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Динаміка обсягів контейнерних перевезень у світі, 
млн. TEU: 

Середньорічне зростання контейнерних перевезень у світі становить понад 6%.

55% світового обсягу сухих вантажів транспортуються в контейнерах.

Рівень контейнеризації в країнах ЄС досягає 45%.

Галузь контейнерних перевезень в Україні знаходиться на початковому етапі розвитку,
контейнеризація становить менше 1%

Порівняння середнього рівня контейнеризації у 
Світі, ЄС, Україні : 
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ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ – ЗМІНА ВЕКТОРУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ  
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http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_rik_u.html

ІНШІ КРАЇНИ ІНШІ КРАЇНИ Економіка України довгий час була спрямована на
внутрішній ринок і на роботу з країнами СНД

 Відбувається процес переорієнтації економіки

 Нові ринки і нові партнери створюють для країни
перспективні можливості

 Реалізація потенціалу нових можливостей вимагає
від України реалізації рішучих заходів
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ПРОБЛЕМА - АДАПТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
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ІНШІ КРАЇНИ ІНШІ КРАЇНИ

 В Україні відсутня необхідна інфраструктура
 Значною перешкодою в роботі з новими ринками є

різниця транспортної інфраструктури (1520/1435)
 Інфраструктура слабо адаптована для потреб

зовнішньої торгівлі – низькі темпи зростання як
торгівлі так і економіки в цілому
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ЕВОЛЮЦІЯ РІВНЯ КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ  У КРАЇНАХ ЯКІ ІНТЕГРУВАЛИСЯ В ЄС

Досвід країн які орієнтують свою економіку на взаємодію з Європою, показав істотне зростання
контейнеризації перевезень.

Інтеграція у Світову економіку не можлива без адаптації транспортної інфраструктури .

Економіка України довгий час була спрямована всередину і на роботу з країнами СНД, як наслідок в країні
відсутня необхідна інфраструктура. На даний час відбувається процес переорієнтації економіки.
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ОСНОВНОГО ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА – ЄС

Основа транспортної системи ЄС –
Мультимодальність

 Термінальна мережа – кластерна система, що охоплює всю територію ЄС, об'єднана регулярними
сполученнями

 Кластер - прилегла до терміналу територія на якій інвестори розміщують виробничі підприємства

Мультимодальна транспортна система –
основа логістики при зовнішньому та
внутрішньому торгівлі

Основна одиниця системи –
мультимодальний контейнерний термінал
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ПОЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
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 До 200 км до / від 
терміналу

 Відшкодування 
податку на ТЗ

 + 4 тони(44 тонн)

 Без квот

Відшкодування 
податку на ТЗ

40 тон

8,7 € / час

 Шосе, заг. дороги

 Вихідні, ніч, 
святкові дні

 До 2,5 M €

 До  0,8 M €
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одиницю 
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 До 65 км до / від 
терміналу
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 Усі дороги

Вихідні, ніч, 
святкові дні

 40 – 60% витрат

 40 – 60% витрат

40 – 60% витрат

Відшкодуванняна 
одиницю 
навантаження та поїзд
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 Шосе, заг. дороги
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64 тон
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Публічне 
фінансування

Відшкодування 
податку на ТЗ

 Без квотБез квот

Відшкодуванняна на 
ткм (тільки транзит)
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ВІДСУТНІСТЬ ТЕРМІНАЛІВ ПЕРЕШКОДЖАЄ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
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Інфраструктурні обмеження: Контейнера що перевозяться 
ЖД і Автотранспортом з портів / 
в порти України

9,2 млн. т

130 тис. конт.

– існуючі термінали

– відсутність термінальної
діяльності

430 тис. конт.

 Більше 70% контейнерів перевозиться автомобільним транспортом, через відсутність мультимодальних
терміналів на більшій частині території України

Високі затрати на логістику призводять до зниження експортного потенціалу України

Без державної підтримки розвиток термінальних потужностей в Україні неможливий
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ПОРІВНЯННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЄС

Контейнеризація – 0,8%
Термінали – 6 од.
Перевезення залізницею – 0,13 млн TEU
Регулярні контейнерні поїзди – 4

ЄСУкраїна
Контейнеризація – до 45%
Термінали – > 300 од.
Перевезення залізницею – 30 млн TEU
Регулярні контейнерні поїзди– > 400

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ПОВИННА АДАПТУВАТИСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО
ЗМІН У ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ МАЄ СТАТИ
ОСНОВОЮ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ІСНУЄ РОЗРИВ У ВИГЛЯДІ НЕГОТОВНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКУРИ УКРАЇНИ
ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮВАТИ З НОВИМИ РИНКАМИ
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НАСЛІДКИ РОЗРИВУ

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ

ІМПОРТ ТОВАРІВ

ЕКСПОРТ 
ТРАНСПОРТНИХ 

ПОСЛУГ (ТРАНЗИТ)

ІНВЕСТИЦІЇ І 
РОЗВИТОК 

ВИРОБНИЦТВА

 Висока
вартість
логістики

 Конкурентоспр
оможність
товарів

 Валютна виручка

 Якість товарів
 Валютні витрати

при імпорті

 Висока
вартість
логістики

 Відсутність
транскордонної
транспортної
інфраструктури

 Неможливість
залучення нових
транзитних
потоків

 Валютна виручка

 Висока вартість
логістики як при
експорті так і при
імпорті

 Відсутність
інфраструктури
мультимодальних
перевезень

 Створення робочих
місць

 Конкурентоспромо
жність

 Валютна виручка
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