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Війна Росії проти України: морська логістика 
та сполучення 

Україна є одним з найбільших у світі виробників зернових і олійних культур і для експорту цієї продукції в 
Африку, Близький Схід і Європу значною мірою залежить від морського транспорту й портів, які в даний 
час заблоковані через війну. На світовому рівні Україна й Росія разом зазвичай експортують приблизно 
12 % харчових калорій. До війни Україна експортувала через Чорне море понад 90 % своєї 
сільськогосподарської продукції, що становить приблизно 6 млн тонн на місяць. Альтернативні маршрути 
автомобільним і залізничним транспортом лише частково вирішують проблему, тоді як вільне 
судноплавство у відкритому морі є міжнародним правом суверенних держав. 

Загальна інформація 
Закриття українських портів спричинило серйозні збої в європейських та інших ланцюгах поставок, а 
через відсутність морської логістики та сполучення насувається міжнародна продовольча криза. 
Війна Росії з Україною сильно вплинула на сектор морського транспорту, а також на порти. Оскільки 
конфлікт торкнувся комерційних суден, оператори змушені перенаправляти вантажні перевезення і 
судна. Більшість великих судноплавних компаній, покликаючись на непередбачувані операційні 
наслідки, призупинили перевезення в Україну і Росію та з них. Важливі судноплавні маршрути в 
Чорному морі, зокрема Одеса та Азовське море, заблоковані та окуповані. На початку війни на борту 
94 суден в українських портах застрягли приблизно 2 000 моряків. Ці цифри знизилися. За даними 
Атлантичної ради, з моменту нападу Росії російські військові кораблі вразили щонайменше 10 
торговельних суден. Приблизно 80 торговельних суден були заблоковані в Чорному й Азовському 
морях протягом декількох місяців. До війни на українські чорноморські порти припадало до 90% 
експорту зернових і олійних культур країни, з яких третина потрапляла в Європу, Китай та Африку. На 
засіданні Комітету Європарламенту з питань транспорту (TRAN) в травні 2022 року Міністр 
інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що 70% загального експорту з України, як 
правило, здійснюється морським шляхом. У зв’язку зі значним порушенням ланцюгів поставок та з 
огляду на пов'язані з цим обсяги перенаправлення вантажів на автомобільні та залізничні шляхи не 
буде достатньо. Така ситуація посилює затори на терміналах, ставить під загрозу морську логістику, 
сполучення та безпеку. Міжнародна морська організація закликала гарантувати безпечні морські 
коридори, а Міжнародний транспортний форум закликав вживати заходи й розблокувати торгові 
шляхи й морські порти в Чорному морі для відновлення міжнародної торгівлі. ООН намагається 
відкрити захищений судноплавний маршрут в Чорному морі, щоб уникнути міжнародної 
продовольчої кризи. Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 
запропонував створити невійськову міжнародну морську коаліцію, щоб прорвати блокаду 
українських портів.  

Дії ЄС 
У відповідь ЄС запровадив численні санкції проти Росії. До компаній, які потрапили під санкції ЄС, 
входять Новоросійський морський торговельний порт та Об'єднана суднобудівна корпорація. П'ятий 
пакет санкцій ЄС містить заборону суднам під прапором Росії заходити в порти ЄС. Винятки 
застосовуються, наприклад, для медичних, харчових, енергетичних та гуманітарних цілей. Висновки 
Європейської ради щодо шостого пакету санкцій передбачають заборону, причому лідери ЄС 
домовилися до кінця 2022 року накласти часткову заборону на більшість імпорту російської нафти 
(сирої нафти і нафтопродуктів), що надходить до ЄС морем. Це становить приблизно двох третин 
імпорту з Росії й до кінця року сягатиме до 90%. Після 6-місячного перехідного періоду  згортання 
діяльності операторам ЄС буде заборонено страхувати та фінансувати послуги з транспортування 
нафти до третіх країн, зокрема морськими шляхами. Переважно це стосуватиметься страхових 
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компаній з ЄС та Великобританії. Портам ЄС 
необхідно застосувати п'ятий і шостий 
пакети санкцій ЄС проти суден, пов'язаних з 
Росією. Ситуація може вплинути на 
майбутній перегляд європейських правил 
морської безпеки, не в останню чергу щодо 
контролю суден державою порту, й на 
перегляд Транс’європейської транспортної 
мережі (TEN-T) для поліпшення сполучення, 
зокрема, з Україною. Членство Росії в 
Паризькому меморандумі про 
взаєморозуміння щодо контролю суден 
державою порту, до якого входять порти 
22 держав-членів ЄС,було призупинено на 
невизначений строк. Європейська 
організація морських портів підкреслила, 
що порти Європи мають вирішальне 
значення для підтримки функціонування 
ланцюгів поставок та створення нових 
альтернативних маршрутів для 
українського експорту. Порти виконують 
основну роботу у забезпеченні 
енергопостачання та зниженні енергозалежності від Росії. Європарламент привітав, зокрема, третій 
стовп п'ятого пакету санкцій, закликавши ЄС ще більше посилити санкції проти російського 
морського сектора і відмовити заходити в порти ЄС суднам, які були пришвартовані в Росії на шляху 
до ЄС. У зв'язку з цим Європарламент запропонував, щоб Європейське агентство з морської безпеки 
(EMSA) могло б відіграти роль у наданні списку російських суден, які будуть заборонені в портах ЄС, 
беручи до уваги ті, які змінили свій прапор або перереєструвалися після лютого 2022 року. EMSA 
могло б надати рекомендації щодо єдиного застосування санкцій, забезпечуючи при цьому рівні 
умови для портів ЄС. EMSA також здійснює польоти над Чорним морем для посилення морського 
нагляду. Європарламент також закликав відмовляти заходити в порти ЄС всім суднам, незалежно від 
того, хто є їхніми власниками чи їх експлуатує, якщо вони також заходять у російські порти на своєму 
маршруті. Він привітав рішення кількох найбільших світових судноплавних компаній, що базуються в 
Європі, припинити всі бронювання вантажів до Росії та з неї. Cуднам, які бажають зайти в порт ЄС, не 
буде дозволено бункерувати пальне в російських портах або з російських суден, що здійснюють 
бункерування у морі. Щоб уникнути подальших затримок у ланцюгах поставок, урядам слід 
забезпечити наявність достатнього персоналу та ресурсів для цих заходів. Європарламент висловив 
занепокоєння через вплив міжнародного судноплавства, логістики, ланцюгів поставок і цін на пальне, 
особливо на фрахтові ставки у морському секторі. План ЄС щодо шляхів солідарності як 
альтернативних логістичних коридорів автомобільним, залізничним та водним транспортом для 
експорту сільськогосподарських товарів (наприклад, зерна, кукурудзи) з України має на меті, зокрема, 
розблокувати 20 мільйонів тонн продуктів харчування в Одесі. У червні Комісія презентувала свій 
план дій Комітету Європарламенту з питань транспорту і туризму. Його мета — перенаправляти 3 млн 
тонн зерна на місяць через нові модальні маршрути, такі як Дунай, Констанца (Румунія), а також 
польські, балтійські та адріатичні порти. За даними Комісії, дотепер було експортовано приблизно 6 
млн тонн. Нещодавно ЄС з Україною та Молдовою підписав угоду про вантажні перевезення з метою 
змінити вид транспорту з морського на автомобільний. Це зміцнить експортні потоки й дозволить 
Україні імпортувати необхідні товари. На засіданні Європейської ради в червні 2022 року Україна й 
Молдова, як держави Чорного моря, отримали статус країни-кандидата в ЄС.  

Прогноз 
Оскільки Росія повністю заблокувала Азовське море, а чорноморські порти, включно з Одесою, не 
працюватимуть на невизначений строк, Україна, ЄС і ООН вживають заходів, щоб перенаправити 
торгові потоки та товари з українських портів. Збільшення пропускної здатності каналу Суліна, що 

Рисунок 1. Зростання цін на морські перевезення 
(щоденний дохід судна, в доларах США/день) 

 
Джерело: червень 2022 р. UNCTAD звіт. На графіку зображено індекс 
Clarksea, відстежуючи доходи суден в основних судноплавних секторах. 

Пояснювальні дані до рис.1: War on Ukraine — Війна в 
Україні 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

War on 
Ukraine

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2022)729395
https://transport.ec.europa.eu/news/maritime-safety-three-directives-under-review-2021-09-08_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022D0762&qid=1654092592081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:812:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:812:FIN
https://www.parismou.org/paris-mou-55th-committee-meets-person
https://www.espo.be/news/espo-adopts-valencia-declaration-on-empowering-eur
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0207_EN.pdf
https://www.emsa.europa.eu/newsroom/press-releases/item/4742-emsa-rpas-flying-over-the-black-sea-region-in-support-of-romanian-national-authorities.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002361_EN.html
https://transport.ec.europa.eu/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-export-agricultural-goods-2022-05-12_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/agri-tran-committee-meeting_20220711-1730-COMMITTEE-AGRI-TRAN
https://transport.ec.europa.eu/news/supporting-ukrainian-exports-and-improving-connections-eu-eu-strengthens-cooperation-ukraine-and-2022-06-29_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-connecting-europe-days-2022-06-28_en
https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2022d2_en.pdf


 

з'єднує річку Дунай з Чорним морем, може стати одним з варіантів, що міг би дозволити додатковий 
експорт. Альтернативний транзит через порти Дунайського морського кластера міг би покрити 
частину загальних транспортних потреб. Необхідно встановити сполучення з портами, як-от 
Констанца, який нещодавно відвідав Комітет Європарламенту з питань транспорту і туризму, і Варна 
(Болгарія). Тим часом Туреччина, згідно з Конвенцією Монтре, заборонила усім військовим суднам 
заходити в її територіальні води, і Україна нещодавно попросила Туреччину вжити заходів щодо 
російського вантажного судна, що перевозив зерно з Бердянського порту в Азовському морі. Ціни на 
бункерне паливо зросли по всьому світу, через що Європарламент вже висловив свою стурбованість. 
За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), війна в Україні перешкоджає торгівлі та 
морській логістиці, зокрема в Чорноморському регіоні, що призводить до більш глобального попиту 
на судна та більш високих витрат на морські перевезення в усьому світі (див. рис 1). Війна й пандемія 
вплинули на світові витрати на морські перевезення. Збої в логістиці та портових операціях, 
руйнування інфраструктури та торговельні обмеження збільшили витрати на морське страхування та 
ціни на паливо. Разом з відстанню збільшився і час морських перевезень, відповідно збільшилися і 
витрати.  
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