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У статті розглянуто позитивний досвід розвитку та використання внутрішнього водного транспорту Європи 
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Постановка проблеми в загальному 

вигляді. XXI ст. характеризується не лише 
як період відкриттям нових технологій та 
використанням ноу-хау, а й розширенням 
транспортної системи перевезень. Міжна-
родні перевезення відіграють важливу роль 
у компанії ТНК, та всіх наявних компаній та 
організацій. Залежно від того, як налагоджені 
зв’язки, залежить успішна діяльність компанії. 
Оскільки в ритмі сучасного життя від вчасних 
та налагоджених постачань залежить конку-
рентоспроможність компанії на ринку.

Усі країни світу вдало поділять переве-
зення між авіа, залізничним, автотранспортом 
та водними перевезеннями, аби не утворюва-
лось перевантаження одного виду транспорту 

та простої в роботі іншого. Саме для цього 
необхідно розвивати всі види транспорту та 
не надавати переваг якомусь одному. 

У сучасному світі важко уявити країну, яка 
б не проводила торговельні операції. Однією 
з найважливіших умов цих операцій є ефек-
тивне транспортування. Проте в Україні є 
проблеми з розподілом навантаження на 
транспортування. Саме тому ми розглядаємо 
важливість і значущість внутрішнього водного 
транспорту, який в Україні є забутим.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Взаємозв’язок усіх видів транспорту та 
їх ефективне функціонування розглядали 
такі вітчизняні вчені: Е. Грицюк, С. Дугіна,  
А. Волошенко, В. Кириленко, Л. Кириленко, 
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О. Невзорова, Л. Марценюк, Т. Мукмінова. 
Проте в Україні й досі залишається невиріше-
ною проблема ефективного вибору способу 
перевезення, що, у свою чергу, розвиває один 
вид транспорту та зводить нанівець інший.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в обґрунту-
ванні заходів щодо розвитку українського річ-
кового транспорту та виведення його з кризи 
з урахуванням досвіду розвитку та вико-
ристання внутрішнього водного транспорту 
Європи та Америки. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективна організація перевезень – 
важливе питання не тільки для підприємства, 
а й для держави. Наприклад, якщо використо-
вувати лише залізничний транспорт, це при-
веде до занепаду іншого, зупиниться прове-
дення експлуатаційних робіт тощо.

Внутрішній водний транспорт (річковий 
транспорт) – транспорт, який здійснює пере-
везення вантажів і пасажирів судами внутріш-
німи водними шляхами, як природними (річки, 
озера), так і штучними (канали, водосховища).

До його складу належать судноплавні 
шляхи (природні та штучні), вузли (порти, 
пристани) і флот (річкові судна). Розміри судів 
значно менше морських, на деяких річкових 
шляхах з глибиною до 6–8 метрів курсують 
морські судна змішаного типу «річка – море» 
(наприклад, по каналу русла річки Святого 
Лаврентія в Канаді). Річковий флот представ-
лений самохідними судами й баржами, які 
йдуть окремо або буксируються караванами. 
Річкові судна спеціалізуються за видами ван-
тажів: відкриті і закриті суховантажі (у тому 
числі зерновози, вуглевози), танкери, контей-
неровози тощо. Річковий флот світу налічує 
близько 90 тис. судів [1].

У багатьох країнах світу річковий транспорт 
досі займає важливе місце в транспортній 
системі, оскільки є найбільш дешевим і зруч-
ним видом транспорту, особливо для переве-
зень масових вантажів.

Позитивними особливостями цього виду 
транспорту є висока провізна спроможність 
(на глибоководних ріках), досить невисокі 
собівартість перевезень і витрати на організа-
цію судноплавства. Річковий транспорт вико-
ристовує судноплавні річки, канали, озера та 
інші внутрішні водойми, тому його розвиток і 
географія багато в чому визначаються при-
родними умовами. З огляду на це, великими 
можливостями для організації річкового суд-
ноплавства мають багато країн Північної і 
Латинської Америки, Європи та Азії [2].

Мережу транспортних шляхів утворюють 
такі основні річки й канали:

– у Європі – Сена, Рейн з притоками, 
Ельба, Одра, Вісла, Дунай, Дніпро, Волга, 
Дон та ін.;

– в Азії – Ганг, Інд, Іраваді, Янцзи, Об з 
Іртиш, Єнісей з ангарів, Лена, Амур, Великий 
канал (Китай) та ін.;

– у Північній Америці – Міссісіпі з при-
токами, Св. Лаврентія, Маккензі, Береговий 
канал (США), Великі озера та ін.;

– у Латинській Америці – Амазонка і 
Парана; 

– в Африці – Конго, Нігер, Ніл;
– в Австралії – Муррей з притокою Дарлінг.
Загальна протяжність судноплавних річок і 

каналів світу становить 550 тис. км, з яких майже 
половина припадає на Росію та Китай (понад 
100 тис. км кожна), США (понад 40 тис. км) і 
Бразилію (30 тис. км). За загальним вантажо-
обігом внутрішніх водних шляхів перше місце 
займають США, друге – Китай, третє – Росія, 
далі йдуть Німеччина, Канада та Нідерланди.

Річковий транспорт обслуговує переважно 
внутрішні потреби окремих держав, але іноді 
здійснює міжнародні перевезення (напри-
клад, по річках Рейн і Дунай в Європі, або річ-
кою Св. Лаврентія і Великих озер в Північній 
Америці). Всього у світі 214 так званих між-
народних річок (Дунай, Рейн, Амазонка, Зам-
безі, Ніл, Конго та ін.).

Отже, оцінивши річковий транспорт в Аме-
риці, Європі та Україні, зазначимо, що Україна 
має великий потенціал та ресурсні можли-
вості для того, щоб вивести річковий тран-
спорт на високий рівень, такий, на якому він 
є в Америці та Європі. Але є багато причин, 
чому в Україні це не можливо зробити.

Спочатку розглянемо річну транспортну 
систему Америка та Європи.

Розгалужена мережа внутрішнього водного 
транспорту США складається з системи річок, 
Великих озер, сполучних каналів і берего-
вих каналів уздовж узбережжя Мексиканської 
затоки й Атлантичного океану. Майже весь 
басейн річки Міссісіпі судноплавний круглий 
рік, а Великі озера (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері 
і Онтаріо) експлуатуються 8–10 місяців на рік.

Протяжність внутрішніх водних шляхів, 
придатних для судноплавства, перевищує 
40 тис. км, а обсяг перевезень ними становить 
понад 500 млрд т. У 50-х рр. нашого століття 
був відкритий для судноплавства глибоковод-
ний шлях річкою Св. Лаврентія, який зробив 
Великі озера доступними для морських судів 
(див. табл. 1) [3].
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Таблиця 1
Протяжність внутрішніх водних шляхів

Найменування шляхів Протяжність, 
км

Система р. Міссісіпі 19 458
Річки Атлантичного басейну 9 388
Водні шляхи басейну 
Мексиканської затоки (крім 
системи р. Міссісіпі)

6 438

Береговий водний шлях 
(Інтракостал Уотервейс) 4 773

Річки басейну Тихого океану 2 217
Р. Св. Лаврентія до кордону 
Канади 100

Система Великих озер, 
з’єднувальні протоки і 
канали цієї системи

2 380

Інші водні шляхи 1 285
Усього 46 009

США випереджає всі країни за вантажообі-
гом, оскільки понад 63% вантажообігу внутріш-
нього водного транспорту припадає на ванта-
жообіг на Великих озерах. Основні вантажі, що 
перевозяться – нафтопродукти, вугілля, кокс, 
залізна руда, чавун, сталь, сіль, гравій, камінь, 
зерно, ліс, пиломатеріали, продукти хімічного 
виробництва. Нафтопродукти становлять 
майже половину всього перевезеного тоннажу.

Отже, в Америці дуже розвинений цей вид 
транспорту, оскільки має велику протяжність 
внутрішніх водних шляхів, які використову-
ються як для внутрішніх перевезень, так і 
для доставки вантажу до морських портів, які 
потім відправляються за океан.

Перейдемо до Європи та України, про які 
можна говорити водночас, оскільки тепер 
Україна ратифікувала Асоціацію ЄС, і, як 
наслідок, повинна отримати можливість роз-
крити свій потенціал на ринку Європи.

Україна володіє значними й протяжними 
річковими ресурсами, які не до кінця викорис-
товуються в якості зручного та дешевого спо-
собу для доставки вантажів, як по Україні, так 
і за її межі.

В Україні є три великі судноплавні річки: 
Дунай, Дніпро та Південний Буг. Всі вони 
мають вихід до Чорного моря, а Дунай і Дніпро 
належить до п’яти найбільших річок Європи. 
Однак, незважаючи на наявний потенціал, 
для розвитку транспортного сполучення за 
допомогою річкового транспорту в Україні ним 
перевозиться лише 0,5% товарів. Серед країн 
ЄС цей показник доходить до 16,3% – в Бол-
гарії, 12,3% – в Німеччині. У цілому в країнах 
ЄС цей показник становить 6,7% (див. рис. 1). 
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Рис. 1. Питома вага річкових 
вантажоперевезень у загальному обсязі 

внутрішніх вантажоперевезень, %

Таким чином, потенційно в Україні є ресурс 
збільшення вантажоперевезень річок більш 
ніж у 12 разів.

Загальна довжина судноплавних річок в 
Україні становить 4 400 км. Традиційними у 
використанні є судноплавні шляхи Дніпра – 
1,205 тис. км і його проток (Десни – 520 км 
і Прип’яті – 60 км), а також Дунаю – 160 км, 
Бугу – 155 км та інших так званих малих річок.

Дніпром і його найбільшим притокам – 
Десні та Прип’яті – здійснюється до 90% 
загального обсягу перевезень річковим тран-
спортом. Решта 10% – припадають на Дунай 
та інші річки, серед них: Десна (на північ від 
Чернігова), Стир, Горинь, Дністер, Самара, 
Південний Буг, Сіверський Донець, Інгулець, 
Ворскла, Псел, Орель, які також є судно-
плавними річками, але суттєвої ролі не гра-
ють. Річковий транспорт України представле-
ний міжгалузевим державним об’єднанням. 
«Укррічфлот», яке було перетворено в акці-
онерну судноплавну компанію, складається 
з головного підприємства та 290 структурних 
одиниць [4].

Річковим транспортом України перево-
зяться вантажі Дніпром, Дунаєм, Чорним 
і Середземним морями із заходом у річ-
кові порти Румунії, Німеччини, Угорщини та 
Австрії.

З часу здобуття незалежності (починаючи 
з 1990 р.) довжина річкових судноплавних 
шляхів скоротилася майже в 2 рази (з 4 до 
2,1 тис. км). При цьому скоротилася щільність 
річкових судноплавних шляхів у 1,75 раза, 
інтенсивність перевезень вантажів – у 3 рази 
та перевезень пасажирів – у 7,5 раза.

Проведений аналіз ресурсного потенціалу 
річкового флоту України показав, що 80,8%  
(1 648 од.) річкових суден придатні до експлу-
атації, решта 19,2% (392 од.) – непридатні до 
експлуатації.

У структурі придатних до експлуатації 
суден найбільшу частку – 46,7% (770 од.) та 
44,4% (731 од.) – становлять службово-допо-
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міжні й транспортні судна. Також є технічні 
судна, частка яких дорівнює 6,9% (113 од.) 
та судна спеціального призначення – 2,1%  
(34 од.). Вантажопідйомність транспортних 
суден становить 899,8 тис. т, а пасажироміст-
кість – 16,4 тис. пасажирів [4]. 

Технічний стан річного флоту постійно 
погіршується. Кількість технічно та морально 
застарілих суден становить 81,9%. Най-
більша частка старих суден приходиться на 
вантажопасажирські – 97,1%. Унаслідок цього 
за останні 5 років, враховуючи світову фінан-
сову кризу, загальний обсяг перевезень ван-
тажу скоротився в 3,5 раза (див. рис. 2).

 

15 

11 

5 
7 

6 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2007 2009 2011 2013 2015

Рис. 2. Обсяг перевезень вантажів  
річками України, млн т [5]

Таким чином, річковий транспорт Україна 
має більше проблем, ніж позитивних зру-
шень. Все це розпочалося ще з початку неза-
лежності України, оскільки вже тоді потрібно 
було правильно реформувати цю галузь 
транспорту. А зараз, через затягнутий процес 
реформування, ми маємо такі проблеми:

– скорочення капітальних інвестицій у 
галузь, зважаючи на високий рівень зносу 
основних фондів;

– брак коштів, необхідних для утри-
мання, обслуговування та модернізації вод-
них шляхів;

– недостатнє використання наявної про-
пускної спроможності внутрішніх водних 
шляхів;

– відсутність стратегічних документів 
щодо розвитку галузі;

– несправедлива конкуренція з боку авто-
мобільного й залізничного транспорту [6].

Україна має можливість змінити таку ситу-
ацію в позитивну сторону, для цього треба 
слідкувати певному плану розвитку річкового 
транспорту та співпрацювати з ЄС. Головною 
рікою в Україні є Дніпро, цей напрям необхідно 
розвивати. У цей час навігація Дніпром мож-
лива майже весь рік, протягом 275–300 днів, 
при середній глибині 3,65 м і оціночній про-
пускній інфраструктурі в 35 млн т вантажів 
на рік. Потенційна вантажна база в районі 

Дніпра приблизно в два рази вища й досягає 
70 млн т. На Дніпрі також розташовано 13 спе-
ціалізованих вантажних терміналів, 10 річко-
вих портів, 6 шлюзів (Запорізький – один з 
найбільш глибоких шлюзів світу).

Для забезпечення розвитку річкових пере-
везень необхідно прийняти низку заходів, які 
б підвищили конкурентоспроможність річко-
вого транспорту, зокрема: 

– розробити й прийняти галузеві тран-
спортні стратегічні програми з метою збалан-
сування розподілу вантажопотоків між авто, 
залізничним і річковим транспортом; 

– ввести конкурентний підхід до тарифо-
утворення на залізничному транспорті; 

– змінити принцип оплати зборів за прохо-
дження річковими суднами шлюзів, акваторій 
морських портів; 

– знизити збори за прохід суден під іно-
земними прапорами внутрішніми водними 
шляхами України.

Такий розвиток річкового транспорту 
повинен привести до позитивних моментів. 
По-перше, буде розвантажений залізничний 
вузол біля Великої Одеси. По-друге, річковий 
транспорт більш екологічно чистий, ніж інші 
види перевезень, вища і його енергоефек-
тивність. По-третє, розвиток річкового тран-
спорту зміцнить позиції України в міжнарод-
них транспортних коридорах.

Також треба розвивати Одеський регіон, 
він має декілька великих річок, якими здійсню-
ється судноплавство. Найбільш привабливою 
вважається ділянка Дунаю. Саме він зв’язує 
Україну з країнами – членами ЄС у Централь-
ній та Західній Європі, а також з Балканами. 
Сьогодні здійснюється будівництво паромної 
переправи «Ісачка – Орлівка», яка може акти-
візувати судноплавство в регіоні.

Таким чином, Україна має великий і нере-
алізований потенціал перевезень річковим 
транспортом. Перспективними регіонами 
для розвитку річкової навігації традиційно 
залишаються дві найбільші річки – Дніпро 
та Дунай. Розвиток інфраструктури та онов-
лення річкового флоту, ухвалення низки 
законодавчих ініціатив, спрямованих на 
спрощення роботи річкових перевізників, 
може стати додатковим фактором активіза-
ції економічної активності в Україні. З огляду 
на перспективність розвитку річкового спо-
лучення в західному напрямі, актуальним є 
реалізація інфраструктурних проектів у парт-
нерстві України та країн – членів ЄС.

Висновки з цього дослідження. У сучас-
ному світі транспортування збільшило своє 
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значення й стало однією з найважливіших 
складників інфраструктури. Розвиток тран-
спорту також вплинув на комунікації, які тим 
самим допомагають розвитку світової еко-
номіки. Сьогодні комунікації переміщують 
не лише матеріальні об’єкти, а й віртуальні 
цінності (інформацію). У свою чергу, розви-
вається не лише економіка, а й суспільство 
в цілому. Саме сьогодні виникають нові тран-
спорті галузі, що стають важливими компо-
нентами світової економіки. Проте потрібно 
не забувати про ті види транспорту, що вже 
існують. Адже за їх допомоги можливо скоро-
тити витрати на транспортування та прово-
дити свої операції набагато швидше.

Проте існує низка факторів, що негативно 
впливають на транспортну систему підприєм-
ства, серед яких: 

– застарілий рухомий склад різних видів 
транспорту; 

– неефективна транспортна технологія; 
– недоліки в управлінні та погана налаго-

джена система тощо.
Отже, транспортна система потребує 

негайного вивчення та вдосконалення. 
По-перше, це повинно буде глобальне 
вивчення та впровадження нових досліджень, 
використовуючи логістичний підхід та прин-
ципи глобальної логістики. По-друге, треба 
внести корективи до чинного законодавства 
та перейняти досвід більш розвинених країн, 
що вже налагодили власні транспортні сис-
теми та є лідерами у цій галузі. 

Перспективним є подальші наукові дослі-
дження тенденцій розвитку інших галузей 
транспортної системи.
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