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Анотація. В роботі розглядається питання розвитку морських 

пасажирських перевезень в Чорноморському регіоні в аспекті реалізації 

транскордонного проекту «Новий шовковий шлях». 
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Abstract. In this paper we describe the development of maritime passenger 

transport in the Black Sea region in terms of cross-border implementation of the 

"New Silk Road". 
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У 2013 р. китайський лідер Сі Цзіньпін запропонував відтворити Великий 

Шовковий шлях, який сьогодні є перспективною транспортною комунікацією 

між Китаєм і Західною Європою. Наша держава знаходиться на стратегічно 



важливому шляху, що прямує з Китаю до країн Європейського союзу. Це 

робить Україну привабливим великим транзитним вузлом. Китай зацікавлений 

в реалізації програм розвитку і модернізації транспортної інфраструктури 

України, яка може стати частиною транспортного коридору, що споруджується 

Китаєм від своїх західних меж в Європу по території країн Центральної Азії, 

Каспійського регіону, Кавказу, акваторії Чорного моря і причорноморських 

держав.  

У рамках проекту "Новий шовковий шлях", який зараз активно 

реалізується КНР спільно з європейськими країнами, вже побудовано тисячі 

мостів, доріг, залізничних колій і портів в Середній Азії і на Близькому Сході і 

виділені 40 млрд. дол. США інвестицій.  

Питання взаємовідносин України та Китаю активно обговорювалось не 

лише  урядових колах, але й під час міжнародних наукових конференцій. 

Зокрема розглядались проблеми відновлення Шовкового шляху та шляхи іх 

вирішення [1], питання економічно обґрунтованих взаємовідносин між 

країнами-учасниками проекту [2], особливості логістичної участі України в 

ефективному відновленні та розвитку Шовкового шляху [3], розвиток 

пасажирського судноплавства на морі [4], перспективи розвитку європейських 

транспортних коридорів України [5]. 

Економічні і політичні взаємовідносини між Україною і Китаєм зараз 

знаходяться на досить низькому рівні, але у нашої держави є усі шанси 

виправити ситуацію. Участь України в програмі китайсько-європейської 

співпраці "16+1" і проекті "Новий Шовковий шлях" в перспективі дозволить 

поліпшити економічні стосунки з Китаєм і залучити китайських інвесторів.  

Україна має великий потенціал для реалізації проектів трансграничних 

коридорів. Участь в подібних дозволить залучити кошти для соціально-

економічного розвитку як окремих регіонів, так і держави в цілому.  

До переваг України можна віднести природні і трудові ресурси, 

географічне положення, інноваційний потенціал.  



Зокрема, наша держава знаходиться в центрі Європи, через територію якої 

проходять важливі транспортні шляхи.  

Переконливі трудові ресурси: достатня кількість фахівців, що мають 

високу міру технічної культури, здатних брати участь у багатьох проектах, 

населення з вищою освітою – Україна посідає 10-те місце у світі, заробітна 

плата порівняно з продуктивністю - 26-е місце у світі, якість технічної освіти - 

28-е місце. Проте Україна займає усього лише 140-е місце у світі по здатності 

держави утримувати цінні кадри. Щорічно тисячі фахівців від'їжджають з 

країни. Тому на практиці, в такі країни, як Україна, інвестори з певних причин 

вважають недоцільним вкладати грошові кошти. 

За останній рік Україна піднялася на чотири позиції в щорічному рейтингу 

легкості ведення бізнесу від Всесвітнього банку Doing Business, зайнявши 83-е 

місце. Крім того, наша країна дещо піднялася у Світовому рейтингу сприйняття 

корупції CPI в 2015 році, зайнявши 130-е місце з 168 позицій. (У 2014 році 

країна була на 142-м місці з 175 позицій).  

Важливою складовою українсько-китайських стосунків є також культурно-

гуманітарна співпраця. Варто відмітити, що в Україні навчається, щонайменше, 

5 тис. китайських студентів, що складає приблизно 10% від усієї кількості 

іноземних студентів в Україні.  

Незважаючи на поліпшення стосунків між Україною та Китаєм в останні 

роки, на жаль, досі не існує урядової домовленості про співпрацю в питаннях 

туризму, і жодна китайська туристична компанія не працювала в Україні. Деякі 

українські компанії організовують тури в Китай, але жодного – у зворотному 

напрямку – в Україну. В такій ситуації Україна багато що втрачає, оскільки 

Китай, за даними Всесвітньої туристичної організації, займає перше місце у 

світі по кількості витрачених його громадянами коштів на виїзний туризм.  

Резюмуючи вищесказане, можна стверджувати, що стан українсько-

китайської співпраці все ще не відповідає потенціалу.  

Інтерес країн Центральної, Південно-Східної Азії та Європи до України є. 

Але при цьому залишається немало сфер, де наша країна як і раніше 



залишається маловідомою для решти світу. Для того, щоб в країну, що 

знаходиться в складних фінансово-економічних умовах, притягнути інвестиції, 

необхідно розповідати потенціальним інвесторам про ключові переваги нашої 

держави. Крім популяризації також важливо у найближчий час ухвалити 

законодавчі та нормативні акти, що гарантують захист інвестицій і можливості 

їх отримування назад.  

У грудні 2015 року в Кабінеті міністрів відбулося засідання Української 

частки Комісії із співпраці між урядом України і урядом Китайської Народної 

Республіки, на якому обговорювалася дорожня карта реалізації проекту 

"Шовкового шляху" з Європи через Україну в Азію напередодні квітневої 

двосторонньої комісії. Окрім цього, учасники міжурядової наради обговорили 

ряд спільних українсько-китайських інвестиційних проектів, які можуть бути 

реалізовані у разі досягнення домовленостей про співпрацю, зокрема: 

електрифікація локомотивної тяги; реалізація меморандумів з Державною 

корпорацією "СИТИС" і Державної Іпотечної установи з компанією ССЕС по 

реалізації будівництва житла, можливості будівництва орендного житла; 

модернізація процесів газовидобування для збільшення об'ємів видобутку 

українського газу, а також перехід теплоенергостанцій на вугілля для розвитку 

місцевих вугільних шахт, у тому числі у Львівській області; збільшення 

експорту українських продуктів харчування, а також можливість акредитації 

агентств Китайської Народної Республіки по контролю за якістю продуктів; 

залучення інвестицій на розвиток річкового і залізничного транспорту, а також 

портової інфраструктури. 

Вже у 2016 році Україна запустила експериментальний потяг по 

"Шовковому шляху". Експериментальний рейс відправився з Іллічівського 

порту по маршруту Україна — Грузія — Азербайджан — Казахстан — Китай 

(через Каспійське і Чорне моря) — новим напрямом "Шовкового шляху". Він 

включає поромні переправи Чорного і Каспійського морів (Іллічівськ — Батумі 

і Алят — Актау-порт). Контейнерний потяг складається з 20 вагонів і дозволяє 

доставити вантаж з України до Китаю за 11-12 днів. 



Варто відмітити, що у рамках проектів, що реалізовуються, для 

ефективнішого соціально-економічного розвитку регіонів України необхідно 

також звернути увагу на розвиток пасажирського транспорту. Певні істотні 

кроки в цьому напрямі вже зроблені. Так, в 2016 році в результаті переговорів в 

Києві між урядовими делегаціями України і Китайської Народної Республіки 

було досягнуто домовленості про розгляд будівництва залізничного сполучення 

Київ - аеропорт «Бориспіль» у рамках проекту «Повітряний експрес». 

Міністерство інфраструктури України запропонувало розглянути спрощений 

варіант будівництва залізничного пасажирського сполучення Київ - аеропорт 

«Бориспіль». 

Проте окрім розвитку залізничної інфраструктури необхідно притягнути 

інтерес іноземних інвесторів до розвитку морських пасажирських перевезень в 

Чорноморському регіоні між країнами учасниками «Нового шовкового шляху». 

Перспективними напрямками пасажирських перевезень морським 

транспортом в Чорноморському регіоні є: Поті – Одеса – Іллічівськ , Батумі – 

Одеса – Іллічівськ та інші. 

Між портами України, Грузії, Болгарії та Туреччини вже існує поромне 

сполучення. Однак стан та технічні характеристики задіяного флоту не 

дозволяють в повній мірі реалізувати потенціал цих держав у частині 

перевезень пасажирів. Пасажири потребують більш швидкісного та 

комфортного обслуговування.  

До реалізації такого проекту необхідно залучити не тільки судноплавні 

компанії та портову інфраструктуру, але й підприємства сфери туризму.     

Реалізація таких проектів сприятиме популяризації як самого проекту 

«Новий шовковий шлях» так і країн-учасників, що, в свою чергу дозволить 

залучити кошти для здійснення інших важливих проектів соціально-

економічного розвитку та налагодження стосунків між Україною та іншими 

державами. 
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