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Головні показники 

Морський транспорт 

На морський транспорт припадає понад ¼ вантажообігу країни (табл. 10.3.3). Він здійснює 
перевезення вантажів і пасажирів у Чорноморсько-Азовському басейні. Тут знаходяться порти 
Чорного та Азовського морів і нижньої течії річки Дунаю. Дунай доступний для морських суден 
на 170 км від гирла. 

 

 

Чорноморсько-Азовський басейн має надзвичайно сприятливе географічне розташування для 
розвитку морського транспорту. Його порти незамерзаючі і мають порівняно неглибокі підходи. 
Розвиткові пасажирських перевезень морським транспортом України сприяє велика кількість 
курортів і туристичних баз на узбережжях Чорного, Азовського та Середземного морів. 

За середніми визначеннями вантажних перевезень (близько 600 км) морський транспорт посідає 
перше місце серед інших видів транспорту. Але за відстанню перевезення пасажирів значно 
поступається залізничному і особливо повітряному транспорту. 

У структурі перевезень вантажів морськими суднами переважають руди металів, кам’яне вугілля, 
нафта і нафтопродукти, будівельні матеріали. 

Цей вид транспорту перетворюється нині у провідний щодо забезпечення зовнішньоекономічних 
зв’язків. 

Серед експортних вантажів переважають залізна і марганцева руди, метали, вугілля, машини і 
устаткування, продукція хімічної промисловості, а також сільського господарства. За допомогою 
морського транспорту в Україну надходять нафта, різноманітне обладнання і машини, джут, чай, 
кава, цитрусові, банани тощо. 
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Досить значні обсяги вантажів належать каботажним перевезенням, тобто між портами України. 
Вони здійснюються в середньому на відстань, що не перевищує 150 км, тому їх частка у 
вантажоообігу морського транспорту України незначна. 

Найбільшим морським портом України є Одеса. Він обладнаний під контейнерні перевезення. 
Тут на залізничній станції Одеса-Порт відбувається перевантаження із залізничного на морський 
транспорт і навпаки. Одеса має регулярне сполучення більш як із 100 країнами світу. В Одесі 
обробляють понад 20 млн. т вантажів, що становить 20% морського вантажообігу країни. Це такі 
вантажі, як нафта, зерно, руда, будівельні матеріали, цукор тощо. Одеса як морський порт не має 
собі рівних в Україні за перевезенням пасажирів. У майбутньому Одеський порт перетвориться у 
значний центр перевезення зарубіжних туристів. 

На південний захід від Одеси на березі Сухого лиману знаходиться порт Іллічівськ. Сюди 
надходять марганець, вугілля, залізна руда, будівельні матеріали, хімічні добрива, каучук, зерно, 
олія тощо. З 1978 р. в Іллічівську працює міжнародна поромна переправа Іллічівськ-Варна 
(Болгарія).  

 Своєрідну спеціалізацію має порт Южний на Аджалицькому лимані. Він призначений для 
переробки аміаку, який надходить трубопроводом Тольятті (Росія) – Горлівка – Одеса. 

У гирлі Південного Бугу за 74 км від моря знаходиться порт Миколаїв (порти Октябрськ, 
Дніпробузький). Тут обробляють переважно нафтові вантажі, марганцеву руду, вугілля, метал.  

У гирлі Дніпробузького лиману знаходиться порт Очаків. 

У гирлі Дніпра розташований Херсон. Основні його вантажі: вугілля, ліс, зерно, метал, залізна і 
марганцева руди, нафта. Це одночасно і морський, і річковий порт. Тут здійснюється перевалка 
вантажів з річкових на морські судна і навпаки. 

Значними портами Азовського моря є Керч, Маріуполь, Бердянськ. Переважними видами 
вантажів, що переробляють ці порти, є залізна руда, вугілля, а також рибні продукти.  

Морські порти знаходяться і в гирлі Дунаю. Це Вилкове, Кілія, Ізмаїл і Рені. Останній за 
вантажообігом поступається в Україні тільки Одесі та Іллічівську. Він відіграє велику роль у 
зв’язках держави з країнами Південно-Східної і Центральної Європи.  

Пасажирські перевезення здійснюють в Україні 17 морських портів. Найбільший обсяг 
пасажиропотоків припадає на порти Чорного моря: Севастополь, Ялту, Євпаторію й Одесу, 
значно менший на Феодосію, Ізмаїл, Іллічівськ, Керч і Бердянськ. Серед пасажирських перевезень 
переважають каботажні. Найбільший пасажиропотік у міжнародних перевезеннях здійснюється 
паромною переправою через Керченську протоку. Досить інтенсивні зв’язки між Україною і 
Росією відбуваються за маршрутами Маріуполь–Єйськ, Бердянськ–Азов, Бердянськ–Єйськ. 

Річковий транспорт 

Загальна довжина судноплавних шляхів, що експлуатуються в Україні, менш як 4000 км. 

Майже за всіма показниками перевезень вантажів і пасажирів цей вид транспорту знаходиться на 
останньому місці. Частка річкового транспорту у загальному перевезенні вантажів не перевищує 
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1,1%, а пасажирів – 0,2%. У структурі вантажних перевезень цього виду транспорту провідне 
місце належить будівельним матеріалам, вугіллю і коксу, залізній і марганцевій рудам. 

Основну роль у перевезеннях вантажів і пасажирів відіграє Дніпровський басейн. По Дніпру та 
його найбільших протоках Прип’яті та Десні здійснюється понад 90% всіх перевезень річкового 
транспорту в країні. На дніпровські порти Київ, Дніпропетровськ, Херсон та Запоріжжя припадає 
понад 85% всього обсягу роботи щодо перевезення вантажів і пасажирів у Дніпровському 
басейні.  

Основним портом у верхній течії Дніпра є Київ. Звідси транспортують різноманітні вироби 
машинобудування, металобрухт, ліс, продукцію легкої і харчової промисловості. З 
Дніпропетровська і Запоріжжя до портів Чорного моря перевозять вугілля, метал, залізну і 
марганцеву руди. Зерно транспортується переважно на невеликі відстані до елеваторів Херсона, 
Запоріжжя, Дніпропетровська і Києва. У цьому напрямі влітку перевозять херсонські кавуни. 
Вверх по Дніпру везуть кам’яне вугілля, метал, будівельні матеріали, руди тощо. Основними 
портами, де відбувається перевантаження з річкового на залізничний транспорт, є 
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Черкаси, Кременчук. По Дніпру і його притоках перевозяться 
вантажі в Білорусь, Польщу, Росію. 

Дністер судноплавний на значному протязі  
(132 км в межах України), але тільки 125 км мають гарантійні глибини. По цій річці Україна має 
зв’язок з Молдавією. На Південному Бузі судноплавство дістало розвиток на трьох ділянках, які 
не мають між собою сполучення водним транспортом. Одна з них – Гнивань-Лаврівка – має 
довжину 52 км, друга – Ладижинське водосховище Зятківці має 31,5, найдовша – Миколаїв-
Олександрівка – 128 км. 

Основною річковою магістраллю, якою здійснюються міждержавні перевезення, є Дунай. Вверх 
по Дунаю везуть кам’яне вугілля, залізну і марганцеву руди, машини і устаткування, товари 
легкої промисловості. В зворотному напрямі перевозять різноманітні комплектуючі вироби, 
зерно, товари хімічної і харчової промисловості. 

Судноплавство здійснюється і по деяких малих річках: Інгулець, Сіверський Донець, Стир, 
Горинь. По цих річках перевозять будівельні матеріали, мінеральні добрива, сільськогосподарські 
продукти.  

 

 

 

 

 

 

 


