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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

УДК 339.9 Я. І. Глущенко

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Анотація. В статті розглянуті основні тенденції динаміки та структура експорту та імпорту тран-
спортних послуг України за 2010-2015 рр. Встановлено, що імпорт транспортних послуг перевищує їх екс-
порт, в структурі експорту переважають послуги трубопровідного транспорту, в структурі імпорту – по-
вітряного.   

Ключові слова: транспортні послуги, експорт, імпорт, питома вага, динаміка. 
Summary. The basic trends and structure of exports and imports of transport services of Ukraine in 2010-2015 

considers in the article. Import of transport services more than their export, pipeline transport services is dominated in 
the export structure, air transport services - in the import structure.

Key words: transport services, export, import, relative share, trend.

Постановка проблеми. Для економіки 
України в останні роки одним із основних завдань 
стає розширення міжнародних економічних 
відносин, диверсифікація експорту та імпорту 
товарів (робіт, послуг). Враховуючи, що 
інтенсивність зовнішньоторговельних операцій 
не в останню чергу залежить від транспортного 
забезпечення, оцінка стану та динаміки експорту 
та імпорту транспортних послуг України набуває 
особливого значення.   

Аналіз останніх досліджень. Все більше 
науковців та практиків приділяють увагу 
дослідженню проблем та перспектив транс-
портних послуг України. В роботах вітчизняних 
науковців Двуліт З., Семенюк А. [1], Дорофєєвої 
К. [2], Козіної Г. [4], Корнійко Я. [5], Котлубай 
М. [6], Пікулик О.[7], Пушкар Т., Жовтяк Г.[8], 
Чорноус О. [9] та інших досліджуються важливі 
теоретичні й практичні аспекти функціонування 
та розвитку транспортної сфери. Але врахо-
вуючи високий динамізм зазначеної галузі 
економіки, доволі радикальні трансформації 
зовнішньоекономічного вектору розвитку нашої 
країни, тенденції, що склалися останнім часом в 
експорті та імпорті транспортних послуг України 
потребують, додаткового вивчення. 

Метою дослідження є оцінювання динаміки 
й структури експорту та імпорту транспортних 
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послуг України з урахуванням змін в сфері між-
народної економічної діяльності. 

Викладення матеріалів дослідження. Тран-
спортна галузь є однією з найпотужніших у світі. 
Для будь якої країни це одна з основних галузей, 
розвиток якої суттєво впливає на всю економіку 
загалом. У вирішенні проблем розширення між-
народної економічної діяльності України тран-
спортним послугам належить одна з вирішальних 
ролей. Розглянемо основні тенденції експорту й 
імпорту транспортних послуг, що склалися про-
тягом 2010-2015рр. у Україні.     

Оцінка динаміки експорту транспортних 
послуг України за період 2010-2015рр. показує, 
що зростання обсягу спостерігалось: найбільше 
у 2011р. – темп приросту в порівнянні з 2010р. 
склав 15,5%, у 2012р. – 8,9%, у 2013р. – 6,0%. По-
чинаючи з 2014р. обсяги експорту транспортних 
послуг зменшувались,  в 2014р. падіння склало 
22,1%, у 2015р. – 32,8% (табл.1). Якщо подивити-
ся на динаміку експорту окремих видів транспор-
ту, то треба відзначити, що найбільше падіння в 
2014 і 2015рр. в порівнянні з 2010р. спостеріга-
ється по залізничному транспорту – темп зміни 
73,95% (2014р.) і 50,5% (2015р.), й трубопровід-
ному – 65,8% (2014р.) і 67,2% (2015р.). Одним з 
основних факторів такого суттєвого зниження 
обсягів експорту зазначених видів транспортних 
послуг стали складні економічні відносини з РФ.  
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Таблиця 1
Динаміка та структура експорту транспортних послуг України за 2010-2015рр. 

(розраховано на підставі даних Державної служби статистики України [3])
Вид послуг 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

Транспортні послуги (тис.
дол.США)

7835176,2 9051096,3 8531843,0 8305848,5 6101923,5 5263155,3

Темп зміни (базисний) обсягу 
експорту транспортних по-

слуг,%

- 115,5 108,9 106,0 77,9 67,2

послуги морського тран-
спорту (тис.дол.США)

1234311,6 1211735,0 1241240,3 1123732,6 850878,8 735935,8

питома вага, % 15,8 13,4 14,5 13,5 13,9 14,0

послуги річкового транспор-
ту (тис.дол.США)

72735,7 82952,1 63091,2 42299,6 46342,3 44494,8

питома вага, % 0,9 0,9 0,7 0,5 0,8 0,8

послуги повітряного тран-
спорту (тис.дол.США)

1181929,8 1501094,1 1510704,9 1333178,2 1071262,5 853618,5

питома вага, % 15,1 16,6 17,7 16,1 17,6 16,2

послуги залізничного тран-
спорту (тис.дол.США)

1487123,1 1776751,6 1586646,9 1613856,3 1098830,7 751254,1

питома вага, % 19,0 19,6 18,6 19,4 18,0 14,3

послуги автомобільного 
транспорту (тис.дол.США)

254043,4 396997,5 452364,2 478396,4 459623,7 249071,0

питома вага, % 3,2 4,4 5,3 5,8 7,5 4,7

послуги трубопровідного 
транспорту (тис.дол.США)

3357722,5 3755012,3 3248222,6 3335629,6 2207902,0 2258041,9

питома вага, % 42,9 41,5 38,1 40,2 36,2 42,9

передача електроенергії (тис.
дол.США)

181,0 754,3 3177,4 382,4 3288,5 5387,1

питома вага, % 0,002 0,008 0,04 0,005 0,05 0,1

інші допоміжні та додаткові 
транспортні послуги (тис.

дол.США)

221384,0 298050,3 396577,3 333723,9 330069,7 341649,9

питома вага, % 2,8 3,3 4,7 4,0 5,4 6,5

послуги поштової та 
кур’єрської служби (тис.дол.

США)

25745,3 27748,9 29818,1 44649,5 33725,3 23702,4

питома вага, % 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5

Найбільша питома вага в структурі експорту 
транспортних послуг за досліджуваний період на-
лежить трубопровідному транспорту й коливаєть-
ся від 36,2% (2014р.) до 42,9% (2010 і 2015рр.). Дру-
ге місце за питомою вагою в структурі експорту 
посідають послуги залізничного транспорту. Про-
тягом 2010-2015рр. питома вага зазначеного виду 
транспорту постійно знижується: якщо у 2010р. 
він займав 19,0% в експорті всіх транспортних 
послуг, то в 2015р. – вже 14,3%. Третє й четверте 
місце в структурі експорту транспортних послуг 
займають повітряний та морський транспорт. 

Щодо динаміки імпорту транспортних по-
слуг, то на відміну від експорту, протягом дослі-
джуваного періоду тільки у 2015р. в порівнянні 
з 2010р. спостерігається зменшення обсягів (на 
2,2%). З 2011р. по 2014рр. в порівнянні з 2010р. 
імпорт транспортних послуг характеризувався 
стійким зростанням перевищення обсягів 135,1% 
(2011р.), 46,5% (2012р.), 45,6% (2013р.), 16,8% 
(2014р.). Якщо порівнювати темпи зміни обсягів 
експорту та імпорту транспортних послуг Украї-
ни, то потрібно відзначити перевищення темпів 
зростання імпорту над експортом (табл.2).  
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Оцінка динаміки окремих видів послуг до-
зволяє дійти висновку про суттєве збільшення 
в останні два роки в порівнянні з 2010р. темпів 
імпорту послуг трубопровідного транспорту у 
2014р. – 8758,8% 2015р. – 16343,0%. Основною 
причиною такого зростання є закупівля Україною 

природного газу в країнах ЄС. Щодо зменшення 
обсягів імпорту, то найбільше падіння спосте-
рігається по послугам залізничного транспорту 
– 61,9%, як і з експортом головною причиною є 
ускладнення економічних відносин з РФ.  

Таблиця 2
Динаміка та структура імпорту транспортних послуг України за 2010-2015рр.

(розраховано на підставі даних Державної служби статистики України [3])

Вид послуг 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р.

Транспортні послуги (тис.дол.
США)

1178914,9 1592324,7 1727384,9 1716437,5 1376552,3 1153393,5

Темп зміни (базисний) обсягу 
імпорту транспортних послуг,%

- 135,1 146,5 145,6 116,8 97,8

послуги морського транспорту 
(тис.дол.США)

143070,3 147516,8 202830,1 195795,1 243651,7 191729,0

питома вага, % 12,1 9,3 11,7 11,4 17,7 16,6

послуги річкового транспорту 
(тис.дол.США)

1214,8 1009,6 372,6 360,8 1087,6 600,8

питома вага, % 0,1 0,6 0,02 0,02 0,08 0,05

послуги повітряного транспор-
ту (тис.дол.США)

447611,9 686126,2 641287,7 643550,4 431037,6 466937,6

питома вага, % 38,0 43,1 37,1 37,5 31,3 40,5

послуги залізничного тран-
спорту (тис.дол.США)

463495,6 599759,9 643002,6 626973,1 431305,2 287002,5

питома вага, % 39,3 37,7 37,2 36,5 31,3 24,9

послуги автомобільного тран-
спорту (тис.дол.США)

108526,9 141561,0 194594,4 197221,1 189804,7 91845,4

питома вага, % 9,2 8,9 11,3 11,5 13,8 8,0

послуги трубопровідного тран-
спорту (тис.дол.США)

600,4 542,2 877,5 3512,2 52588,0 98123,3

питома вага, % 0,05 0,03 0,05 0,2 3,8 8,5

передача електроенергії (тис.
дол.США)

– – 23053,5 16,6 – 31,2

питома вага, % - - 1,3 - - -

інші допоміжні та додаткові 
транспортні послуги (тис.дол.
США)

10180,2 12228,5 17986,0 33714,4 15717,7 11332,6

питома вага, % 0,9 0,8 1,0 2,0 1,1 1,0

послуги поштової та кур’єрської 
служби (тис.дол.США)

4214,8 3580,6 3380,6 15293,9 11359,7 5791,2

питома вага, % 0,4 0,2 0,2 0,9 0,8 0,5

Аналіз структури імпорту транспортних по-
слуг показує, що найбільше Україна імпортує 
послуги повітряного транспорту. Питома вага ім-
порту зазначеного виду транспорту коливається 
від 31,3% (2014р.) до 43,1% (2011р.). Друге місце 
в структурі імпорту займає залізничний тран-
спорт. Найбільша питома вага за період 2010-
2015рр. спостерігалась у 2010р. – 39,3%, най-
менша – 24,9% у 2015р. Імпорт послуг морського 

транспорту коливається в межах 9,3% (2011р.) до 
17,7% 92-14р.), автомобільного від – 8,0% (2015р.) 
до 13,8% (2014р.). 

Висновки. Проведений аналіз дозволив ді-
йти висновку, що за період 2010-2015рр. імпорт 
транспортних послуг України перевищує їх екс-
порт, в структурі експорту переважають послуги 
трубопровідного транспорту, в структурі імпорту 
– повітряного. Найбільші темпи зниження екс-
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порту в останні роки спостерігались по послугам 
трубопровідного і залізничного транспорту. Щодо 
імпорту, то навпаки, темпи зміни послуг тру-
бопровідного транспорту суттєво збільшилися. 
Основними причинами подібних змін є переорі-
єнтація й диференціація закупівель природного 
газу та ринків збуту вітчизняної продукції.  
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