го розширення сфери аудиту та має практичне спрямування. 

Підрозділ 3.5 «Засоби підвищення ефективності механізмів імплемен-
тації актів Міжнародної морської організації» присвячено можливим шля-
хам вдосконалення механізмів імплементації актів ІМО державами – членами 
Організації. Розглядаються погляди на запровадження санкцій за неналежне 
виконання державами їх зобов’язань, що випливають з інструментів ІМО. На 
підставі аналізу Кодексу з імплементації обов’язкових інструментів ІМО зроб-
лено висновок про центральну роль Стратегії забезпечення виконання 
міжнародних зобов’язань держави – члена ІМО в питаннях вдосконалення 
імплементації актів ІМО. У підрозділі наведені приклади подолання можливих 
труднощів у реалізації Стратегії на основі фактичного матеріалу про результа-
ти аудиту. Проведено оцінку вітчизняних механізмів імплементації актів ІМО у 
контексті вимог, що висуваються Схемою аудиту зобов’язань держави – члена 
Організації, та окреслено можливі шляхи їх вдосконалення: поліпшення 
організаційного забезпечення імплементації поправок до інструментів ІМО; 
запровадження ефективних механізмів перекладу і офіційного оприлюднення 
поправок; чітке розмежування відповідальності та забезпечення дієвої 
взаємодії між центральними органами виконавчої влади.  

У Висновках дисертації зазначено найсуттєвіші результати дисертаційного 
дослідження, наведено теоретичні узагальнення та нові шляхи вирішення нау-
кового завдання щодо з’ясування особливостей правотворчої функції ІМО. За 
результатами дисертаційного дослідження автором сформульовані такі 
найбільш важливі висновки, які полягають у наступному: 

1. Передумовою інституціоналізації правового регулювання торговельного 
мореплавства та узгодження міжнародно-правових позицій держав у цій сфері 
став глобалізований характер міжнародного судноплавства: інтернаціоналі-
зація взаємозв’язків власності та управління судном; регулювання відносин, 
пов’язаних з трудовим елементом; переміщення судна між різними юрисдик-
ціями, що зумовлює необхідність універсалізації і визнання стандартів, 
пов’язаних з конструкцією судна та обладнання. Спроби врегулювати 
розбіжності на регіональному міждержавному рівні, шляхом саморегулювання 
промисловості, або з використанням міжнародного звичаю, не змогли забезпе-
чити необхідний рівень безпеки судноплавства, свідченням чого були важкі 
катастрофи (передусім, катастрофа пасажирського лайнера «Титанік»). Проде-
монстровано послідовний пошук світовою спільнотою шляхів інституціона-
лізації правового регулювання міжнародного торговельного судноплавства: 
Союзна морська рада з морського транспорту, яка діяла до 1919 року, 
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Об’єднаний комітет з узгодження перевезення – Об’єднана морська 
адміністрація 1942–1946 рр., Комітет із зв’язку та транзиту Ліги націй та ін. 
В основі процесів правового регулювання міжнародного торговельного судно-
плавства перебуває усвідомлення міжнародною спільнотою необхідності ство-
рення міжнародного органу з глобальним мандатом, який би здійснював 
координацію розрізненої діяльності з правового регулювання морського торго-
вельного судноплавства, а також враховував переваги ухвалення 
багатосторонніх інструментів у галузі міжнародного торговельного судноплав-
ства, особливо у сферах, що стосуються всіх аспектів безпеки судноводіння та 
здійснення плавання, надійності суден, безпечного перевезення вантажів тощо. 

2. Створення Міжурядової морської консультативної організації (ІМКО) 
стало першим етапом спеціалізації правового регулювання торговельного мо-
реплавства у сфері технічних приписів до суден, які здійснюють міжнародне 
перевезення пасажирів і вантажів, безпечного перевезення вантажу, а згодом – 
запобігання забрудненню морського середовища внаслідок такого перевезення. 
У 1948 році в Женеві на Морській конференції ООН було прийнято Конвенцію 
про Міжурядову морську консультативну організацію. Аналіз Конвенції та 
процесу приєднання до неї до набуття чинності у період з 1948 по 1958 роки, 
порівняння нормативно закріпленого мандату новоствореної Організації з ре-
альним змістовним наповненням її діяльності засвідчують, що низка елемен-
тів, які торкаються комерційної складової міжнародного торговельного судно-
плавства, так і не були ніколи затребувані. Головним завданням новоствореної 
спеціалізованої міжнародної організації було визначено координацію взаємодії 
у рамках блоку існуючих міжнародних домовленостей у галузі судноплавства, 
а також тих аспектів міжнародного співробітництва, якими займалися різно-
манітні міжнародні органи, які, однак, не мали універсального мандату (Між-
народний льодовий патруль, Служба нагляду за льодовим покровом та інші). 

3. Під впливом визначених факторів (повоєнне відродження економіки; 
бурхливий розвиток судноплавства, виникнення нових держав; загострення 
конкурентної боротьби між судноплавними компаніями та боротьба за вплив 
між державами і блоками держав) порядок денний ІМКО формувався з ураху-
ванням пріоритетного розгляду технічних аспектів міжнародного торговельно-
го судноплавства. Водночас дедалі більш очевидною ставала необхідність по-
силення ролі Організації у контексті недостатньої ефективності інструментів 
Організації в питаннях запобігання забрудненню нафтою з суден (катастрофа з 
ліберійським танкером «Торрі Каньйон» 18 березня 1967 р.). Проблеми, пов’я-
зані з аварією танкера, засвідчили прогалини у міжнародному праві, пов’язані з 
неспроможністю існуючих на той час механізмів Організації оперативно вдо-
сконалювати міжнародно-правові інструменти відповідно до потреб часу. Для 
досягнення цієї мети Організація повинна була відповідати вимогам, які б за-
безпечили довіру до неї та до її актів: прийняття рішень більшістю, а не кон-
сенсусом; ефективна координація діяльності учасників; прозорість роботи та 
відповідальність керівних органів; ефективність актів, що приймаються нею. 
Всі перелічені якості відповідають ознакам міжнародного правотворчого про-
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цесу. У першій половині 1970-х років найбільш затребуваною виявилася ця 
функція, що започаткувало трансформацію правового регулювання торговель-
ного мореплавства у процесі перетворення ІМКО на Міжнародну морську 
організацію (ІМО). Організація знайшла шлях для вирішення проблеми 
підвищення ефективності її актів, а саме застосування процедури «мовчазної 
згоди» для внесення змін до інструментів ІМО. Цей процес спричинив пере-
гляд мандату Організації та повноважень комітетів ІМО. Найбільш важливі 
поправки 1975 та 1977 років до Конвенції про Міжнародну морську органі-
зацію наділили ІМО повноваженнями приймати обов’язкові акти більшістю 
голосів, що повною мірою вписується в канву переліку вимог, притаманних 
міжнародним правотворчим актам. У дослідженні детально досліджено 
механізми застосування процедури «мовчазної згоди», унікальної нормопроек-
тувальної техніки ІМО, та надано розгорнуту характеристику повноважень 
приймати такі поправки провідних робочих органів ІМО – комітетів з безпеки 
на морі та захисту морського середовища. 

4. Важливе значення для морської діяльності України має її членство в 
ІМО, участь у її правотворчій діяльності. Вагомими є здобутки України у 
взаємодії з ІМО та ініціативи у боротьбі з піратством, запровадженні новітніх 
технологій зв’язку і навігації, отриманні допомоги нашою державою з боку 
ІМО для розвитку інституціональних можливостей вітчизняних органів дер-
жавного управління у галузі морського транспорту. Оцінка вітчизняних 
механізмів імплементації актів ІМО крізь призму майбутньої участі України в 
аудиті виконання зобов’язань держави – члена ІМО окреслила можливі шляхи 
їх вдосконалення: поліпшення організаційного забезпечення імплементації 
поправок до інструментів ІМО; запровадження ефективних засобів перекладу 
та офіційного оприлюднення поправок; чітке розмежування відповідальності 
та забезпечення дієвої взаємодії між центральними органами виконавчої влади, 
відповідальними за здійснення державного регулювання у сферах, що регулю-
ються актами ІМО. 

5. Акти ІМО відповідають ознакам, що характеризують термін «міжна-
родне законодавство» у широкому і вузькому розумінні відповідно до теоре-
тичних засад категоризації актів міжнародних органів управління. При цьому 
хибними є уявлення стосовно обмеження ролі Організації завданнями 
координації у питаннях, що стосуються прийняття конвенцій ІМО. Аналіз 
Конвенції про Міжнародну морську організацію, практики застосування актів 
ІМО, повноважень органів ІМО (Асамблеї, Ради та комітетів) приймати 
відповідні акти засвідчують активну роль Організації у прийнятті та 
забезпеченні відповідності сучасним вимогам конвенцій ІМО та інших 
інструментів, що здійснюють правове регулювання міжнародного торговель-
ного судноплавства. Поправки до Конвенції про ІМО, зокрема 1975, 1977 та 
1979 років, характеризують еволюцію правотворчої функції Організації, скасу-
вання обмежень її мандату консультативними і дорадчими функціями, засну-
вання на постійній основі низки важливих робочих органів ІМО і наділення їх 
повноваженнями готувати зміни до обов’язкових актів Організації. Більше то-
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го, є всі підстави запропонувати додаткову категорію поправок до Конвенції 
про Міжнародну морську організацію, яка забезпечує підвищення легітимності 
ІМО. Аналіз існуючих поглядів на легітимність міжнародних організацій дав 
можливість прийти до висновку про взаємозв’язок юридичної сили і правової 
природи актів ІМО з її легітимністю, що полягає у: неухильному дотриманні 
процедури ухвалення актів, чіткому визначенні повноважень органів щодо їх 
прийняття та закріпленні ієрархії актів і їх взаємного підпорядкування. Зазна-
чене, окрім вирішення практичних завдань систематизації знань про реалі-
зацію Організацією її правотворчих функцій, дає відповідь на актуальні питан-
ня легітимності ІМО з точки зору відповідності правотворчої діяльності 
Організації викликам сучасності. 

6. Вирішено важливу методологічну проблему систематизації актів 
Організації відповідно до їх характерних ознак та ролі у правовому 
регулюванні міжнародного торговельного судноплавства. По-перше, конвенції 
та рекомендації ІМО мають взаємодоповнюючий характер. Розгляд практики 
застосування процедури «мовчазної згоди» для прийняття обов’язкових актів 
ІМО засвідчує відсутність підстав розглядати висловлення застережень сто-
совно такого акту як обставини, що впливають на його юридичну силу. По-
друге, з огляду на існуючі труднощі класифікації актів ІМО, необхідно врахо-
вувати контекст застосування і зміст самого акту. По-третє, запропоновані ви-
значення, відмітні риси та характеристики документів, що становлять додатки 
до резолюцій Організації (кодекси, керівні принципи, процедури, рекомендації, 
регламенти, керівництва, уніфіковані тлумачення та технічні специфікації) слу-
гують підставою для систематизації актів ІМО. Циркуляри ІМО є 
самостійними актами Організації, що мають власні характерні особливості та 
практику використання. Зокрема, цей вид актів робочих органів ІМО містить, 
здебільшого, вказівки державам-членам стосовно виконання актів цих органів 
та інформує про рекомендований порядок провадження окремих аспектів 
діяльності національних морських адміністрацій. Розгляд методологічних про-
блем систематизації актів ІМО у контексті повноважень керівних і робочих 
органів ІМО, порядку утворення робочих органів (підкомітетів), правового 
статусу актів, що вони їх приймають, дають змогу розглядати підкомітети як 
експертне середовище світового класу та один із важливих чинників 
легітимності актів ІМО. 

7. Акти ІМО активно впливають на формування міжнародно-правового зви-
чаю через особливі механізми застосування конвенцій ІМО у відносинах між 
державами-учасницями цих конвенцій (передусім – СОЛАС і МАРПОЛ) і дер-
жавами, що не беруть участі в цих інструментах. Важливим елементом форму-
вання такого звичаю є привілеї, що надаються участю держав у конвенціях 
ІМО на основі видачі сертифікату відповідності судна конвенційним вимогам. 
Окрім згаданого механізму впливу актів ІМО на формування міжнародно-
правового звичаю, що усуває конфлікт між ними, важливе місце займають 
механізми для запобігання виникненню колізій між конвенціями, ухваленими 
іншими форумами, з актами ІМО: наявність спеціальних посилань на акти 
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ІМО, запровадження положень, які усувають суперечності, та узгодження 
співпраці між організаціями. Особливе місце у цьому ряду займає Конвенція 
ООН з морського права 1982 року, яка є важливим інструментом як у плані 
усунення розбіжностей між інструментами інших організацій та актами ІМО, 
так і визначення місця актів ІМО, закріплюючи за ними роль механізму 
імплементації цієї Конвенції. 

8. Аналіз зусиль ІМО, спрямованих на підвищення ефективності виконання 
її актів, надає змогу зробити висновок про послідовний пошук Організацію 
методів та інструментів для забезпечення належної імплементації державами-
учасницями актів ІМО. Зокрема, вдосконалюється контроль за іноземними 
суднами з боку держави порту – специфічний для ІМО метод забезпечення 
дотримання актів Організації; застосовуються інноваційні підходи для 
поліпшення функціонування механізму зворотного зв’язку держав – учасниць 
конвенцій та інших інструментів ІМО з Організацією шляхом надання 
обов’язкових доповідей про їх виконання; вдосконалюються форми і методи 
роботи Організації з питань надання допомоги державам прапора в 
імплементації інструментів ІМО; забезпечується належне функціонування 
Схеми добровільного аудиту зобов’язань держав – членів ІМО упродовж 
перехідного періоду до надання цьому механізму обов’язкового характеру. 

9. Організаційні, фінансові та нормативні аспекти переходу до обов’язкової 
Схеми аудиту виконання зобов’язань державою – членом ІМО доводять її 
унікальний характер у контексті діяльності інших міжнародних міжурядових 
організацій. Різноплановий характер інструментів ІМО унеможливлює меха-
нічне копіювання досвіду ІКАО, змушуючи ІМО здійснювати пошук власних 
рішень проблем аудиту. Аналіз головних інструментів, що регулюють аудит в 
його обов’язковому статусі – Кодексу з імплементації інструментів ІМО та 
Рамкових положень і Процедури проведення аудиту – доводять структуроване 
та комплексне відображення при проведенні аудиту всіх аспектів зобов’язань 
держав-учасниць визначених інструментів ІМО: зобов’язань держави прапора, 
прибережної держави та держави порту. При цьому особливого значення 
набуває Стратегія забезпечення виконання міжнародних зобов’язань держави –
 члена ІМО як центральний елемент механізму імплементації актів ІМО. Як 
засвідчує аналіз вимог до Стратегії, вітчизняні механізми імплементації 
інструментів ІМО у законодавство України потребують серйозного вдоскона-
лення для приведення їх у відповідність з вимогами Кодексу з імплементації 
обов’язкових інструментів ІМО. Зокрема, це стосується: механізму забез-
печення чинності поправок до інструментів ІМО, учасницею яких є Україна; 
запровадження ефективних засобів перекладу та офіційного оприлюднення 
поправок; чіткого розмежування відповідальності та забезпечення дієвої 
взаємодії між центральними органами виконавчої влади, відповідальними за 
здійснення державного регулювання у сферах, що регулюються цими 
інструментами ІМО; розробки в Україні Стратегії забезпечення виконання 
міжнародних зобов’язань держави – члена ІМО щодо її функцій як держави 
прапора, порту і прибережної держави. 
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Білляр К. Л. Особливості правотворчої функції Міжнародної морської 

організації (ІМО). – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2016.  

Дисертація присвячена малодослідженій проблемі реалізації ІМО право-
творчої функції у контексті її історичного розвитку; вивченню і систематизації 
поняття, змісту і форм актів ІМО, їх характерних особливостей, місця та ролі у 
системі джерел міжнародного морського права.  

Розглянуто правотворчу діяльність ІМО крізь призму вчення про 
легітимність міжнародних органів управління, досліджено правову природу 
актів ІМО у контексті поняття «міжнародне законодавство», висвітлені правові 
підстави їх прийняття, юридична сила і роль, запропоновано оригінальну сис-
тему класифікації. Проаналізовано діяльність Організації, спрямовану на 
підвищення ефективності контролю за виконанням її актів, зокрема, запровад-
ження обов’язкової Схеми аудиту зобов’язань держав – членів ІМО.  

Детально розглянуто участь України в правотворчій діяльності ІМО, роз-
крито організаційно-правові засади участі, висвітлено ініціативи України в 
ІМО.  

Ключові слова: міжнародне морське право, Міжнародна морська 
організація, правотворчість міжнародних організацій, легітимність 
міжнародних організацій, зобов’язальна сила міжнародного права, Конвенція 
про Міжнародну морську організацію. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Билляр К. Л. Особенности правотворческой функции Международной 

морской организации (ИМО). – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Институт государства и пра-
ва им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена малоизученной проблеме реализации ИМО право-
творческой функции в контексте ее исторического развития; изучению и сис-
тематизации понятия, содержания и форм актов ИМО, их характерных осо-
бенностей, места и роли в системе источников международного морского 
права. Рассмотрено правотворческую деятельность ИМО сквозь призму учения о 
легитимности международных органов управления, исследовано правовую 
природу актов ИМО в контексте понятия «международное законодательство», 
освещены правовые основания их принятия, юридическая сила и роль, пред-
ложено оригинальную систему классификации. Проанализирована деятель-
ность Организации, направленная на повышение эффективности контроля за 
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исполнением ее актов, в частности, внедрение обязательной Схемы аудита обя-
зательств государств – членов ИМО. 

Детально рассмотрено участие Украины в правотворческой деятельности 
ИМО, раскрыты организационно-правовые основы участия, освещены ини-
циативы Украины в ИМО. 

Ключевые слова: международное морское право, Международная морская 
организация, правотворческая деятельность международных организаций, ле-
гитимность международных организаций, обязательная сила международного 
права, Конвенция о Международной морской организации. 

 
ANNOTATION 

 
Billiar K. L. Specificity of the law-making function of the International 

Maritime Organization (IMO). – On rights of a manuscript. 
Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Legal Sciences on the 

specialty 12.00.11 – International Law. – V. M. Koretsky State and Law Institute of 
the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is dedicated to problems which are not sufficiently explored in na-
tional science of international law: IMO law-making function in specific areas re-
lated to the international merchant shipping; study of legal basis, content and forms 
of the IMO legislative acts; place which such acts possess in the field of public In-
ternational Law of the Sea; organizational forms of work and methods used by the 
IMO in performing such function. It is demonstrated that the basis for institutionali-
zing the international legal regulation of international shipping was the global cha-
racter of international shipping and incapability to overcome difficulties existing at 
that time by mechanisms offered at regional interstate level, using self-regulation of 
the maritime industry or referring the problem-solving to the international custom. 
Thesis demonstrates a steady search for such institutionalization undertaken by the 
international community. The work identifies and explores establishing the Inter-
Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) – the first stage of insti-
tutionalization specializing in the field of legally regulating the international mer-
chant shipping in the spheres dedicated to technical requirements with respect to 
ships and their equipment and later – in the field of prevention of maritime pollution 
from ships. It is established that regulating of technical matters related to interna-
tional shipping became a priority for the IMCO and some of its functions envisaged 
by the IMCO Convention were never invoked – those related to commercial matters 
of international merchant shipping.  

Within the context of heavy maritime accidents in the mid of 70th of the XX cen-
tury which stemmed from insufficient effectiveness of the Organization's instru-
ments, specifically – lack of ability to provide speedy improvement of such instru-
ments, the need to increase IMCO's role in regulating technical requirements for 
ships is explored in the work. It is proved that in order to improve the situation 
IMCO should be vested with qualities corresponding to specific requirement which 
serve to ensure necessary degree of credibility of the Organization and its acts: an 
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ability to adopt decisions by majority and not by consensus; effective co-ordination 
between member-states; transparency and responsibility of governing bodies; suffi-
cient level of trust in efficiency of acts adopted by the Organization. All these quali-
ties match requirements which characterize an international legislator. IMCO found 
a way to resolve the problem of improving efficiency and effectiveness of its acts by 
introducing a «tacit acceptance procedure» as a mean to adopt rapid changes to the 
Organization's instruments. Such a step required revision of the IMCO competency 
which, in its turn, was introduced by amendments to the IMCO Convention in 1975 
and in 1977. These amendments effectively improved the Organization’s ability to 
issue mandatory requirements by a simple majority and widened IMCO committees' 
mandate in adopting them. Also, the new name of the Organization reflecting such 
changes was agreed – International Maritime Organization (IMO). 

The work provides for detailed examination and systematization of a concept, 
content and forms of the IMO acts; explores their characteristics and specificity, il-
lustrates their place and role in the system of the International Maritime Law 
sources. Law-making activities of the IMO are studied within the context of their 
historical development, which includes analysis of the most important problems 
within the area of strengthening Organization's control over the implementation of 
its acts by the Member States.  

IMO lawmaking activity is examined through the prism of legitimacy of this spe-
cialized international body, which performs regulating function in the specific fields 
of safety of ships and navigation, protection of the marine environment from pollu-
tion from ships and liability issues related to such pollution. The work provides for 
specific study of IMO’s acts within the context of development of the law-making 
function of this Organization considering the legal nature of IMO’s acts in the light 
of the «international law» concept. Legal basis, status and role of IMO’s acts are 
examined and original classification system of these acts is proposed.  

In particular, on analyzing two fundamental IMO Conventions: 1974 Interna-
tional Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) and 1973 International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), the following 
main types of IMO instruments adopted by the IMO resolutions were identified: 
Codes, Guidelines, Procedures, Recommendations, Regulations, Guidance, Unified 
Interpretations, Performance Standards, Technical Specifications, Unified Interpreta-
tions. The work proposes definitions of these instruments, provides their general 
characteristics and explains principal distinctions of different types of instruments. 

IMO activities aimed at improving the effectiveness of the Organization’s control 
over the implementation of IMO acts by Member-States are analyzed, which include 
methods used for a longer period of time (Port State Control, improvement by the 
Organization of institutional and regulatory framework of the Member-States, estab-
lishment by the IMO procedures and criteria for evaluating the effectiveness of im-
plementation of its instruments), but also – introducing advanced methods, such as a 
mandatory IMO Member-State Audit Scheme. 

Ukraine’s participation in law-making activities of the Organization is explored 
in details: organizational and legal basis of Ukraine’s participation in the work IMO 
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are analyzed, Ukraine’s membership in the IMO and its interrelation with the func-
tioning of the National Sea Economy Complex is explored, Ukrainian initiatives in 
the IMO are highlighted and the prospects for further deepening Ukraine’s participa-
tion in the IMO are outlined. 

Key words: International Law of the Sea, International Maritime Organization, 
law-making activity of international organizations, legitimacy of international or-
ganizations, binding character of the International Law, Convention on the Interna-
tional Maritime Organization. 
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