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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ  
ПОРТОВИХ ЗбОРІВ В ПОРТАХ УКРАЇНИ

Онешко С.В., Кравченко Ю.В.
одеський національний морський університет

дослідження направлено на визначення основних напрямків удосконалення системи формування пор-
тових зборів в україні. розглянуто особливості формування тарифів та ціноутворення в портовій галузі. 
проаналізовані сутність портових зборів, їх класифікація, виявлені основні фактори впливу на процес 
формування цін на морські транспортні послуги. особлива увага приділена аналізу структури чистого 
доходу адміністрації морських портів україни та співвідношенню обсягів переробки вантажів та надхо-
джень портових зборів. з огляду проведеного аналізу запропоновано перелік напрямків щодо удоскона-
лення формування портових зборів в портах україни. практична реалізація запропонованих напрямків 
дозволить зробити українські порти більш привабливими для заходу суден.
Ключові слова: ціноутворення, портові збори, класифікація портових зборів, конкурентоспроможність, 
підприємства портової діяльності.

постановка проблеми. Стабілізація еконо-
міки україни і забезпечення соціального 

розвитку суспільства стають можливими на осно-
ві подальшого розвитку ринкових відносин в усіх 
сферах господарювання. ефективність діяльнос-
ті вітчизняних підприємств цілком залежить від 
того, наскільки швидко вони пристосовувати-
муться до сучасних вимог світового ринку і тих 
умов, які формуються новою науково-технічною 
революцією. для реалізації нової економічної по-
літики і розвитку інноваційної моделі економіки 
україни необхідні перетворення на рівні первин-
них господарських ланок – підприємств, які ор-
ганічно об'єднають їх структурне реформування 
з дією цінового ринкового механізму, який має 
забезпечувати ефективність економічного розви-
тку всіх суб'єктів господарювання.

на теперішній час морські порти мають ве-
лике значення для економіки різних держав.  
так, україна розташована таким чином, що біль-
шість транспортних вузлів проходить саме через 
цю територію. і досить важливе значення в цьо-
му питанні займають морські ворота україни. 
але для того, щоб порт був конкурентоздатним 
та привабливим для судноплавних компаній, не-
обхідно постійно впроваджувати заходи для за-
безпечення стандартів безпеки судна в ньому, а 
також надання відповідних послуг, підтримання 
портової інфраструктури в належному стані.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
формування системи ціноутворення та вико-
ристання портових зборів завжди були у центрі 
уваги економістів-науковців. особливостям фор-
мування тарифів та методології ціноутворення 
в портовій галузі присвячені роботи вітчизняних 
[1–9] та іноземних [10–12] дослідників.

питанням методології ціноутворення в сфері 
портової діяльності україни присвячені роботи 
о.М. кібік [3–4], на базі узагальнення існуючо-
го досвіду формування тарифів визначені тео-
ретико-методологічних проблеми ціноутворення 
в сфері портової діяльності україни, виявлені 
сучасні тенденції господарювання національних 
та іноземних підприємств портової діяльності 
та їх вплив на процеси ціноутворення. особливої 
уваги заслуговує запропонована система чинни-
ків та цілей ціноутворення.

детально досліджені збори і плати в портах 
світу о.і. Соколовим та в.в. поповим [8; 13], ви-
значення переваг та недоліків підвищення пор-
тових зборів приведено у роботі в.в. попова [7], 
який наголошує, що для підвищення ефектив-
ності тарифної політики необхідно проведення 
моніторингу: основних економічних показників 
виробничої діяльності портів за видами робіт 
і послуг, що надаються клієнтурі (для отриман-
ня «зворотного зв'язку») та рівня тарифів і умов 
стягнення їх ставок в зарубіжних морських пор-
тах, що конкурують з вітчизняними портами.

в роботі в.в. жихарєвої [2] розглянуті пере-
ваги, недоліки і можливості сполучення різних 
принципів ціноутворення для формування рівня 
портових зборів. особлива увага приділена інвес-
тиційної складової у ставках портових зборів.

в роботі в.а. Будник, Є.л. Шкурко [1] роз-
глядається контролінг тарифів на перевалку 
вантажів в морських портах україни, обґрун-
товано доцільність упровадження інструмен-
ту контролінгу тарифів на перевалки вантажів 
у морських портах, що полягає у визначенні об-
ґрунтованого розміру знижки з розміру чинних 
на даний час тарифів на навантажувально-роз-
вантажувальні послуги портів. практична ре-
алізація запропонованої методики підкріплена 
розрахунками величини знижок з чинних тари-
фів на послуги портів на прикладі трьох ванта-
жопотоків, що обслуговуються в ізмаїльському 
морському порту. 

дослідження підходів до ціноутворення на 
логістичні послуги морських портів приводиться 
у роботі о.а. липинської [5], виявлені тенденції 
розробки тарифної політики портовими операто-
рами та показано схему встановлення тарифів на 
обробкуконтейнерів. в роботі також здійсненоа-
наліз європейського досвіду ефективного ціно-
утворення, який показав шляхи вдосконалення 
тарифноїполітики морських портів.

правовим аспектам ціноутворення справлян-
ня портових зборів присвячена робота С.в. кі-
валова [14], досліджені концепції формування 
та цільового призначення портових зборів, прове-
дено аналіз діючого українського законодавства, 
практики справляння портових зборів в україні 
та в іноземних державах.
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в досліджені н.і. Юдіної [10] розглядаються 

основні питання, пов'язані з економічною при-
родою портових зборів, аналізуються, узагаль-
нюються і систематизуються різноманітні точки 
зору і підходи до їх ціноутворення, пояснюються 
різні підходи до проблем розвитку портів.

дискусійні питання підняті у досліджен-
ні X. Мирсмена, С. Стренденеса, е. де ворде 
[11], розглянуті принципи, структура та моделі 
ціноутворен-ня.ефективність керування портом 
та контекстні змінних витрат представлено в ро-
боті е. Муссо, а. Бергантино і ф. порчелли [12], 
відзначені методологічні та емпіричні питання.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. дослідження літературних 
джерел, пов’язаних з питаннями формуванням 
системи портових зборів в морських портах, до-
зволило визначити неефективність існуючих 
методик стягнення портових зборів вітчизня-
нихпідприємств портової діяльності новітньому 
стану і принципам їх діяльності. крім того, іс-
нують розбіжності в існуючих диференціаціях 
ставок портових зборів в україні та в світі,між 
кількістю портових зборів в конкурентних пор-
тах україни. найбільш дискусійним питанням 
є методологія стягнення портових зборів.

Метою статті є визначення основних напрям-
ків удосконалення системи формування порто-
вих зборів в портах україни.

Виклад основного матеріалу. у світовій прак-
тиці традиційно склалося, що основним джерелом 
покриття витрат з утримання портової інфра-
структури є доходи від портових тарифів, вклю-
чаючи прибутки від портових зборів. портові та-
рифи україни становлять собою плати за послуги, 
які надаються вантажовласникам при перевалці 
вантажу через порти й судновласникам при вході 
судна в порт, стоянці в порту та виході з порту.

основною нормою, яка регулює стягнення пор-
тових зборів, є ст. 84 кодексу торговельного море-
плавства україни [15], згідно з якою в морському 
порту стягуються такі цільові портові збори: ко-
рабельний, причальний, якірний, канальний, мая-
ковий, вантажний, адміністративний і санітарний.

кожний збір становить собою плату за корис-
тування тими чи іншими портовими спорудами: 
корабельний, судновий, портовий, тоннажний – 
збори за користування гідротехнічними споруда-
ми та акваторією порту, де забезпечені безпечні 
для судна глибина і захист від морського хвилю-
вання під час стоянки біля причалу; доковий – 
за користування штучними басейнами (доками), 
які забезпечують захист судна від припливно-
відпливних явищ при стоянці біля причалу; ка-

нальний, річковий, днопоглиблюваний – за ко-
ристування підхідними каналами и фарватерами; 
причальний – за користування причалами; шлю-
зовий – за користування шлюзами; фарватерний, 
льодовий – за користування каналами, фарвате-
рами й акваторією порту в зимових умовах тощо.

виходячи з призначення та порядку стягнен-
ня, на сучасному етапі в юридичній науці існу-
ють різні варіанти визначень портових зборів. 
так, під портовими зборами пропонують розу-
міти грошові суми, які стягуються із судновлас-
ників і вантажовласників у торговельних портах 
світу портовою владою, муніципалітетами, мит-
ними й іншими органами для покриття витрат на 
будівництво й утримання порту, підхідних шля-
хів до нього, маяків, наглядових органів та ін.

іноді під портовими зборами розуміють плате-
жі, які стягуються в портах із суден та вантажів, 
що нараховуються за встановленими та офіцій-
но опублікованими тарифами. таким чином, до 
основних зборів, які стягуються із суден у портах 
всіх країн світу, можуть бути віднесені маяковий, 
корабельний або портовий, чи тоннажний, навіга-
ційний, якірний, причальний, доковий, канальний, 
льодовий, річковий, шлюзовий, вантажний та інші 
збори за надання суднам можливості безпечно 
входити, знаходитись и виходити з порту [16].

портові збори мають цільовий характер і ви-
користовуються для відшкодування витрат пор-
тів на утримання причальних, огороджених і бе-
регоукріплювальних споруд, підхідних каналів 
та засобів навігації. до інших видів портових 
зборів належать санітарний, міський, лікарня-
ний, швартовий, за зачищення причалів, на ря-
тувальних товариств тощо. портові збори класи-
фікують за їх належністю, умовами стягування 
та принципами нарахування (рис. 1).

за належністю розрізняють збори державні 
й місцеві. державні збори спрямовуються на по-
криття витрат держави, на утримання належних 
їй портів або їх окремих господарств (маякової, 
лоцманської служб та ін.), а також органів мит-
ного й санітарного контролю.

збори встановлюють за єдиних умов і стягу-
ють, як правило, за єдиними тарифами в усіх 
портах країни. Місцеві збори запроваджують 
у кожному порту муніципалітети, портова адмі-
ністрація, торгові палати судноплавства та інші 
органи, що володіють або управляють портами, 
відповідно до місцевих умов. проте місцеві збори 
не завжди мають індивідуальний характер. вони 
є різними за розміром ставок, однак у переваж-
ній більшості країн стягуються в усіх портах 
країни за єдиними правилами.

Рис. 1. Класифікація портових зборів [17]

Портові збори

За належністю За принципами нарахуванняЗа умовами стягування

з місткості суднаобов’язковідержавні

з лінійних розмірівнеобов’язковімісцеві

комерційного завантаження
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за умовами стягування портові збори поділя-
ються на обов’язкові (стягуються незалежно від 
того, скористався клієнт тими або іншими послу-
гами порту чи ні) й необов’язкові (сплачуються 
тільки при наданні судну замовлених ним кон-
кретних послуг).

у більшості портів світу обов’язкові збори нара-
ховують за твердими ставками, встановленими за 
основними розмірами суден, кількістю прийнятого 
або вивантаженого вантажу й перевезених паса-
жирів. Ставки необов’язкових зборів можуть бути 
твердими, встановленими за заходження судна, 
або диференційованими з урахуванням фактичних 
витрат на обслуговування (наприклад, буксирний 
збір, рівень якого звичайно залежить від потуж-
ності буксира і тривалості обслуговування).

за принципами нарахування зборів судну 
розрізняють: портові збори з місткості судна, 
портові збори з його лінійних розмірів, портові 
збори з комерційного завантаження та ін. збори 
нараховують: за місткістю судна (в тоннах або 
кубічних метрах); за довжиною судна (в метрах 
або футах); за часом стоянки в порту; за осадкою 
судна (в метрах, дециметрах, футах); за кількіс-
тю доставленого або прийнятого вантажу і паса-
жирів. розмір портових зборів також залежить: 
від виду плавання судна (зарубіжне, каботажне); 
форми судноплавства (лінійне, трампове); прапо-
ра судна (національний режим, режим найбіль-
шого сприяння); класифікації флоту (торговий, 
промисловий, військовий та ін.); роду вантажу 
й кількості заходів судна.

наказ Міністерства інфраструктури україни 
«про портові збори» від 27.05.2013 р. визначає 
порядок стягнення та розміри ставок портових 
зборів. [18]

згідно з ст. 22 закону україни «про морські 
порти україни» [19], портові збори сплачуються 
адміністрації морських портів україни, крім на-
ступних зборів:

– причальний збір справляється на користь 
власника причалу, а якщо причал перебуває у ко-
ристуванні – на користь відповідного користувача;

– канальний збір справляється на користь 
власника каналу;

– корабельний збір справляється на користь 
користувача портової акваторії, а також влас-
ника операційної акваторії причалу (причалів), 
збудованої до набрання чинності законом украї-
ни «про морські порти україни»;

– маяковий збір справляється на користь дер-
жавної установи, що організовує та здійснює наві-
гаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства.

портові збори (корабельний, причальний, 
якірний, канальний, маяковий, адміністративний 
і санітарний) стягуються в морських портах із 
суден і плавучих споруд, що ходять під держав-
ним прапором україни та іноземними прапора-
ми, за групами до додатку наказу Міністерства 
інфраструктури україни «про портові збори».

нарахування портових зборів здійснюєть-
ся з умовного об’єму судна, який обчислюється 
в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох ве-
личин (довжина судна, ширина судна й висота 
борту судна), зазначених в обмірному свідоцтві 
або документі, що його замінює. Сплата портових 
зборів у морських портах здійснюється до вихо-
ду судна з морського порту.

державна належність судна й, відповідно, 
наданий йому статус, під час стягнення порто-
вих зборів, визначаються за прапором під яким 
це судно ходить, незалежно від того, хто є його 
власником і хто його використовує.

на процес формування цін підприємств пор-
тової діяльності впливають різноманітні фак-
тори, найважливішими серед яких є масштаби 
зовнішньої торгівлі і розвиток морського судно-
плавства. так, за оцінками світової торгової ор-
ганізації в даний час більше 85% світового між-
народного вантажообігу здійснюється морським 
шляхом, і обсяги перевезень вантажів морським 
транспортом систематично зростають. у цих 
умовах ціни на транспортні послуги формуються 
на світових ринках в умовах гострої конкурент-
ної боротьби, в якій перемагають ті транспортні 
підприємства, які надають якісніші послуги в ко-
ротких часових межах.

перехід вітчизняної економіки до ринкових 
відносин ставить ціну, як економічний елемент 
у системі ринкового механізму, в ряд найбільш 
значущих категорій, дослідження яких стає 
вкрай актуальним і вельми необхідною умовою 
трансформації економічної системи. Стан і ди-
наміка цін суттєво впливає на ефективність ді-
яльності підприємств морського транспорту всіх 
рівнів, незалежно від форм власності. ціна сут-
тєво впливає на розмір прибутку підприємств 
морського транспорту, визначає кінцеві резуль-
тати їх виробничої діяльності і стає головним ар-
гументом у конкурентній боротьбі за споживача 
на ринку морських транспортних послуг [6].

розглянемо детальніше порядок начислен-
ня і стягнення суднових портових зборів і плат 
у портах україни.

доходи від портових зборів розраховуються 
адміністраціями морських портів на підставі ін-
формації, наданої портовими операторами, які 
здійснюють свою діяльність в межах морських 
портів, щодо запланованого вантажообігу на 
плановий рік та середньостатистичної доходної 
ставки від портових зборів.

при розрахунках доходів від основної діяль-
ності на плановий рік враховуються орієнтовні 
макропоказники економічного і соціального роз-
витку україни та курсу валюти нБу.

розмір ставок та порядок стягнення портових 
зборів встановлено наказом Міністерства інф-
раструктури від 27.05.2013 №316 «про портові 
збори», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
україни 12.06.2013 за №930/23462 [18].

доходи від лоцманських послуг, послуг з регу-
лювання руху суден та забезпечення проведення 
криголамних робіт – це доходи від спеціалізо-
ваних послуг, що надаються у морському порту 
суб’єктами природних монополій, які підлягають 
державному регулюванню, перелік яких затвер-
джений постановою кабінету Міністрів україни 
від 03.06.2013 № 405 та які надаються за держав-
но встановленими тарифами згідно нормативних 
документів [20–22].

постановою кабінету Міністрів україни від 
07.07.2015 № 483 «про внесення змін в додаток 
до постанови кабінету Міністрів україни від 
03.06.2013 № 405» з 01.01.2016 року до переліку 
спеціалізованих віднесено послуги із забезпечен-
ня доступу портового оператора до причалів, що 
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перебувають у господарському віданні адміні-
страції морських портів україни [23].

проект «тарифів на послуги із забезпечен-
ня доступу портового оператора до причалів, що 
перебувають у господарському віданні адміні-
страції морських портів україни» [24] розглянуто 
та затверджено на засіданні тарифної ради при 
Міністерстві інфраструктури україни 14.08.2015. 
у даному проекті фінансового плану враховані 
вищеозначені зміни та розраховані доходи від по-
слуги із забезпечення доступу портового операто-
ра до причалів, що перебувають у господарському 
віданні адміністрації морських портів україни, на 
підставі затверджених на засіданні тарифної ради 
при Міністерстві інфраструктури україни тарифів.

доходи аМпу від портових зборів, послуг 
з регулювання суден, лоцманських послуг, по-
слуг із забезпечення доступу портового операто-
ра до причалів, що перебувають у господарсько-
му віданні адміністрації морських портів україни 
складають близько 70% чистого доходу підпри-
ємства та залежать від планового вантажообі-
гу у морських портах. загальний обсяг доходів 
адміністрації морських портів україни (аМпу) 
та його структура наведені у табл. 1.

проаналізувавши структуру чистого доходу 
«аМпу» можна зробити висновок, що найбільша 
питома вага належить статті «портові збори», 
в порівнянні з іншими статтями доходу. проте 
на протязі 2015–2017 рр. спостерігається тен-
денція до зниження питомої ваги цієї статті, що 
пов’язано зі збільшенням попиту на лоцманські 
послуги, послуги із забезпечення доступу порто-
вого оператора до причалу тощо.

для розрахунку доходу від послуг із забезпе-
чення доступу портового оператора до причалів 
використовувалися данні портових операторів 
про запланований вантажообіг на 2016 рік з ура-
хуванням того, що дія постанови кабінету Міні-
стрів україни від 07.07.2015 № 483 «про внесення 
змін в додаток до постанови кабінету Міністрів 
україни від 03.06.2013 № 405» стосується тільки 
причалів, які знаходяться у віданні адміністрації 
морських портів україни та не розповсюджується 
на причали, які знаходяться в оренді, спільній ді-
яльності або знаходяться у іншій формі власності.

таблиця 1
Аналіз структури чистого доходу Адміністрації морських портів України

Стаття доходу
Значення, тис. грн. Питома вага, %

2015 2016 План 2017 2015 2016 План 2017
портові збори 4 918 959 4 946 145 5 312 526 72,2 67,8 68,5
лоцманські послуги 673 173 734 877 779 870 9,9 10,1 10,0
послуги регулювання руху суден 237 403 248 352 263 519 3,5 3,4 3,4
послуги із забезпечення 
доступу портового 
оператора до причалу - 757 378 765 064 0,0 10,4 9,9
доходи від сервітуту 270 644 - - 4,0 0,0 0,0
забезпечення проведення 
криголамних робіт 25 985 19 666 62 769 0,4 0,3 0,8

доходи від використання 
причалів по вільним тарифам 183 338 54 186 49 694 2,7 0,7 0,6

послуги підрозділів 436 898 478 362 441 783 6,4 6,6 5,7
послуги портофлоту 64 263 58 638 85 610 0,9 0,8 1,1
разом чистий дохід 6 810 663 7 297 604 7 760 835 100 100 100

Джерело: cкладено та розраховано з використанням [25]

крім того, в складі чистого доходу заклада-
ється отримання доходів від допоміжних підроз-
ділів, а саме доходи від:

– використання інфраструктури порту; 
– послуги служби морської безпеки та по-

жежної охорони;
– послуги служби інформаційних технологій, 

електромереж, елект-розв’язку та інших.
фінансування діяльності дп «аМпу» здій-

снюється за рахунок портових зборів, що справ-
ляються відповідно до закону № 4709, плати за 
надання послуг та орендної плати, інших неза-
боронених законодавством джерел.

відповідно до ст. 22 закону № 4709 розміри 
портових зборів для кожного морського порту 
встановлюються національною комісією, що здій-
снює державне регулювання у сфері транспорту, 
відповідно до затвердженою нею методики. поря-
док стягнення та розміри ставок портових зборів 
і порядок обліку та використання коштів від пор-
тових зборів затверджено наказом Міністерства. 

динаміка обсягів переробки вантажів в мор-
ських портах україни та надходжень портових 
зборів наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Співідношення обсягів переробки вантажів  
та надходжень портових зборів в Україні

Джерело: складено та розраховано з використанням [25]

дані діаграми свідчать про те, що обсяги пере-
робки вантажів морськими торговельними порта-
ми україни протягом 2015–2017рр. зменшились на 
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8,04%, з 144,6 млн. т до 132,58 млн т. водночас портові 
збори зменшилися на 7,67%, з 204,96 млн. дол. СШа 
до 189,26 млн. дол. СШа. у 2016 році обсяг перероб-
ки вантажів становив 91,28% за 2015 рік, у 2017 – 
91,69%. надходження коштів від портових зборів 
у 2016 році порівняно з 2015 р. зменшились до 88, 
75%, у 2017 р. – до 92,34%.

за результатами проведеного дослідження 
встановлено, що портові збори є невід’ємною 
частиною фінансових результатів портів украї-
ни, за їх рахунок відбувається фінансування ді-
яльності вітчизняної портової галузі. 

на нашу думку знижки з портових зборів, які 
надаються клієнтам, повинні бути адресними. Мак-
симально можлива знижка повинна надаватися 
суднам, які працюють під українським прапором. 
для іноземних суден необхідно заздалегідь обумов-
лювати з конкретним судновласником умови, при 
яких порт надає знижки суднам даної компанії. 
пропонується домовлятися про умови для надання 
знижок на певному рівні (наприклад, мінімальна 
кількість судно-заходів запевний період, мінімаль-
ний вантажопотік, наявність домовленостей про 
надання режиму найбільшого сприяння та ін.).

з огляду проведеного аналізу пропонується 
перелік напрямків, направлених на удосконален-
ня формування портових зборів і плат в портах 
україни (рис. 3). 

впровадження перелічених напрямків дозво-
лить:

– привести у відповідність до сучасної між-
народної практики одиниці стягнення портових 
зборів, наприклад, для розрахунку корабельного 
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1. Зменшення основного корабельного збору на 25 %

4.Проведення аналізу та оптимізації кількості портових зборів

5. Вдосконалення обґрунтування розрахунку ставок портових зборів

2. Знижки з портових зборів, які надаються клієнтам, повинні бути 
адресними

3. Домовленість про умови для надання знижок на певному рівні

6. Перегляд існуючої диференціації у ставках портових зборів 
між різними портами України

збору доцільно використовувати 
валову місткість судна, яка за-
значена у міжнародному обмір-
ному свідоцтві; 

– виключити ті портові збори, 
які не стягуються в інших портах 
регіону;

– уникнути ставить штучно-
го перерозподілу вантажопотоків 
між різними портами україни та, 
як наслідок, поставити їх діяль-
ність в однакові умови.

в цілому, перегляд концеп-
ції стягнення та використання 
портових зборів та реалізація 
цих напрямків на практиці може 
зробити вітчизняні порти більш 
конкурентоспроможними та при-
вабливими для судновласників 
та вантажовласників.

Висновки і пропозиції. портові 
збори є одним із джерел фінансу-
вання портової інфраструктури, 
проте необхідно регулювати ставки 
портових зборів, для того щоб не 
втратити конкурентоспроможність 

морських портів. необхідно переглянути концеп-
цію стягнення портових зборів, враховуючи кра-
щий світовий досвід. розміри зборів та плат мають 
бути конкурентоспроможними в порівнянні з іно-
земними портами чорного моря. ці тарифи повинні 
бути єдиними для всіх державних морських портів 
україни та розташованих у них терміналах і при-
чалах всіх форм власності та галузевого підпоряд-
кування. з огляду з проведеного аналізу системи 
портових зборів в різних країнах та їх порівняння 
з українськими портовими зборами, пропонується 
перелік напрямків, направлених на удосконален-
ня формування портових зборів і плат в україни, 
серед яких зменшення ставки корабельного збору, 
адресність знижок з портових зборів, домовленість 
про умови для надання знижок на певному рівні, 
аналіз та оптимізація кількості портових зборів, 
вдосконалення обґрунтування розрахунку ставок 
портових зборів, диференціація ставок портових 
зборів між різними портами україни. 

впровадження перелічених напрямків до-
зволить: оптимізувати кількість портових збо-
рів шляхом виключення тих, які не стягуються 
у портах регіону, що конкурують; привести у від-
повідність до сучасної міжнародної практики оди-
ниці стягнення портових зборів;уникнути ставить 
штучного перерозподілу вантажопотоків між різ-
ними портами україни і, як наслідок, поставити 
їх діяльність в однакові умови. в цілому, перегляд 
концепції стягнення та використання портових 
зборів та практична реалізація запропонованих 
напрямків дозволить зробити українські порти 
більш привабливими для заходу суден.

Рис. 3. Напрямки удосконалення системи формування  
портових зборів в портах України

Джерело: розроблено авторами
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Онешко С.В., Кравченко Ю.В.
одесский национальный морской университет

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОРТОВЫХ СбОРОВ В ПОРТАХ УКРАИНЫ

Аннотация
исследование направлено на определение основных направлений совершенствования системы форми-
рования портовых сборов в украине. рассмотрены особенности формирования тарифов и ценообразо-
вания в портовой отрасли. проанализированы сущность портовых сборов, их классификация, выявле-
ны основные факторы влияния на процесс формирования цен на морские транспортные услуги. особое 
внимание уделено анализу структуры чистого дохода администрации морских портов украины и со-
отношению объемов переработки грузов и поступлений портовых сборов. С учетом проведенного ана-
лиза предложен перечень направлений совершенствования формирования портовых сборов в портах 
украины. практическая реализация предложенных направлений позволит сделать украинские порты 
более привлекательными для захода судов.
Ключевые слова: ценообразование, портовые сборы, классификация портовых сборов, конкурентоспо-
собность, предприятия портовой деятельности.
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oneshko s.v., Kravchenko yu.v.
odessa national Maritime university

directions for improvement of tHe formation system  
of port dues in tHe ports of uKraine

summary
the research is devoted to the definition of the main directions of improvement of the system of forming 
port dues in ukraine. examined of dues formation and pricing in the port industry. analyzed the essence 
of port dues, their classification, the main factors of influence on the process of formation of prices for sea 
transport services. Particular attention is paid to the analysis of the net income structure of the adminis-
tration of sea Ports of ukraine and the correlation between the volume of cargo handling and port dues. 
taking into account the analysis proposed a list of directions aimed at improving the formation of port 
dues at ports of ukraine. the practical implementation of the proposed directions will make ukrainian 
ports more attractive to the vessels.
Keywords: pricing, port dues, classification of port dues, competitiveness, enterprises of port activity.


