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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

У статті узагальнено основні напрями підвищення конкурентоспроможності морської 
транспортної інфраструктури України з огляду на євроінтеграцію. Зазначено, що для 
ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності у сфері морської транспортної 
інфраструктури в першу чергу привести у відповідність інституціональне-правове забез-
печення до вимог міжнародних стандартів. Наступним кроком для підвищення конкуренто-
спроможності морської транспортної інфраструктури є впровадження модулі управління 
«порт-лендлорд», формування центрів розвитку морської транспортної інфраструктури, 
реалізація логістичної технології «сухі порти», а також ідентифікація та використання 
екосистемних послуг моря. Також невід’ємною частиною підвищення конкурентоспромож-
ності МТІ є покращення інформаційної логістики та підвищення загального рівня інформа-
тизації портової діяльності.
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Постановка проблеми. Україна як суверенна 
європейська країна набуває особливого значення 
як морська держава, на підставі просторових та 
геофізичних особливостей, місця і ролі у всес-
вітній та регіональній системах міжнародних 
взаємозв’язків. Україна досягла цього статусу, 
завдяки вагомому внеску у розвиток мореплав-
ства та дослідження Світового океану, а ще, вна-
слідок сприятливого географічного розташу-
вання, а саме, протяжності морського узбережжя 
та великій площі свого водного простору. Для 
підвищення конкурентоспроможності морської 
транспортної інфраструктури в Україні, потрібно 
визначити та обґрунтувати стратегічні напрями з 
модернізації та реструктуризації морської тран-
спортної інфраструктури, за допомогою інвести-
ційної та податкової підтримки, вдосконалення 
державного регулювання морської діяльності 
та морської транспортної інфраструктури Укра-
їни через запровадження перспективних здобут-

ків науково-технічного прогресу, технологічних 
та організаційних інновацій, сприяння сталості 
зовнішньоекономічних інтересів суб’єктів мор-
ської галузі України на світовій арені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження окремих аспектів підвищення кон-
курентоспроможності як морських портів, так і 
морської галузі загалом присвячено праці вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Так, О. Ніколюк 
та А. Вітюк запропонували структурну декомпози-
цію механізму управління інноваційним розвитком 
морських портів [1]. Розвиток морських торговель-
них портів як чинника забезпечення національних 
інтересів України представлені у роботі О. Собке-
вич, К. Михайличенко, А. Шевченко, В. Русан та 
Є. Бєлашов [2]. У своїй праці О. Меркт обґрунтував 
методичні засади стратегії розвитку морських тор-
говельних портів у конкурентному середовищі [3] 
тощо. Проте, попри велику кількість досліджень, 
виникає необхідність подальшого опрацювання 
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наукового питання щодо напрямів підвищення кон-
курентоспроможності морської транспортної інф-
раструктури України.

Формулювання цілей статті. Метою статті 
є визначення напрямів підвищення конкуренто-
спроможності морської транспортної інфраструк-
тури України.

Виклад основного матеріалу. З урахуванням 
всеосяжної тенденції розвитку у сфері морських 
транспортних перевезень та євроінтеграційної 
спрямованості України сформульовано логічно-
структуровану послідовність дій з генерування 
підвищення конкурентоспроможності морської 
транспортної інфраструктури (МТІ) України.

1. Удосконалення інституційно-правового 
забезпечення функціонування морською тран-
спортною інфраструктурою.

Розробка та упорядкування нормативно-пра-
вової бази у морській транспортній інфраструк-
турі України, стане підґрунтям для чіткого регу-
лювання повноважень органів державної влади 
з врегулювання та розвитку морських портів та 
портової інфраструктури, вдосконалення органі-
заційної структури уряду для забезпечення дер-
жавної підтримки підвищення конкурентоспро-
можності морської транспортної інфраструктури.

Метою впровадження інституційно-правового 
стратегічного напряму є формування ефективної 
інституційно-правової бази для розвитку морської 
транспортної інфраструктури України, яка відпові-
дає європейським та сучасним світовим стандартам 
для забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Інституціонально-правове забезпечення функ-
ціонування морської транспортної інфраструк-
тури повинно передбачати: 

– лобіювання інтересів морської транспортної 
інфраструктури України на міжнародному ринку 
транспортних послуг; 

– встановлення сприятливих режимів діяльності 
для вантажовласників та судновласників з метою 
стимулювання збільшення товарних потоків; 

– захист суб’єктів МТІ від недобросовісної 
конкуренції; 

– координування інтересів як адміністрацій мор-
ських портів, так і місцевих органів влади та налаго-
джування взаємовигідної співпраці між ними.

2. Оптимізація розвитку морської транспорт-
ної інфраструктури України.

2.1. Консолідація контролю за користуван-
ням портовими територіями та наближення до 
моделі управління «порт-лендлорд».

Головним етапом оптимізації управління мор-
ською транспортною інфраструктурою України 

на мікрорівні є перехід до моделі управління мор-
ськими портами – «порт-лендлорд».

Перехід до моделі управління «порт-лендлорд» 
надасть можливість як державі, так і морській 
транспортній інфраструктурі:

1) здійснювати планування морської тран-
спортної інфраструктури та надавати послуги 
(обробки вантажу, обслуговування судів тощо), 
що дозволить Україні уникнути диспропорції між 
попитом та пропозицією, а також приймати стра-
тегічні рішення, які враховували б інтереси як 
державного, так і приватного секторів;

2) врегульовувати права власності над порто-
вими територіями, що надасть змогу розробляти 
політику використання земель, послідовне плану-
вання та комплексний розвиток як морських пор-
тів, так і морської транспортної інфраструктури 
загалом;

3) більш ефективно з’єднувати морські порти 
з територіями, які вони обслуговують, з викорис-
танням автомобільного та залізничного сполу-
чення, а також внутрішніх водних шляхів;

4) більш ефективно залучати приватні інвести-
ції внаслідок кращого управління конкурентними, 
правовими, земельними, екологічними, соціаль-
ними та іншими ризиками, які зобов’язана насам-
перед брати на себе держава.

2.2. Формування центрів розвитку морської 
транспортної інфраструктури (кластери).

Наступним стратегічним напрямом підви-
щення конкурентоспроможності морської тран-
спортної інфраструктури України в умовах інте-
грації до ЄС є створення кластерів, які являють 
собою центри розвитку морської транспортної 
інфраструктури та використання екосистемних 
послуг в Україні.

Оскільки ключовими центрами розвитку мор-
ської транспортної інфраструктури України є мор-
ські торговельні порти, то головна перевага клас-
теризації морських портів полягає в тому, що це 
дозволить морським портам підвищити свою роль 
та розширити сферу впливу у логістичній та тран-
спортній інфраструктурі. Створення центрів роз-
витку морської транспортної інфраструктури – це 
один із напрямків сталого розвитку, який забезпе-
чить адекватне використання ресурсів, зменшить 
перевантаження, а також підвищить здатність 
морських торговельних портів вирішувати про-
блеми, зокрема шляхом оптимізації наявного інф-
раструктурного потенціалу.

Об’єднання морських торговельних портів у 
центри розвитку морської транспортної інфра-
структури з метою розвитку є доцільним в Укра-
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їні, з огляду на географічне розташування та істо-
ричний взаємозв’язок морських портів.

Політика України у сфері кластеризації знахо-
диться на стадії формування та юридичної консо-
лідації, не забезпечує конкретних результатів ство-
рення та діяльності кластерів у будь-якій галузі. 
Закордонний досвід та значна кількість національ-
них морських торговельних портів, а також геогра-
фічна близькість та використання екосистемних 
послуг мають стати підґрунтям створення проекту 
промислових кластерів на базі морських портів 
України, використовуючи державну інтервенційну 
політику, тобто уряд України бере на себе відпо-
відальність за подальший розвиток центрів розви-
тку морської транспортної інфраструктури шляхом 
надання трансфертів, субсидій та інших активних 
інструментів регулювання.

В Україні механізм формування центрів розви-
тку морської транспортної інфраструктури, може 
бути репрезентований як послідовна реалізація 
етапів: призначення регіональної морської адмі-
ністрації; прийняття Закону України «Про клас-
тери» та всебічний і узгоджений розвиток мор-
ських портів та їх інфраструктури.

Найефективнішим способом формування цен-
трів розвитку морської транспортної інфраструк-
тури є комплексний підхід, який координує місце-
вий, регіональний, національний та міжнародний 
рівні підтримки створення центрів розвитку мор-
ської транспортної інфраструктури України, 
активне використання форм державно-приват-
ного партнерства (наприклад концесія) відносно 
акваторії та морських портів, залучення інновацій 
для розвитку економіки морських регіонів.

Взаємовигідне співробітництво між підпри-
ємствами, науково-дослідними організаціями, 
навчальними закладами та місцевими органами 
влади є підґрунтям ефективного функціонування 
центрів розвитку морської транспортної інфра-
структури, що сприятиме мультиплікативному 
ефекту на шляху реалізації національних інтер-
есів України. Ефективне групування морських 
портів та суміжних підприємств потребує вдо-
сконалення нормативно-правової бази, розробки 
та прийняття відповідних документів та програм, 
залучення відповідних наукових, освітніх та адмі-
ністративних структур щодо розробки рекоменда-
цій, формування належного кадрового, організа-
ційного та інформаційного забезпечення.

Групування на центри розвитку морської тран-
спортної інфраструктури України, не тільки під-
вищить рівень конкурентоспроможності даної 
галузі, але й сприятиме створенню більш про-

зорого механізму співробітництва для всіх його 
головних суб’єктів, тобто морських торговельних 
портів. Зважаючи на це, впровадження кластерної 
політики у морській транспортній інфраструктурі 
з урахуванням платежів за екосистемні послуги 
надасть такі переваги:

1) удосконалення державного механізму при-
йняття рішень центральним органом виконавчої 
влади у сфері морської транспортної інфраструк-
тури та підвищення ефективності цього процесу;

2) формування прозорих умов, придатних для 
залучення інвесторів та роботи приватного сек-
тору у морській транспортній інфраструктурі;

3) забезпечення можливості впорядкувати 
пасажирські потоки та оптимізація руху вантаж-
них перевезень «від дверей до дверей»;

4) покращення взаємодії морської транспорт-
ної інфраструктури з іншими видами транспорту, 
формування інтермодальних та мультимодальних 
міжнародних транспортних перевезень; 

5) посилення спеціалізації, поліпшення якості 
послуг, зменшення витрат на обслуговування 
об’єктів морської транспортної інфраструктури;

6) забезпечення потреб економіки України у 
вантажних перевезеннях, через зменшення частки 
транспортних витрат у ціноутворенні товару.

2.3. Реалізація логістичної технології «сухі 
порти».

Логістична технологія «сухий порт» є прива-
бливою для власників консолідованих товарів, які 
транспортуються у контейнері, оскільки немож-
ливо розформувати контейнер у порту, адже 
потрібно дочекатися завершення митного оформ-
лення усіма одержувачами. «Сухий порт» знахо-
диться біля транспортного центру, що є суттєвою 
перевагою для подальшого транспортування ван-
тажу. На території «сухого порту» мають знахо-
дитися комерційні склади, де, якщо треба, обро-
блений товар можна розфасувати, розформувати 
та відсортувати для подальшого перевезення 
до замовника. Також важливим для власників 
вантажу є те, що плата за зберігання вантажу у 
«сухому порту» є меншою, ніж у морському порту.

Проте логістична технологія «сухий порт» має 
низку недоліків таких, як: власник складу для збе-
рігання імпортних товарів повинен оформити як 
страхування, так і депозит та надати усі гарантії 
сплати мита; замовник, отримавши товар не в 
порту, а з термінала, зобов’язаний буде оплатити 
вартість перевезення; невисока інформаційна без-
пека процесу оформлення вантажної документації 
на стадіях передачі прав насамперед між агентами 
судноплавних ліній та експедиторами; переорієн-
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тування прикордонних митних постів для здій-
снення тільки транзитних функцій та перенесення 
розмитнення у «сухі порти».

Реалізація логістичного проекту «сухий порт» 
потребує досить великих інвестицій, тому до його 
реалізації повинні залучатися як державні, так і 
приватні структури, особливо ті, хто отримує мак-
симальний економічний ефект від проекту – тран-
спортні компанії, експедиторські та логістичні 
підприємства, а також великі вантажовласники 
[6, с. 402–403].

3. Покращення інформаційної логістики та 
підвищення загального рівня інформатизації пор-
тової діяльності.

Системи інформаційної логістики, впрова-
джені у морській транспортній інфраструктурі 
України, покликані інтегрувати усіх учасників 
транспортних та вантажо-розвантажувальних про-
цесів у єдиний інформаційний простір із надання 
та доступу до інформації, яка використовується 
в технологічних процесах перевезення вантажу. 
Завданнями розвитку інформаційної логістики 
є інтеграція в транспортно-логістичну мережу 
Європейського Союзу, підвищення ефективності 
функціонування морського транспорту, експеди-
торської та логістичної діяльності для забезпе-
чення зовнішньоекономічної діяльності.

З метою покращення конкурентних позицій 
України на світовому ринку морських перевезень 
варто якомога швидше впровадити зміни у функ-
ціонування морських портів для їх подальшого 
розвитку, особливо щодо використання сучасних 
логістичних та інформаційних технологій.

3.1. Спрощення торгівлі, за допомогою євро-
пейської митної інформаційної системи NCTS.

На території Європейського Союзу усі тран-
зитні операції за умовами Митної конвенції про 
міжнародне перевезення вантажів із застосуван-
ням книжки МДП (Конвенція МДП (міжнародні 
дорожні перевезення)) [7], здійснюються з вико-
ристанням Європейської митної інформаційної 
системи NCTS (Нова митна транзитна система) 
[8]. Дана система має суттєві переваги: скорочення 
часу обробки книжки МДП («документ митного 
транзиту, що дає право перевозити вантажі через 
кордони держав в опломбованих митницею кузо-
вах автомобілів або контейнерах зі спрощенням 
митних процедур» [9]) під час відкриття операції 
МДП у митниці виїзду та прикордонному відом-
стві в’їзду до ЄС; пришвидшення завершення 
операції МДП в ЄС, оскільки дані передаються 
між митницями електронними засобами; забезпе-
чення контролю та безпеки перевезень.

Оскільки у 1994 році Україна ратифікувала 
Міжнародну конвенцію «Митна конвенція про 
міжнародне перевезення вантажів із застосуван-
ням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року» 
[7] та у 2020 році прийняла закон «Про режим 
спільного транзиту та запровадження націо-
нальної електронної транзитної системи» [10], 
який передбачає впровадження європейської 
практики прозорих та надійних процедур, які 
будуть корисними для всіх українських учасни-
ків ланцюга постачання та фінансового сектору, 
а оновлена митна служба зможе запровадити 
більш надійні процеси контролю транзитних 
вантажів через територію України. Цей Закон 
розроблений відповідно до Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС та є предметом зобов’язань 
України за програмою макрофінансової допо-
моги ЄС [11]. Закон вводить норми Конвенції 
про процедуру спільного транзиту в українське 
законодавство. Процедура приєднання до цієї 
Конвенції не є стандартною для країн-кандида-
тів. Спочатку слід впровадити та застосовувати 
принаймні один рік положення цієї Конвенції та 
систему NCTS на території України. Тільки тоді 
Україна зможе отримати офіційне запрошення 
приєднатися до Конвенції.

Учасниками Конвенції та системи NCTS є 
35 країн європейського регіону – країни-члени 
ЄС, країни ЄАВТ, Туреччина, Македонія, Сербія. 
NCTS – це електронна система, яка дозволяє обмі-
нюватися інформацією про етапи митного оформ-
лення вантажів за допомогою електронних пові-
домлень у режимі реального часу та підвищувати 
ефективність системи аналізу ризиків [8].

Отже, інкорпорація до Конвенції та застосу-
вання системи NCTS дозволять Україні:

1) запровадити обмін митною інформацією в 
режимі онлайн (наразі обмін інформацією вста-
новлений тільки з 11 державами та лише в обме-
женому об’ємі);

2) одержувати інформацію про переміщення 
товарів транзитом та повну митну інформацію 
з різних джерел (від перевізників, імпортерів та 
експортерів);

3) використовувати єдину митну декларацію 
для переміщення вантажів з країни відправлення 
до країни призначення через треті країни за єди-
ними правилами (при переміщенні вантажу з 
України до Туреччини чи з Нідерландів до Укра-
їни транзитна декларація буде видаватися за єди-
ними правилами, ця декларація буде прийнята 
митними органами усіх держав, через які прохо-
дитимуть вантажі);
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4) ввести спеціальні транзитні спрощення 
(уповноважений відправник/одержувач, само-
стійне пломбування, спрощена декларація тощо);

5) ввести прозорі та рівні умови для фінансо-
вих гарантів;

6) впроваджувати нові продукти на ринку 
фінансових послуг: загальна фінансова гарантія.

3.2. Імплементація систем «Морське єдине 
вікно» та SafeSeaNet.

Для реалізації системи «Морського єдиного 
вікна» у сфері морської транспортної інфраструк-
тури мають бути визначені стратегічні пріори-
тети, а саме [12]:

1. Стати комерційним центром по міжнароднім 
транспортним коридорам.

2. Дотримуватися міжнародних стандартів без-
пеки та спрощення методів торгівлі.

3. Створити умови, що підвищують економічну 
конкурентоспроможність портових операторів.

4. Підвищити конкурентоспроможність як 
морської транспортної інфраструктури, так і кра-
їни загалом (посилення міжнародної торгівлі та 
інвестиційного клімату).

Впровадження національної системи «Мор-
ське єдине вікно» надасть можливість:

1) полегшити рух морського транспорту та 
спростити процедуру обміну інформацією про 
судно, яке прямує до або виходить з порту України;

2) подавати інформацію та документи в елек-
тронному форматі та усунути необхідності їх 
повторного подання у наступних заходах/виходах 
морського судна з порту України та країн-членів;

3) забезпечити ефективність планування пор-
тової логістики;

4) підвищити рівень безпеки та ефективність 
морського транспорту, надаючи відповідним дер-
жавним органам своєчасне повідомлення про ава-
рії чи потенційно небезпечні ситуації на морі, а 
також характеристики небезпечних та вантажів, 
що забруднюють на борту судна;

5) забезпечити взаємодію між системами мор-
ських єдиних вікон, інших інформаційних систем 
країн-членів та національною системою «Мор-
ське єдине вікно» та налагодити оперативний 
електронний обмін даними між цими системами.

«Морське єдине вікно» пов’язано з SafeSeaNet, 
яка є системою «обміну навігаційною інформа-
цією ЄС, що забезпечує дотримання відповід-
ного законодавства ЄС та спрямована на безпеку 

мореплавання, збереження вантажів в порту і на 
морі, захист морського середовища та ефектив-
ність морського транспорту і морських переве-
зень» [13]. Європейська транспортна політика 
(Біла книга) визначає формування безпечної тран-
спортної системи, в якій регулювання рухом мор-
ських суден та інформаційна система SafeSeaNet 
становитимуть основу усіх відповідних засобів 
морської інформації, що забезпечують технічну 
безпеку, безпеку громадського транспорту та 
захист навколишнього середовища від забруд-
нення суднами. Необхідно створити та належним 
чином впровадити в Україні національний сег-
мент системи SafeSeaNet, який повинен зробити 
важливий внесок у створення спільного серед-
овища для обміну інформацією для моніторингу 
морської території та сприяти створенню єдиного 
морського простору.

4. Забезпечення екологічної безпеки у сфері 
морської транспортної інфраструктури.

Відносно забезпечення екологічної безпеки 
у сфері морської транспортної інфраструктури 
Україні необхідно:

1) раціональне використання портової інфра-
структури, оптимізація та удосконалення переве-
зення, перевалки та зберігання вантажів;

2) зменшення викидів, правильне викорис-
тання екосистемних послуг та координація функ-
ціонування морської транспортної інфраструк-
тури відповідно до Конвенції МАРПОЛ [14],  
її протоколів та європейського законодавства;

3) створення у морських портах єдиної системи 
екологічною безпекою на європейському рівні.

Висновки. Таким чином, представлені стра-
тегічні напрями підвищення конкурентоспро-
можності морської транспортної інфраструктури 
України нададуть змогу наблизитися до європей-
ських стандартів та забезпечать прийняття дієвих 
адміністративно-управлінських рішень в тому 
числі для управління екосистемними послугами. 
Запропоновані напрями забезпечать постійний, 
ефективний, конкурентоспроможний, стабільний 
розвиток морської транспортної інфраструктури 
України. Реалізація запропонованих напрямів 
забезпечить підвищення конкурентоспромож-
ності морської транспортної інфраструктури 
України, яка націлена на послідовну інтеграцію 
до європейського та світового ринку морських 
перевезень.
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DIRECTIONS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS  
OF MARITIME TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

The article summarizes the main directions for increasing the competitiveness of the maritime transport 
infrastructure of Ukraine, taking into account European integration. To improve the competitiveness of mari-
time transport infrastructure in Ukraine, it is necessary to identify and justify strategic directions for the mod-
ernization and restructuring of maritime transport infrastructure, with the help of investment and tax support, 
improve state regulation through the introduction of promising achievements of scientific and technological 
progress, technological and organizational innovations, promote the constancy of foreign economic interests 
of subjects of the maritime industry of Ukraine on the world stage. It was noted that for the effective imple-
mentation of foreign economic activity in the field of maritime transport infrastructure, first of all, to bring 
the institutional and legal support in line with the requirements of international standards. The next step to 
improve the competitiveness of maritime transport infrastructure is the introduction of «port-landlord» man-
agement modules, the formation of centers for the development of maritime transport infrastructure (clusters), 
as well as the implementation of the «dry ports» logistics technology. Also, an integral part of increasing 
the competitiveness of maritime transport infrastructure is the improvement of information logistics and an 
increase in the overall level of informatization of port activities. These include trade facilitation, with the help 
of the European customs information system NCTS (The New Computerized Transit System), the implementa-
tion of “the Maritime Single Window” and “SafeSeaNet” systems. Another key area for increasing the com-
petitiveness of the maritime transport infrastructure is to ensure the environmental safety of the functioning of 
the maritime transport infrastructure. The proposed directions will ensure the constant, efficient, competitive, 
and stable development of Ukraine’s maritime transport infrastructure. The presented strategic directions for 
increasing the competitiveness of the maritime transport infrastructure of Ukraine will make it possible to get 
closer to European standards and ensure the adoption of effective administrative and managerial decisions. 
The implementation of the proposed directions will ensure an increase in the competitiveness of the maritime 
transport infrastructure of Ukraine, aimed at consistent integration into the European and world maritime 
transport markets.

Key words: port, sea port, cargo flows, container, foreign economic activity, model, management model, 
management system, ecosystem services.


