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Abstract. The purpose of the article is to determine the peculiarities of development of small and medium business in 
the field of maritime transport of Ukraine. The research was conducted using methods: comparison, analysis, synthe-
sis, abstraction, generalization, system approach. The author identifies features of development of small and medium 
business in the field of maritime transport of Ukraine. The maritime transport complex is a multifunctional structure 
that meets the needs of the national economy in transport security, facilitates the development of international trade 
and fulfills Ukraine’s obligations as a maritime state. Water transport served at seaports is the cheapest and relatively 
environmentally friendly compared to other modes of transport, making it competitive domestically for domestic and 
international trade. Seaports are an integral part of the state’s transport and production infrastructure, given their loca-
tion on the routes of international transport corridors. The competitiveness of the domestic transport complex on the 
world market depends on the efficiency of functioning of the seaports, the level of their technological and technical 
equipment, compliance of the system of management and development of infrastructure with modern international 
requirements. It is noted that the maritime transport system of Ukraine does not have sufficient reserves of production 
capacities and is not ready to fully provide the prospective volumes of cargo and passenger transportation, including 
those passing through Ukraine. Based on the analysis, the author outlines the main directions and steps to improve and 
create a comfortable climate for investing in the Ukrainian port industry. Practical importance is that the main provi-
sions and conclusions can be used in the preparation of training and methodological manuals in the course in the field 
of business, as well as in the improvement of legislation aimed at the development of the port industry in Ukraine.
Key words: economy; business; small and medium-sized business; freight; transportation; development; logistics; 
ports; terminals.
Анотація. Метою статті є визначення особливостей розвитку малого та середнього бізнесу в галузі морського 
транспорту України. Дослідження проведено з використанням методів: порівняння, аналізу, синтезу, абстрагуван-
ня, узагальнення, системного підходу. Автором визначено особливості розвитку малого та середнього бізнесу в 
галузі морського транспорту України. Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, що 
задовольняє потреби національної економіки в транспортному забезпеченні, сприяє розвитку міжнародної торгівлі 
й реалізує зобов’язання України як морської держави. Водний транспорт, що обслуговується в морських портах, 
є найдешевшим і відносно екологічним порівняно з іншими видами транспорту, що робить його конкурентним 
усередині країни для цілей внутрішньої та міжнародної торгівлі. Морські порти є складником транспортної й ви-
робничої інфраструктури держави з огляду на їх розташування на шляхах міжнародних транспортних коридорів. 
Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх технологічного й технічного оснащення, відповідності 
системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспромож-
ність вітчизняного транспортного комплексу на світовому ринку. Зазначено, що морська транспортна система 
України не має достатніх запасів виробничих потужностей і не готова повною мірою забезпечити перспективні 
обсяги вантажних і пасажирських перевезень, у тому числі тих, що проходять через Україну. На основі проведеного 
аналізу автором окреслено основні напрями та кроки з метою вдосконалення і створення комфортного клімату для 
інвестування в портову галузь України. Практична значимість полягає в тому, що основні положення й висновки 
можуть бути використані під час підготовки навчальних і методичних посібників з курсу в галузі бізнесу, а також 
удосконалення законодавства, спрямованого на розвиток портової галузі в Україні.
Ключові слова: економіка; бізнес; малий і середній бізнес; вантаж; перевезення; розвиток; логістика; порти; 
термінали.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Бізнес як вид діяльності посідає провідне місце 

в економічній галузі України. Вивчення проблем ма-
лого та середнього бізнесу, становлення й розвиток 
його інститутів, розроблення практичних рекоменда-
цій є необхідною умовою подолання кризової ситуа-
ції української економіки і створення передумов для 
сталого розвитку суспільства та держави загалом. 

Бізнес-діяльність здійснюється в різних масшта-
бах, тому для ефективного й системного регулюван-
ня, отримання результативності від управлінського 
впливу відбувається розподіл на малий, середній і ве-
ликий бізнес. Світовий досвід господарювання свід-
чить, що малий, середній і великий бізнес у деяких 
напрямах діяльності доповнюють одне одного. Ма-
лий бізнес відкриває необхідні шляхи для збільшен-
ня товарообороту й підвищення конкурентоздатності 
підприємства, унаслідок чого відкриваються шляхи 
для створення й ефективного функціонування серед-
ніх підприємств [17; 19].

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні 
виникає потреба формування різноманітного набору 
адекватних політичних, економічних, морально-етич-
них відносин і їх відображення в законодавчій формі, 
створення інституцій, які нормально функціонують і 
відповідають умовам і потребам держави.

У цьому аспекті морський транспорт України ви-
конує надзвичайно важливу функцію. Це сполучний 
елемент усієї соціально-економічної системи держа-
ви. Розвиток українських регіонів багато в чому зале-
жить від стану транспортного комплексу. Морський 
порт – це завжди складний організм, який включає 
багато напрямів діяльності, і лише від їх узгодженої 
роботи залежить успіх порту загалом. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню сучасного стану ведення бізнесу в 
галузі морського транспорту, а також розвитку та пер-
спектив у євроінтеграції приділяли увагу такі науков-
ці, як С. Боняр, О. Котлубай, Н. Рощіна, О. Ющенко, 
С. Нікулін і багато інших.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте недостатньо дослідженими є особливості 
й перспективи розвитку бізнесу в галузі морського 
транспорту України на сучасному етапі розвитку сус-
пільства.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є визначення особливостей розви-
тку малого та середнього бізнесу в галузі морського 
транспорту України.

Методи дослідження: порівняння, аналіз, синтез, 
абстрагування, узагальнення, системний підхід.

Об’єкт дослідження – розвиток малого та серед-
нього бізнесу в галузі морського транспорту України.

Предмет дослідження – особливості розвитку 
малого та середнього бізнесу в галузі морського тран-
спорту України.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Розвиваючи національну зовнішньоекономічну 
політику, одним із принципів якої є розширення вза-
ємовигідної співпраці з державами всіх континентів 
з її величезним ресурсно-виробничим потенціалом, 
Україна є одним з учасників світової товарної біржі. 

Варто наголосити на тому, портова галузь віді-
грає ключову роль у зростанні української економіки. 
Загальний дохід, сформований ринком послуг у мор-
ських портах України у 2016 році, становив щонаймен-
ше 1,7 млрд. дол. США (близько 2% ВВП країни) [1]. 

На континентальній частині України в Чорно-
морському та Азовському басейнах, а також дельті 
р. Дунай розташовано 13 морських портів: Рені, Із-
маїл, Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровський, Чор-
номорськ, Одеса, Южний, Миколаїв, Ольвія, Херсон, 
Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь, сукупна потуж-
ність вантажопереробки яких становить 240 млн. 
тонн на рік. Протяжність причального фронту мор-
ських портів становить близько 43 км, а довжина ка-
налів (Херсонський морський канал, Бузько-Дніпров-
ський-лиманський канал (БДЛК) та Глибоководний 
судновий хід (ГСХ) р. Дунай – Чорне море через гир-
ло Бистре) становить 124,768 км (40 км, 81,368 км та 
3,4 км відповідно). 

Найбільшими серед морських портів України 
сьогодні є порти: Южний, Одеса, Миколаїв і Чор-
номорськ, на частку яких припадає близько 80% від 
загальної потужності морських портів України. Клю-
човими перевагами цих морських портів є наявність 
глибоководних підходів, які дають можливість обслу-
говувати великотоннажні морські судна в тому числі 
із залученням для надання послуг суб’єктів госпо-
дарювання недержавної форми власності. Інші мор-
ські порти України натепер можуть приймати судна з 
меншою осадкою, а обслуговування вантажопотоків 
переважно забезпечується стивідорними компаніями 
державної форми власності. 

В Україні також функціонує мережа паромно-
го сполучення, морських контейнерних ліній, що 
з’єднують Україну з портами країн Чорноморського 
басейну та є складником міжнародних транспорт-
них коридорів: ТРАСЕКА, «Новий Шовковий шлях», 
Пан’європейський № 9 тощо. 

Обслуговування контейнерних ліній нині забезпе-
чується контейнерними терміналами, що знаходяться 
в портах Одеса, Чорноморськ і Южний, з їх сукуп-
ною потужністю 3 130 тис. TEU на рік. Указаний об-
сяг найближчим часом буде збільшено на 600 тис. 
ТЕU завдяки новостворюваним потужностям контей-
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нерного терміналу на Карантинному молу Одесько-
го морського порту. Обслуговування пасажирських 
і круїзних суден на міжнародному та внутрішньому 
сполученні здійснюється морськими вокзалами в 
портах Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ (з портопунк-
том у м. Вилково), а також пасажирського комплексу 
в морському порту Одеса [3].

Морські порти є також воротами для експорту 
продукції агропромислового, гірничо-металургійно-
го комплексів країни та імпорту проміжних ресурсів, 
наприклад, вугілля, залізорудної сировини й контей-
нерних вантажів, забезпечуючи при цьому близько 
40% (28 515,1 млн. дол. США у 2016 році) обсягів 
міжнародної торгівлі України з різними країнами сві-
ту [1]. Характеристики морського транспорту зазна-
чені в таблиці 1.

Таблиця 1. Характеристики морського транспорту
Переваги Недоліки

– можливість 
міжконтинентальних  
перевезень;
– низька собівартість  
перевезень на далекі 
відстані;
– висока провізна і про-
пускна здатність;
– низька капіталомісткість 
перевезень.

– обмеженість перевезень;
– низька швидкість  
доставки;
– залежність від 
географічних, навігаційних 
і погодних умов;
– необхідність створення 
складної портової 
інфраструктури

Примітка: таблиця розроблена автором.

Варто зазначити, що станом на сьогодні морська 
транспортна система України не має достатніх за-
пасів виробничих потужностей і не готова повною 
мірою забезпечити перспективні обсяги вантажних і 
пасажирських перевезень, у тому числі тих, що про-
ходять через Україну. 

Це пов’язано передусім із наявними розбіжностя-
ми в розвитку потужностей різних видів транспорту 
для забезпечення перевезення окремих видів ванта-
жів, значним зносом основних фондів транспортних 
підприємств, недорозвиненістю системи транспорт-
них операторів у міжнародному сполученні, значним 
відставанням у якості транспортних послуг порівня-
но із сучасними міжнародними вимогами.

Якісне транспортне забезпечення зовнішньоеко-
номічних угод є одним із ключових елементів їх ефек-
тивної реалізації. Через велику протяжність водного 
простору, що розділяє основні економічні регіони 
світу, основними видами транспорту з погляду гло-
бального підходу є морський і повітряний. Морський 
транспорт забезпечує перевезення понад 60% обсягу 
міжнародної торгівлі [4].

Варто зазначити, що в умовах анексії Автономної 
Республіки Крим, відповідно до Наказу Міністерства 
інфраструктури України від «Про закриття морських 
портів» [3], прийнято рішення закрити морські порти, 

розташовані на території півострова: Керч, Севасто-
поль, Феодосія, Ялта та Євпаторія – до відновлення 
конституційного ладу України на тимчасово окупо-
ваній території Криму. Проте 80% вантажопотоку 
після такого рішення переорієнтовано на морські 
порти континентальної території України. Водно-
час втрачено контроль за судноплавством на Керч-
Єнікальському судноплавному каналі. Обмеження 
перетину каналу судами під прапором України, в т. ч. 
спеціалізованого флоту, створюють загрозу зниження 
конкурентоздатності портів Азовського басейну [5]. 

Разом із тим у результаті геополітичного конфлік-
ту на сході України відбулися зміни в ситуації на рин-
ку вантажопотоків і їх логістиці, а саме:

− відбулася зміна в моделі торгівлі вугіллям 
– переорієнтація імпорту енергетичного вугілля 
замість експорту вугілля для металургійного ви-
робництва. Це призвело до зміни походження/при-
значення вугілля – від торгівлі з Російською Феде-
рацією до трансатлантичного імпорту, що, у свою 
чергу, зажадало поліпшення наявної портової інф-
раструктури;

− збільшення кількості та якості причалів для 
вугілля з глибоководними підходами для прийому 
суден великої вантажопідйомності (включаючи тип 
Capesize), які є найбільш ефективними для такого 
вантажопотоку; 

− перевантаження металопродукції в морських 
портах України зменшився в міру зростання світово-
го ринку руди (проте, згідно з даними Всесвітньої ме-
талургійної асоціації, щорічне споживання сталі, як 
очікується, збільшиться на 30% до 2030 року);

− змінився ринок зерна, що зумовило необхід-
ність пропускної спроможності порту для перевалки 
зернових та олійних культур; 

− з огляду на глобальну тенденцію до збіль-
шення великотоннажного флоту, що забезпечує від-
носно нижчу вартість перевезення вантажів, морські 
порти й підводні канали піддаються днопоглибленню 
акваторій у морських портах;

− низький рівень використання наявних по-
тужностей для прийому й обслуговування контейнер-
них вантажів, які в довгостроковій перспективі здатні 
обробляти обсяги вантажопотоку, що зростають [5].

Варто зауважити, що особливістю сучасного роз-
витку малого та середнього бізнесу в галузі морсько-
го транспорту є те, що, з одного боку, нестабільна 
ситуація в країні стримує іноземних інвесторів від 
вкладень у транспортну інфраструктуру, а з іншо-
го – обмеженість бюджетних ресурсів за таких умов 
ускладнює реалізацію інвестиційних проектів за 
власний рахунок [5].

З метою покращення можливостей і розвитку ве-
дення малого та середнього бізнесу в галузі морсько-
го транспортування Державною прикордонною служ-
бою України вжито заходів щодо уникнення бар’єрів 
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під час проходження вантажів через морські порти, 
необхідним є зниження витрат, що зумовлені затрим-
ками вантажу в процесі виконання контрольних про-
цедур, зокрема, шляхом спрощення механізмів і ско-
рочення часу оброблення вантажів і їх випуску орга-
нами державного контролю.

Варто також зазначити основні проблеми галузі 
морського транспорту, які негативно впливають на 
розвиток бізнесу в цій галузі:

− відсутність ефективного механізму залучен-
ня приватних інвестицій для розвитку об’єктів інфра-
структури портів;

− дисбаланс у розвитку перевалочних засо-
бів та інфраструктури загального користування, 
включаючи пропускну здатність і якість дорожнього  
полотна;

− забезпечення розвитку портової інфраструк-
тури, організації руху в Росії;

− напрямок морських портів;
− невідповідність технічного рівня сучасним 

вимогам щодо надання послуг для ведення належно-
го рівня бізнесу;

− недостатній рівень і невідповідність глибин в 
окремих морських портах і каналах;

Рис. 1. Напрями вдосконалення галузі морського транспортування в Україні
Модифіковано автором за джерелами [2; 4].

•розробка генерального плану розвитку
морських портів із урахуванням
перспективного розвитку акваторій,
програм розвитку автомобільних доріг
та залізниці з використанням
мультимодальних перевезень та
кластеризації;

•модернізація та будівництво портових
потужностей (особливо стратегічного
значення) для ефективного здійснення
робіт із обслуговування вантажів та
суден в морських портах;

•впровадження СМАРТ-
інфраструктури та технологій, що
сприяють автоматизації та роботизації
перевантажувальних процесів на
морських терміналах, та “зелених”
технологій спрямованих на зменшення
шкідливих викидів від виробничих
процесів у портах та отримання енергії
від альтернативних джерел;

Збалансований розвиток та 
ефективне використання 
портових потужностей на 
інноваційній основі з 
метою залучення 
інвестицій малого та 
середнього бізнесу

•впровадження сучасних інформаційних
систем із високим рівнем захисту від
кіберзагроз, які дозволяють замовникам
портових послуг провести оформлення та
здійснювати моніторинг вантажів,
транспортних засобів з будь-якої точки
світу;

•створення привабливих умов та
запровадження практики використання
внутрішнього водного транспорту, як
альтернативного і економічно ефективного
виду транспортування вантажів до/з
морських портів;

•зменшення часу обробки вантажів та
спрощення адміністративних процедур при
здійсненні міжнародних перевезень;

Забезпечення 
конкурентоздатної 
логістики та покращення 
сервісу в морських портах
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− недостатньо розвинена транспортна інфра-
структура в морських портах і на акваторіях;

− низький рівень координації між видами тран-
спорту й місцевими органами влади;

− повільне оновлення основних фондів на під-
приємствах державного сектору порту [10–13]. 

За оцінкою Світового економічного форуму щодо 
якості портової інфраструктури, Україна у 2016 році 
набрала лише 3,2 бали із 7 можливих, при тому що 
у 2012 році цей показник становив 4,0 бали. Іншими 
словами, українська портова інфраструктура оціню-
ється суб’єктами господарювання як більше ніж по-
середня. При цьому позиції основних конкурентів 
України в Чорноморсько-Азовському басейні за цим 
рейтингом є набагато вищими [5].

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сьогодні морський транспорт використовується у 
внутрішніх і зовнішніх комунікаціях. Останніми рока-
ми зростає частка перевезень, що здійснюються на суд-
нах, які мають достатню морську придатність і манев-
реність. 

Розвиток малого та середнього бізнесу на мор-
ському транспорті – це підприємницька діяльність з 
надання послуг з перевезення, перевантаження ван-
тажів, агентування й фрахтування морського торго-
вельного флоту, транспортно-експедиторських, крю-
їнгових та інших послуг, що вимагає серйозної аналі-
тичної та практичної підготовки.

Так, розвиток морського транспорту як найваж-
ливішого фактора прискореного розвитку економіки 
й інтеграції України у світову економічну систему 
передбачає наявність сучасного морського торговель-
ного українського флоту, конкурентоспроможного на 
світовому фрахтовому ринку, здатного забезпечити 
потреби народу України, фрахтову незалежність на-
ціональної зовнішньої торгівлі.

Ефективне використання транзитного потенціалу 
України й експорт транспортних послуг можливий 
шляхом:

− створення конкурентоспроможного рівня та 
механізму оподаткування судноплавної діяльності;

− розроблення й упровадження поряд із тра-
диційним способом державного регулювання комп-
лексу інших заходів сприяння національному судно-
плавству, які не суперечитимуть загальновизнаним 
міжнародним нормам;

− уведення митних преференцій для судно-
плавних компаній, суднобудівних і судноремонтних 
підприємств, українських моряків [2].

Варто наголосити, що вимогою розвитку сучасно-
го бізнесу є відповідність вимогам, нормам, стандар-
там світу. Будь-яка сучасна деталь може як посприяти 
успіху, так і, навпаки, мати негативні наслідки. Отже, 
сучасний бізнес повинен вбирати в себе останні до-
сягнення своєї галузі.

Тому необхідно визначити основні напрями та кро-
ки з метою вдосконалення і створення комфортного клі-
мату для інвестування в портову галузь України (рис. 1).

Отже, морський транспортний комплекс – це ба-
гатофункціональна структура, яка задовольняє потре-
би національної економіки в транспорті, сприяє роз-
витку міжнародної торгівлі та реалізує зобов’язання 
України як морської держави.

Водний транспорт, що обслуговується в морських 
портах, є найдешевшим і відносним екологічно чис-
тим порівняно з іншими видами транспорту, що ро-
бить його конкурентоспроможним для цілей внутріш-
ньої та міжнародної торгівлі. Але ця галузь в Україні 
потребує ґрунтовних трансформацій.

ВИСНОВКИ
Отже, морські порти мають стратегічне значення для 

розвитку економіки країни й повинні задовольняти її тор-
говельні та транспортні потреби. Спільна робота пред-
ставників законодавчої, виконавчої влади й галузі дасть 
змогу розробити та впровадити найефективніші рішення 
для виконання державних завдань. Українські порти ма-
ють низку переваг для ведення малого та середнього біз-
несу: вони можуть бути інтегровані в нові маршрути для 
доставки вантажів у ЄС і назад як виключно морським 
шляхом, так і з використанням автомобільного, залізнич-
ного й морського транспорту. Інвестори отримають мож-
ливість більш ефективно обробляти наявний вантажопо-
тік і залучати нових вантажовідправників
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