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Анотація. Україна займає стратегічне географічне положення яке 

знаходиться на основних маршрутах міжнародних вантажних перевезень, що 

призводить до значного інтереса країн ЄС в українському транзиті та 

зацікавленості в транспортному потенціалі. Ця публікація присвячена 

транзитним перспективам участі українського морського ресурсу для 

транспортування контейнерів на напрямку Далекий Схід – Європа. 
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Abstract. Ukraine occupies a strategic location situated on the main routes of 

international transportation, which leads to significant interest to the EU and 

Ukrainian transit potential interest in transport. This publication is dedicated transit 

prospects for Ukrainian participation of maritime resources for container 

transportation on the Far East – Europe range. 
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Як свідчать дані, які наводить Європейська Комісія, основою зовнішньої 

торгівлі ЄС і Китаю становлять такі три види товарів: «Машини та транспортне 

обладнання», «готові до споживання вироби», «Промислові товари». Всі три 

категорії товарів тяжіють до контейнеризації товарів при перевезенні, а 

стабільно негативне сальдо – про переважання імпорту перед експортом. 

Транзитна пропозиція для китайських товарів, які пропонуються Європі 

розкривається насамперед у випадках торгівлі з внутрішньоконтинентальними 

країнами, а насамперед з «новими» членами ЄС, які мають загальний кордон з 

Україною, чи у випадках доставлення «від дверей до дверей», де наскрізна 

інтермодальна ставка Китай – Україна-ЄС є меньшою за ставки Китай-ЄС.  

Інтермодальне доставлення в будь-яких випадках забезпечується 

наземною і морською (океанською) складовою. 

Наземне транспортування залізницею і автотранспотом по теріторії 

України накладається на чотири з десяти загальноєвропейських коридорів 

(рисунок 1), що виходять до європейських країн і перетинають територію 

України. Ці коридори, відповідно до класифікації ЄС: 

Коридор III: Берлін-Вроцлав-Львів-Київ;  

Коридор V: Триєст-Любляна-Будапешт-Львів;  

Коридор VII Рейн-Майн-Дунай;  

Коридор IX: Гельсінкі-Київ-Одеса-Кишинів-Будапешт-Пловдів-

Олександрополіс. 

Автошляхи міжнародного значення виходять на захід у Румунію, 

Молдову, Угорщину, Словакію, Польшу, на північь – до Белорусі. Всі з ціх 

країн, крім Польською Республіки не мають виходів до моря. 

Ці автодороги, маршрутами яких проходять Міжнародні транспортні 

коридори і/або автомагістралі, які входять до Європейської мережі основних, 

проміжних, з'єднувальних автомобільних доріг та відгалужень, і мають 

відповідну міжнародну індексацію (нумерацію) і забезпечують міжнародні 

автомобільні перевезення. Загальна протяжність маршрутів 23-х міжнародних 

автодоріг України становить 8080,1 км. 



Залізнична мережа України складається з залізниці, підпорядковананої 

Державній адміністрації залізничного транспорту України, та залізничних 

під'їзних колії різних форм власності, які не належать до залізничного 

транспорту загального користування. Залізничному транспорту належить 

провідна роль у транспортній системі України. 

За довжиною мережі залізниць Україна посідає третє місце в Європі 

(22,05 тисяч кілометрів залізниць). 

Залізничне транспортування контейнерів забеспечуються за наступними 

міжнародними маршрутами: 

1. «Вікінг» - Литва (Драугісте – Кяна) – Білорусь (Гудогай – Словечно) – 

Україна (Бережесть – Іллічівськ-Поромна/ Іллічівськ/ Одеса-Порт/ 

Могилів-Подольський) – Болгарія (Варна -Софія)/ Молдова (Велчинець – 

Джурджулешть); 

2. «ZUBR» - Естонія (Таллінн – Валга) – Латвія (Лугажі – Індра) – Білорусь 

(Бігосове – Словечно) – Україна (Бережесть – Іллічівськ-Поромна/ 

Іллічівськ/ Одеса-Порт/ Могилів-Подольський) – Молдова (Велчинець – 

Джурджулешть); 

3. Румунія – Росія - Румунія (Чумешті – Дорнешти) – Україна (Вадул-Сірет 

– Зернове) – Росія (Суземка – Москва-Товарна-Павелецька/ Тольятті); 

4. Польща –Молдова - Польща (Славкув – Хрубешув) – Україна (Ізов – 

Могилів-Подольський) – Молдова (Велчинець – Рибниця); 

5. «Ленд Брідж» - Китай – Росія (Забайкальськ – Зернове) – Україна 

(Зернове – Чоп)– Угорщина/Словаччина; 

6. Словаччина – Росія - Словаччина (Кошице – Матівці) – Україна (Ужгород 

– Зернове) – Росія (Суземка – Перспективна/ Нижній Новгород-

Автозавод). 

Лінійне контейнерне сполучення Україна – Країни Дальнього Сходу 

підтримується міжнародними судноплавними лінійними компаніями. Про 

вигідність участі саме морського транспорту свідчать тарифи на 

транспортування. 17.05.16 Україна офіційно увійшла в Транскаспійський 



міжнародний транспортний маршрут («Китай – Туретчина – країни ЄС», 

складова Нового шовкового шляху), за результатами якого була досягнута 

домовленість про зниження комплексної ставки за перевезення 40-футового 

контейнера (FEU) від станції Ізов (кордон Україна-Польща) до Достику (кордон 

Казахстан-КНР) з 5559 дол. до 3980 дол. США. Для порівняння, на серпень 

2016 р. тарифи, які пропонують міжнародні лінії з базових портів КНР на порти 

України становлять 900 дол. США для FEU (FIOS, без врахування вантажних 

операцій), для експортного напрямку – 350 дол. США. 

За даними UNCAD, що засновані на статистичних даний Containerization 

International Online і Lloyds List Intelligence «індекс лінійної взаємодії» 

(connectivity index) у 2016 році у порівнянні з 2004 роком збільшився майже у 

тричі, пропускна спроможності портів (port throughput index)  - в 1,6 разів лише 

протягом п’яти років. 

 
Рис 1. Динаміка зростання індексу лінійної взаємодії 

 



 
Рис 1. Динаміка зростання пропускної спроможності портів 

 

Активність агенцій міжнародних судноплавних контейнерних ліній і 

інтермодальних операторів концентрується у «портах Великої Одеси»: Одеса, 

Чорноморськ, Южне. Конкурентні тарифи на перевезення забезпечують 

контейнерні оператори, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Частки міжнародних контейнерних операторів на українському 

ринку (за даними Informall Business Group) 

Перевізник 

Позиція в 

укр. 

рейтингу в 

2016 р. 

(п.п.) 

Позиція в 

укр. 

рейтингу в 

2015 р. 

(п.п.) 

Частка на 

укр. ринку 

в 2016 р. 

(п.п.) 

Частка на 

укр. ринку 

в 2015 р. 

(п.п.) 

Порівняльний 

результат 

2016 р. до 

2015 р. 

MAERSK 1.  1. 31,09 % 28,85 % 2,24 
CMA CGM 2.  2. 19,05 % 20,24 % -1,19 

MSC 3.  3. 11,50 % 13,05 % -1,55 
ZIM 4.  4. 9,79 % 8,96 % 0,83 

CSCL 5.  6. 5,66 % 3,36 % 2,30 



ARKAS 6.  10. 3,04 % 2,11 % 0,93 
HL 7.  7. 2,84 % 3,15 % -0,31 

OOCL 8.  5. 2,62 % 3,37 % -0,75 
UASK 9.  19. 2,19 % 0,70 % 1,49 

ADMIRAL 10.  15. 2,09 % 1,20 % 0,89 
COSCO 11.  14. 1,45 % 1,36 % 0,09 

APL 12.  11. 1,44 % 2,09 % -0,65 
YML 13.  12. 1,25 % 1,53 % -0,28 
PIL 14.  16. 1,25 % 1,05 % 0,20 

TURCON 15.  не діяла 1,03 % 0,00 % 1,03 
EMC 16.  9. 0,99 % 2,20 % -1,21 
MOL 17.  13. 0,83 % 1,37 % -0,54 

OTHERS 18.  21. 0,78 % 0,27 % 0,51 
NYK 19.  20. 0,75 % 0,37 % 0,38 
HMM 20.  17. 0,36 % 0,96 % -0,60 
WHL 21.  18. 0,00 % 0,81 % -0,81 
CSAV 22.  8. 0,00 % 2,90 % -2,90 
KUNE 23.  22. 0,00 % 0,10 % -0,10 

 

Враховуючі те, що перший україно-китайський досвід з втілення нового 

Шовкового шляху був запроваджений саме з контейнерними вантажами, слід 

приділити особливу увагу транзитному морському потенціалу України в 

контексті контейнерних перевезень. Приймаючі до уваги надлишковий обсяг 

великотоннажного контейнерного флоту на світовому ринку і пріоритетну 

позицію вантажовласників, можна передбачати низькі ціна на морську складову 

наскрізної інтермодальної ставки транспортування контейнерів і в 

майбутньому. Додатковою перевагою включення морського маршруту є 

нівелювання загроз від політичної ситуації всередині країн, які залучені до 

проекту зазначеного Шляху як виключно сухопутного мосту (військові 

інтервенції, збройні інциденти, та інш.). 
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