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Характеристика галузі 

 

Водний транспорт – вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних 
шляхах, як природних (ріки, озера, моря, океани, протоки), так і штучних (канали, водосховища і 
т.ін.), поділяється на морський та річковий [3]. 

Морський транспорт – вид транспортної сфери матеріального виробництва, який здійснює 
перевезення вантажів та пасажирів морськими суднами. Морський транспорт широко 
застосовується для міжнародних та внутрішніх перевезень [6]. 

Річковий транспорт – вид транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в 
основному по внутрішніх водних шляхах, як природних,  так і штучних (канали, водосховища, 
шлюзовані ділянки річок). Виділяють магістральні річкові шляхи, в т.ч. міжнародні, що 
обслуговують зовнішньоторговельні перевезення деяких країн, міжрайонні, що обслуговують 
перевезення між великими районами всередині країни, і місцеві, що обслуговують внутрірайонні 
зв’язки [10]. 

Для функціонуваня водного транспорту потрібні плавзасоби, порти і водні шляхи. 

Порт (франц. port, від лат. portus – гавань, пристань) – ділянка берега моря, озера, водосховища 
або ріки і прилегла водна площа, штучно або природно захищені від хвилювання, обладнані для 
стоянки та обслуговування суден, виконання перевантажних та інших операцій. Розрізняють 
порти морські, що обслуговують морське судноплавство, і річкові – на внутрішніх водних 
шляхах. 

Основні елементи порту: акваторія (водна частина) і територія (берегова частина). До складу 
акваторії звичайно входять водні підходи до портів, рейди та внутрішні басейни. Водні підходи 
можуть бути природними (у вигляді ділянки моря або річки) або штучними (з влаштуванням 
підхідних каналів, що зв’язують порти з природними глибинами). Рейди – це ділянки акваторії, 
захищені від сильного хвилювання, де судна можуть стояти на якорях в очікуванні дозволу на 
підхід до причалів або на вихід з порту. При відсутності в портах глибоководних причалів на 
рейдах також виконують перевантажні операції, для чого використовують допоміжні мілкосидячі 
судна – ліхтери та баржі. Внутрішні басейни (іноді звуться гаванями або портовими басейнами), 
що прилягають безпосередньо до портової території, призначені для стоянки суден біля причалів, 
у них відбуваються основні та деякі допоміжні вантажні операції. Судноплавна траса до портів 
обладнується знаками навігаційної обстановки. 

Територія порту включає: сухопутні підходи до порту (залізниці, автомобільні дороги, 
трубопроводи транспортного призначення); прикордонну частину, що примикає до причальної 
лінії, на котрій розміщуються так звані прикордонні залізничні колії і автомобільні проїзди, 
перевантажувальні пристрої і механізми, склади і майданчики для короткочасного зберігання 
вантажів, пасажирський вокзал (морський, річковий), тилову частину, яку звичайно займають 
внутрішньопортовими залізницями, автомобільними дорогами (в т.ч. міського транспорту), 
складами тривалого зберігання вантажів, підсобними підприємствами портів, службовими та 
адміністративними спорудами. 
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Гідротехнічні споруди порту: захисні споруди – моли, хвилеломи; причальні споруди – пірси, 
портові і набережні; суднопідйомні і судноремонтні споруди – елінги, доки. До портових 
гідротехнічних споруд відносяться також морські маяки і знаки судноплавної обстановки, 
розташовані в межах акваторії порту.  

Основні технічні характеристики портів: глибина біля причалу, довжина причальної лінії і 
відмітка портової території. Глибина біля причалу відраховується від найнижчого судноплавного 
рівня води і визначається розрахунковими осадками суден і запасом глибин під кілем судна. В 
сучасних портах глибина біля причалів для суховантажних суден складає 10-15 метрів, 
нафтоналивних – 15-20 метрів [8]. Довжина причальної лінії визначається кількістю суден, які 
можуть одночасно стояти біля причалів і підлягати обробці. Кількість причалів встановлюється 
окремо по кожній категорїї вантажів. Крім причалів, необхідних для виконання вантажних і 
пасажирських операцій, в портах є також допоміжні причали, що обслуговують бункеровку, 
стоянку службово-допоміжного флоту, ремонт. Відмітка портової лінії (підвищення над рівнем 
води) вибирається з таким розрахунком, щоб територія порту при високому стоянні рівня не 
затоплювалася і були створені найбільш сприятливі умови для виконання вантажних та інших 
операцій. 

Класифікація сучасних портів 

Морські порти поділяють в основному на цивільні (торговельні, рибні та ін.) і військові. 
Торговельні порти звичайно служать перевалочними пунктами для вантажів, що направляються 
морськими шляхами за кордон (експорт) або навпаки (імпорт), а також для вантажів, що 
перевозяться між портами однієї країни (каботаж). Серед торговельних портів розрізняють порти 
загального призначення, що виконують різні вантажні операції, і спеціальні порти, призначені 
головним чином для операцій з вантажем однієї категорії, що визначає характер всієї роботи 
порту; сюди можуть бути віднесені пасажирські порти, для котрих вантажні операції мають 
другорядне значення. Особливий вид морських портів – морські станції, що забезпечують 
постачання транзитних суден паливом, прісною водою, харчами. Рибні – служать базами 
риболовецького флоту. Порти-сховища являють собою рейди, на яких під час штормів під 
штучним або природним захистом можуть ставати на свої якорі або спеціальні бочки судна 
каботажного плавання, траулери, промислові шхуни, моторні боти. Військові порти служать для 
базування з’єднань кораблів військового флоту і звичайно є складовою частиною військово-
морських баз. 

За місцем розташування морські порти поділяються на гирлові, лагyнні, берегові і внутрішні. 
Гирлові порти (найбільш поширені) споруджуються при виході в море водного шляху, що 
проникає глибоко всередину країни і несе великі потоки вантажів. Берегові порти – це порти, 
створені безпосередньо на відкритому морському березі і звичайно потребують побудови доволі 
розвинутих захисних споруд (молів і хвилеломів). При розташуванні їх у бухтах, що мають 
природний захист, захисні споруди, як правило, не будують. Внутрішні порти розміщують на 
низових (глибоководних) ділянках річок або на штучних каналах, проритих від моря всередину 
країни. 

За транспортним значенням розрізняють порти: світові (центри світової торгівлі), що являють 
собою вузли потужних вантажних потоків, спрямованих з океану всередину материка і навпаки; 
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міжнародні, що обслуговують обмін вантажів між різними країнами; місцеві – ті, що 
відвідуються суднами каботажного плавання або служать укриттям для мілкосидячих суден. 

Річкові порти за призначенням поділяються на загальні, аванпорти, порти-сховища. Загальні і 
спеціальні порти призначені для передачі вантажів з суден на берег і навпаки. В аванпортах, 
розташованих на водосховищах (у верхніх б’єфах шлюзів), склади суден або плотів 
переформуються перед входом в камеру шлюза; аванпорти використовуються також для відстою 
суден і плотів, що прибувають з нижнього б’єфа в верхній під час шторму. Порти-сховища 
служать лише для відстою суден і плотів під час шторму; вони споруджуються звичайно в 
природних бухтах і причальні споруди в них, як правило, не робляться. 

За розташуванням розрізняють порти: на вільних річках, характерною особливістю яких є значне 
коливання рівня води (до 1,5 м і більше); на судноплавних каналах, в котрих амплітуда коливань 
рівня завжди невелика; водосховищні і озерні, що піддаються впливу вітрових хвиль і 
потребують, як правило, побудови захисних споруд. 

Причал – сукупність споруд і пристроїв для стоянки і обслуговування суден, посадки і висадки 
пасажирів, вантажних операцій тощо. Розрізняють причали пасажирські, вантажні, 
судноремонтні, військові. Причали бувають стаціонарні і плавучі (дебаркадер, застосовується 
переважно в річкових портах). Причал, розташований на портовій акваторії і призначений для 
якірної стоянки суден, звуть рейдовим. Сукупність причалів утворює причальну лінію або 
причальний фронт порту, довжина якого є однією з основних характеристик останнього. [9] 

Канал (від лат. canalis – труба, жолоб) – у гідротехніці штучне русло (водовід) правильної форми 
з безнапірним рухом води. Канали споруджують у відкритій виїмці або в насипі, іноді – у 
напіввиїмці, напівнасипі. За призначенням розрізняють канали: судноплавні (штучні водні 
шляхи), енергетичні, іригаційні, обводнювальні, осушувальні, водопровідні, лісосплавні, 
рибоводні, комплексного призначення. 

Судноплавні канали бувають: з’єднувальні між судноплавними річками, озерами, морями; обхідні 
(обвідні), що будуються з метою покращення умов судноплавства, в обхід порогових ділянок 
річок, бурхливих ділянок великих озер, морів, і спрямляючі – для зменшення звивистості 
суднового ходу і скорочення довжини водного шляху; підхідні – для забезпечення підходу з моря, 
озера, річки до великих міст, внутрішніх портів, промислових підприємств. Судноплавні канали 
поділяються також на відкриті і шлюзовані. Перші будують при сполученні водних шляхів, які 
мають практично однакові рівні води, другі – при різних рівнях, а також у випадках, коли траса 
каналу перетинає вододіл [5]. 

Шлюз (голл. slus, від лат. excludo – виключаю, утримую, відокремлюю) – судноплавна 
гідротехнічна споруда, розташована між водоймами з різними рівнями, через котру проходять 
судна чи плоти. Шлюзи будують в річкових гідровузлах, каналах, морських портах, акваторії 
яких піддаються припливам і відпливам з великою амплітудою коливання рівнів [12]. 

Судна 

Судном називають складну плаваючу інженерну споруду, призначену для перевезення вантажів і 
пасажирів (транспортні судна), для виконання днопоглиблювальних робіт, видобування 
мінерально-будівельних матеріалів (технічні судна) або для обслуговування транспортних і 
технічних суден та створення їм необхідних умов для виробничої праці (допоміжні судна) [16]. 
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Судно складається із таких основних комплексів:  

•         корпуса основної частини судна, що складається з непроникної обшивки днища і 
бортів, настилу-палуби; надбудови, переділок;  

•         суднової енергетичної установки, що складається з головних двигунів, які приводять 
у дію рушій, дизель-генератори, розподільні пристрої, допоміжні механізми і системи; 

•         суднових рушіїв трьох типів; 

•         суднових пристроїв, призначених для керування судном і забезпечення його 
експлуатації; 

•         суднових систем для забезпечення роботи енергетичної установки та призначених для 
створення нормальних умов життя екіпажу; 

•         радіонавігаційного обладнання; 

•             засобів автоматизації. 

  

Класифікація суден 

Всі транспортні судна внутрішнього плавання розрізняють за районом плавання; видом 
перевезень і виконуваної роботи; матеріалом корпуса; типом двигунів і рушіїв; принципом руху; 
тривалістю рейсу. Класифікаційна схема суден річкового транспорту наведена на мал. 10.3.1. 
Класифікація морських водовміщуючих пасажирських суден за функціональним призначенням – 
на мал. 10.3.2. 
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За районом плавання класифікацію суден в Україні здійснюють органи державного нагляду: по 
морських суднах – Морський Регістр України, по річкових суднах – Річковий Регістр України. 
Річковий Регістр України в залежності від конструкції корпуса судна встановлює такі класи, що 
наведені у табл. 10.3.1. 

 

 

Суднам класу М-СП – cуміжного класу "ріка-море" – плавання дозволяється в прибережних 
морських районах при хвилюванні не більше 5 балів і віддалення від портів-сховищ на відстань 
до 50 миль. Суднам класу М дозволяється плавати по внутрішніх водних шляхах і водосховищах, 
великих озерах і гирлових ділянках магістральних річок. Судна класу О можуть плавати по 
водосховищах і магістральних річках при хвилі висотою до 2 м. Судна класу P можуть працювати 
на середніх і нижніх ділянках великих річок, каналів, у спокійних озерах з висотою хвилі не 
більше 1,2 м. Судна класу Л розраховані на плавання по малих річках і у верхів’ях магістральних 
річок, де висота хвилі не перевищує 0,6 м. 

За видом перевезень і родом виконуваної роботи судна поділяють на транспортні, технічні і 
допоміжні. Транспортні судна поділяють: на вантажно-пасажирські, пасажирські, вантажні, 
суховантажні і наливні (танкери), буксирні, штовхачі-буксирні і спеціалізовані. 

За родом матеріалу корпуса розрізняють судна сталеві, з легких сплавів, дерев’яні, 
залізобетонні, композитні і пластмасові. Всі великі транспортні судна будують із суднобудівної 
сталі. З легких алюмінієво-магнієвих сплавів виготовляють швидкохідні судна на підводних 
крилах, повітряній подушці, спортивні і рятівні катери, шлюпки. Дерев’яні транспортні судна для 
перевезення вантажів не будують з 1959 року через економічну недоцільність. Мілкі судна-човни, 
шлюпки, спортивні катери, яхти виготовляють з дерева в незначній кількості. Із пластмаси 
виготовляють рятувальні шлюпки, мілкі спортивні катери, човни, суднові меблі та інвентар, буї 
для визначення суднового ходу. 

За наявністю і видом двигунів всі судна поділяються на самохідні, якщо є СЕУ, і несамохідні. В 
залежності від типу енергетичного пристрою на самохідному судні розрізняють теплоходи 
(дизельні) і пароплави (з паровими пристроями). За типом СЕУ розрізняють 2 великі групи суден 
– пароплави і теплоходи. 

•         Пароплав – самохідне судно, що приводиться до руху паровою машиною або паровою 
турбіною. Сучасні пароплави обладнані головним чином паровими турбінами [7]. 

•         Теплохід – судно, що приводиться до руху двигуном внутрішнього згоряння, це 
найбільш поширений тип самохідного судна. Потужність від головного суднового 
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двигуна передається на рушій безпосередньо або за допомогою редуктора, іноді через 
з’єднуючі муфти. Як головні двигуни на теплоході використовують дво- і чотиритактні, 
мало-, середньо- і високообертні двигуни внутрішнього згоряння (табл. 10.3.2) [11]. 

 

•         Атомохід – загальна назва кораблів (надводних і підводних), що мають джерелом 
енергії ядерну силову установку [2]. 

•         Турбохід – судно, що приводиться до руху паровою чи газовою турбіною. 
Енергетичний пристрій паротурбохода складається з головної парової турбіни з 
зубчатою передачею на гребний гвинт, 1-2 парових котлів; деякі паротурбоходи мають 
два гвинти і більше. Як паливо використовується мазут. 

•         Газотурбохід – судно, що приводиться до руху газовими турбінами. Енергетична 
установка газотурбохода складається з газової турбіни і редуктора. Працюють турбіни 
на газотурбінному паливі [7]. 

•         Дизель-електрохід – судно з дизельним головним двигуном і електричною передачею 
потужності на гребні електродвигуна. 

•         Електрохід – самохідне судно, у якого електричний привід рушіїв отримує енергію від 
власної електростанції, акумуляторних батарей або зовнішньої електричної мережі. За 
типом первинних двигунів (турбіна, дизель) розрізняють турбо-електроходи і дизель-
електроходи. Використання як головних енергетичних пристроїв високообертних 
двигунів внутрішнього згоряння, що працюють в постійному режимі, знижує 
експлуатаційні витрати [13]. 

•         За типом рушіїв розрізняють гвинтові судна, колісні, водометальні і крильчасті. 

•         За принципом руху судна поділяють на водотоннажні (плаваючі), на підводних крилах, 
на повітряній подушці і глісуючі. 

•         За тривалістю рейсу і санітарним режимом розрізняють три групи суден: І група – 
тривалістю безперервного перебування членів екіпажу і пасажирів на борту понад 16 
год, ІІ група – до 16 год, ІІІ група – до 8 год [16].  

 


