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Аляб’єва О. М. Аналіз сучасного стану морських портів України
Метою даної статті є дослідження сучасного стану портової галузі України, визначення основних показників за обсягами вантажопереробки, їх 
розподіл та номенклатура. Проведений аналіз діяльності основних морських портів України Північного басейну показав, що підприємства розви-
ваються нерівномірно. ДП «МТП «Южний», ДП «Херсонський торгівельний порт», ДП «Ольвія» були проаналізовані за такими показниками: фі-
нансові, виробничі, економічні, інвестиційні та інноваційні. Обґрунтовано актуальність розвитку інновацій на зазначених підприємствах, оскіль-
ки саме нововведення призводять до більш ефективного розвитку будь-якого підприємства. Зроблено висновки на прикладі ДП «МТП «Южний», 
що саме інновації стають рушійною силою в ефективному розвитку підприємства. 
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Алябьева О. Н. Анализ современного состояния  
морских портов Украины

Целью данной статьи является исследование современного состоя-
ния портовой отрасли Украины, определение основных показателей 
по объемам грузопереработки, их распределение и номенклатура. 
Проведенный анализ деятельности основных морских портов Укра-
ины Северного бассейна показал, что предприятия развиваются не-
равномерно. ГП «МТП «Южный», ГП «Херсонский торговый порт», 
ГП «Ольвия» были проанализированы по следующим показателям: 
финансовые, производственные, экономические, инвестиционные  
и инновационные. Обоснована актуальность развития инноваций на 
указанных предприятиях, поскольку именно нововведения приводят  
к более эффективному развитию любого предприятия. Сделаны выво-
ды на примере ГП «МТП «Южный», что именно инновации становятся 
движущей силой в эффективном развитии предприятия. 
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Aliabieva O. M. Analyzing the Current Status  
of Ukrainian Seaports

The article is aimed at researching the current status of the port industry of 
Ukraine, defining the basic indicators as to the volumes of cargo processing, 
distribution and nomenclature. An analysis of the main sea ports of Ukraine 
of the Northern basin showed that the enterprises are developing unevenly. 
The State-owned enterprises SE «Сommercial Seaport «Yuzhnyy», SE «Kher-
sonskyy Torhivelnyy Port», SE «Olviya» are analyzed according to the follow-
ing indicators: financial, industrial, economic, investment, and innovative. 
Relevance of development of innovations at the mentioned enterprises is 
substantiated, as innovations noticeably lead to more efficient development 
of any enterprise. On the example of SE «Сommercial Seaport «Yuzhnyy» it is 
concluded that innovations do become the driving force in the efficient devel-
opment of enterprise. 
Keywords: water transport complex, sea port, cargo turnover, nomenclature, 
cargo, innovative development.
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Водний транспортний комплекс є багатофункці-
ональною структурою, що задовольняє потре-
би національної економіки в транспортному 

забезпеченні. Морські та річкові порти є складовою 
частиною транспортної та виробничої інфраструкту-
ри держави. Від ефективності функціонування портів, 
рівня їх технологічного та технічного оснащення, рів-
ня інноваційності, відповідності системи управління 
та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним 
вимогам залежить конкурентоспроможність вітчиз-
няного транспортного комплексу на світовому ринку.

Проведений аналіз наукових праць стосовно 
особливостей розвитку морської галузі та іннова-
ційного розвитку безпосередньо показав, що серед 
вітчизняних учених найбільш активно дослідженням 
даного питання займалися: С. Боняр, О. Карпенко,  
В. Коба, Я. Корнійко, О. Тимощук, С. Ілляшенко, А. 

Гальчинський, В. Євтушевський, Р. Фатхутдінов, О. Куз-
міна, А. Пересада, В. Федоренко, А. Пригожина та ін.

Метою даної статті є оцінка загального стану 
галузі морського транспорту України. Завданнями 
статті є проведення аналізу діяльності підприємств 
водного транспорту (морських портів) за основними 
показниками та визначення ролі інноваційного роз-
витку в їх діяльності. 

Функціонування та ефективна діяльність кон-
курентоздатного транспортного комплексу немож-
ливі без розвинутих морських портів, особливо зва-
жаючи на той факт, що дані підприємства набувають 
все більшого значення в країнах з розвинутою еко-
номікою. Саме тому розширення можливостей під-
приємств і галузей економіки вимагає використання 
інновацій та високих технологій, що набуває все біль-
шої актуальності. 
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Здійснимо аналіз діяльності портової галузі 
України за основними показниками переробки ван-
тажів (табл. 1). 

Аналіз динаміки переробки вантажів морськи-
ми портами свідчить про негативну динамі-
ку розвитку цих процесів у період з 2012 по  

2018 рр. Найбільша частина у переробці вантажів 
припадає на експортні послуги. Це єдиний показник, 
який має постійну позитивну динаміку за період 2012–
2018 рр. За період 2014–2016 рр. спостерігається зни-
ження обсягу транзитних вантажів через порти Укра-
їни [1]. Частка транзитних вантажів у перевалці мор-
ських портів України скоротилася на 69,3% порівняно  
з 2012 р. і становила 14,2% від загального вантажообі-
гу. Нестабільна ситуація в країні, з одного боку, стри-
мує іноземних інвесторів від вкладень у транспортну 
інфраструктуру, а з іншого – обмеженість бюджетних 
ресурсів за таких умов ускладнює реалізацію інвести-
ційних проектів за власний рахунок. Такий стан ре-
чей вимагає комплексного підходу до розвитку мор-
ської складової в економіці України [8]. 

Структура вантажопотоків у морських торго-
вельних портах за напрямами зовнішньої торгівлі за-
лишається неоднорідною. Останніми роками спосте-
рігається катастрофічне скорочення транзиту, голов-
ною причиною якого є переорієнтація російською вла-
дою транзитних вантажів на російські порти (рис. 1).

Згідно з офіційними даними Державної служ-
би статистики України, вантажі, які прибували до 
портів України на суднах іноземного флоту у 2017 р., 

склали 93,1% від усього обсягу переробки (68,1 млн т 
вантажів). Серед них домінували експортні (68,7%) та 
імпортні (14,4%) вантажі. Іноземним флотом експор-
тували переважно такі групи вантажів, як: руду будь-
яку – 14,8 млн т, хлібні вантажі – 13,8 млн т, чорні 
метали – 8,3 млн т, олію – 1,9 млн т, будівельні ванта-
жі – 1,3 млн т, хімічні та мінеральні добрива – 1,1 млн 
т. Через кордони України на суднах іноземного флоту 
ввезено руду будь-яку (3,6 млн т), вугілля (3,2 млн т) 
та інші вантажі (див. рис. 1). 

Обсяг переробки вантажів, що прибули фло-
том України у 2016 р., склав 5,1 млн т, або 
6,9%. З них найбільша частка припадала на 

експортні вантажі (64,1%) та вантажі внутрішнього 
сполучення (29,7%). Треба відзначити, що в обсягах 
переробки експортних вантажів, доставлених фло-
том України в цей період, переважали хлібні вантажі 
(2,2 млн т), чорні метали (0,5 млн т) і руда будь-яка 
(0,3 млн т). В обсягах переробки вантажів внутріш-
нього сполучення переважали такі: руда будь-яка  
(0,9 млн т), чорні метали (0,2 млн т) і будівельні ванта-
жі (0,2 млн т) (рис. 2) [1]. 

Основна частина переробки вантажів у мор-
ських портах (причалах) виконувалася в Одеській 
(69,6%) та Миколаївській (19,4%) областях [3].

 Аналіз номенклатури вантажопотоків україн-
ських морських портів показав, що найбільшу частку 
вантажів, які переробляються морськими портами 
України, займають сипучі вантажі (вугілля, кокс, руда, 
будівельні матеріали, цемент, мінеральні добрива, 

Таблиця 1

Динаміка переробки вантажів морських портів України

Переробка вантажів, тис. т
Рік

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Усього перероблено вантажів 148177 155025 150984 137272 142795 145958 152903

Експортних 84098 84098 97233 95018 103067 110030 112001

Імпортних 17426 17426 16083 17757 15932 162322 164225

Транзитних 44182 44182 35322 22345 20339 21000 21050

Внутрішніх 2471 2471 2345 2152 3457 3500 3845
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Рис. 1. Переробка вантажів у морських портах України, які доставлені іноземним флотом, 2017 р.
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Рис. 2. Переробка вантажів у морських портах України, які доставлені українським флотом, 2016 р.

зерно) – 67%, і товарно-штучні вантажі (автомобілі, 
автокрани, деревина, чавун, металопрокат, труби, 
брухт) – 15% (рис. 3). 

Портовий комплекс України відчуває дефіцит 
потужностей для перевалки навалювальних 
вантажів. При цьому найбільшим попитом 

користуються глибоководні термінали, які вже за-
раз завантажені практично на 100%. Забезпечення 
енергетичної безпеки України потребує будівництва 
потужних, технологічно ефективних і глибоководних 
терміналів для перевалки вугілля [2].

Для оцінки інноваційного, фінансового та тех-
нічного розвитку даних підприємств морської галу-
зі здійснимо більш детальний аналіз основних мор-
ських портів України, які активно долучаються до 
інтеграційних процесів та вступають до концесійних 
угод, а саме: спеціалізований морський порт «Оль-
вія», порт «Херсон», порт «Южний». 

Спеціалізований морський порт «Ольвія» – 
сучасний міжнародний високомеханізований універ-
сальний порт, що спеціалізується на перевезенні то-
варно-штучних вантажів, у тому числі тих, які потре-
бують спеціальних умов перевантаження і зберігання 
із сухопутних видів транспорту на морські й річкові 
судна та у зворотному напрямку.

Аналіз динаміки вантажопереробки спеціалі-
зованого порту «Ольвія» показав, що, починаючи  

3229
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9%

51605,1
67%

11396,1
15%

3346
4%

Наливні вантажі

Сипучі вантажі
Товарно-штучні вантажі
Деревина

Вантажі в контейнерах
Вантажі на паромах

Рис. 3. Переробка вантажів у морських і річкових портах (причалах) України за номенклатурою, 2016 р.

з 2012 р. до 2016 р., динаміка має позитивну тенден-
цію. У 2012 р. обсяги вантажопереробки цього порту 
складали 1802,1 тис. т, а у 2015 р. даний показник до-
сяг позначки 2450,3 тис. т вантажів, що на 32% біль-
ше порівняно з 2012 р. Варто зазначити, що показник 
2016 р. (2213,2 тис. т) є очікуваним, оскільки загаль-
ноекономічні показники України в цілому мають не-
гативну тенденції (рис. 4).

Обсяги вантажопереробки в порту є стабільни-
ми, але спостерігається незначне зменшення ванта-
жообігу. Основною причиною цього стала невелика 
структура вантажів, що переробляються. Основну 
частку таких вантажів становлять чорні метали, рі-
вень виробництва яких підприємствами України за-
лежить від світового ринку. 

Можна зазначити, що з 2012 по 2014 рр. ди-
наміка фінансових показників порту мала 
негативну тенденцію, у 2012 р. чистий до-

хід від реалізації продукції (товарів та послуг) ста-
новив 238585 тис. грн, а вже у 2013 р. показник ста-
новив тільки 153863 тис. грн, що на 64% менше. Це 
пов’язано з нестабільною економіко-політичною си-
туацією в Україні. Проте у 2016 р. показник складав 
249779,4 тис. грн [5] (рис. 5).    

Фінансування будівництва нових і реконструк-
цію існуючих об’єктів порту здійснюється за рахунок 
державних коштів та інвестиційних ресурсів. Най-
більший обсяг капітальних вкладень в інфраструкту-
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Рис. 4. Динаміка обсягів вантажопереробки морського порту «Ольвія»
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Рис. 5. Динаміка фінансових показників СП «Ольвія»

ру порту було здійснено у 2013 р., а саме: 31370 тис. грн, 
далі показник мав негативну тенденцію та у 2015 р.  
досяг свого мінімуму – 13796 тис. грн [5] (рис. 6). 

Херсонський морський порт (далі – Херсон-
ський МП) є філією державного підприємства «Ад-
міністрація морських портів України». Херсонський 
порт був заснований у 1778 р., розташований на пра-
вому березі Дніпра і пов’язаний з Чорним морем під-
хідним каналом. Згідно з представленими даними, 
можемо зазначити, що Херсонський морський порт 
у 2014 р. переробив 1205,5 т вантажів, з 2015 р. ди-
наміка цих показників показала негативну тенденцію 
та в 2015 р. становила 1111,3 тис. т. На рис. 7 можна 
відзначити пожвавлення цього показника, оскільки  
у 2018 р. Херсонський МП відзначився показником у 
1613,2 тис. т [4]. 

Отже, 2018 р. хоча і показав позитивну тен-
денцію, проте треба відзначити, що порт функціо-
нує не на повну потужність, використовуючи тільки 
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Рис. 6. Інвестиційна та інноваційна діяльність спеціалізованого порту «Ольвія»

28,6% від загальної потужності порту (див. рис. 7).  
У відсотковому значенні найбільшу частку займають 
експортні вантажі, які складають 77,6%, транзитні – 
1,5%, каботажні – 18,4%. Фінансовий аналіз діяльнос-
ті Херсонського МП показав таке: з 2013 р. по 2015 р. 
обсяги доходу Херсонського МП мали повільну тен-
денцію до збільшення та становили у 2015 р. 50295,3 
тис. грн, враховуючи той факт, що витрати становили 
46191,69 тис. грн, а фінансовий результат зазначеного 
року становив 3378,8 тис. грн. Підйом фінансової ді-
яльності підприємства у 2016 р. характеризується по-
казником доходу в розмірі 91429,6 тис. грн, але треба 
відзначити, що витрати цього року значно більші та 
становили 90471,1 тис. грн. З цього випливає, що фі-
нансовий результат діяльності порту склав 11411 тис. 
грн (рис. 8). Лише у 2018 р. дохід підприємства водно-
го транспорту (Херсонський морський порт) складав 
більше ніж 170,0 тис. грн, а фінансовий результат – 
5676 тис. грн [5]. 
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Рис. 7. Динаміка обсягу вантажоперевезень морського порту «Херсонський МП»
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Рис. 8. Фінансова діяльність «Херсонського морського порту»

Херсонський морський порт передбачає прове-
дення будівництва, реконструкції та реформування 
роботи порту до 2038 р. і, таким чином, здійснення 
капітальних вкладень безпосередньо Адміністрацією 
морських портів України та коштів приватних інвес-
торів, операторів портової діяльності. У результа-
ті цього щорічний обсяг чистого прибутку порту та 
перерахування до державного бюджету збільшаться, 
будуть створені додаткові робочі місця в кількості 
близько 150 одиниць. У зв’язку зі створенням нових 
робочих місць зросте відрахування в місцеві бюдже-
ти та позабюджетні фонди, що сприятиме зростанню 
соціальної спрямованості регіону. 

Державне підприємство «Морський торго-
вельний порт Южний» (далі – ДП МТП «Южний») –  
розташований на північно-західному узбережжі Чор-
ного моря, у незамерзаючому Аджаликському лима-
ні. Навігація порту – цілорічна [4]. ДП МТП «Юж-
ний» спеціалізується на перевантаженні та зберіганні 
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Рис. 9. Динаміка обсягу вантажообороту ДМ МТП «Южний»

навалювальних і генеральних вантажів. У 2014 р. ДП 
МТП «Южний» перевантажив 12 млн т вантажів, далі 
цей показник мав негативну тенденцію та у 2016 р.  
досяг позначки 11,8 млн т. Треба відзначити, що  
з 2016 р. по 2018 р. загальна динаміка була позитивна, 
і вже у 2018 р. цей показник склав 12,6 млн т (рис. 9).

Якщо аналізувати чистий фінансовий резуль-
тат підприємства після сплати всіх податків та  
з урахуванням усіх витрат підприємства, то  

у 2015 р. він складав 38 804 тис. грн, у 2017 р. цей по-
казник складав 772 682 тис. грн, а у 2018 р. показник 
зазнав свого найнижчого рівня та складав 580 713 
тис. грн [5]. Цей показник є недостатнім, оскільки 
підприємство має не тільки покривати витрати, але 
й здійснювати оновлення основних фондів, бо саме 
оновлення, модернізація та впровадження інновацій 
зможе забезпечити функціонування підприємства  
в майбутньому з найменшими втратами. Так, аналіз ін-
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новаційно-інвестиційної політики підприємства пока-
зав, що інвестування підприємства здійснюється лише 
за рахунок власних коштів підприємства (рис. 10).

Так, у 2015 р. підприємство інвестувало в розви-
ток порту 313042,8 тис. грн із власного фонду, у 2016 р.  
цей показник відчутно зменшився та складав 113 168 
тис. грн. Проте у 2018 р. цей показник складав вже 
377 640 тис. грн. Треба відзначити, що, незважаючи 
на те, що підприємство намагається вкладати ко-
шти в розвиток виробництва, показник є недостат-
нім і потребує додаткових коштів [4]. Майже всі ін-
вестиційні ресурси, якими керується підприємство, 
спрямовані на інновації підприємства. Так, у 2015 р. 
загальна сума витрат на інноваційну діяльність під-
приємства складала 258 085 тис. грн, у 2016 р. цей по-
казник відчутно зменшився та досяг 79 061 тис. грн,  
а вже із 2017 р. показник відзначився пожвавленням 
та у 2018 р. складав 173 258 тис. грн (рис. 11). 

ВИСНОВКИ
Отже, аналіз стану водного транспортного 

комплексу України, зокрема морських портів, по-
казав, що дана галузь розвивається неоднорідно. Це 
підтверджується статистичними даними за основни-
ми показниками (рис. 12). 

У статті проаналізовано діяльність основних 
морських портів України (ДП МТП «Южний, ДП 
«Херсонський торгівельний порт», ДП «Ольвія») за 

фінансовими, економічними, виробничими, інвес-
тиційними та інноваційними показниками. Аналіз 
показав, що ДП МТП «Южний» є найбільш перспек-
тивним з точки зору інвестиційно-інноваційної ді-
яльності, оскільки саме це підприємство морської га-
лузі України інвестувало у свою діяльність 37 750 тис. 
грн, зважаючи на той факт, що саме на інновації було 
витрачено 173 258 тис. грн. Успішність підприємства 
вважаємо доцільним пов’язати саме з вкладанням ко-
штів у інноваційний розвиток, що дає змогу робити 
висновок, що саме інновації роблять підприємство 
більш ефективним у своїй діяльності.                 
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