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Кримський район. Найбільше в Україні Шебелінське родовище – у
середині 1970 років видобуток з нього складав 67 млрд м3 /рік. Після
1978 року почався спад видобутку і у 2014 р. обсяг видобутку склав
20,5 млрд м3 /рік.
Треба визначити, що після 1978р. видобуток газу постійно
знижувався. В останні роки видобуток газу складає 20-21 млрд м3 / рік.
В той же час обсяг газу для забезпечення потреби країни становить 40
млрд м3 /рік. Однак, коли видобувати щорічно 40 млрд м3 газу і не
розробляти нові нафтогазові родовища, українського газу вистачить
тільки на 25 років. В Україні станом на 1 січня 2014р. обліковувались
близько 390 газових, нафтогазових і нафтогазоконденсатних родовищ,
з них у промисловій розробці знаходиться близько 250 родовищ.
Дослідження свідчать, що за показником прогнозних ресурсів
нетрадиційного газу України належить до 10 найперспективніших
країн світу, а потенційний можливий видобуток – їх сумарний обсяг
досягає 20 трлн м3. В обсязі нетрадиційного газу присутні: сланцевий
газ – прогнозні ресурси 1,2 трлн м3 , газ щільних колекторів – 8,5 млн
м3 , метану вугільних пластів – понад 12 трлн м3.
Родосховища нетрадиційного газу знаходяться на двох ділянках:
українська частина Люблінського прогину (Західна Україна) та
Дніпровсько-Донецька западина (Східна Україна). В період 20142017 рр. зберігалася висока увага іноземних компаній до України, як
перспективного
добувача
нетрадиційного
газу
(насамперед
сланцевого), що підтверджують укладені угоди про розподіл продукції
таких провідних компаній як Chevron, Shell. Однак проекти
призупинено (Юзівська площа, Донецька та Харківська області) і
причиною їх призупинення наступні: зниження світових цін на нафту,
на природний газ, військові дії на Сході, які ведуться безпосередньо
біля об’єктів, погіршення інвестиційного клімату. Поки не
нормалізується політичний та економічний стан в країні, ні вітчизняні,
ні зовнішні інвестори не направлять свої кошти у газодобувну
промисловість.
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The work presents the results of assessment of the transport and
logistics infrastructure of Ukraine, which showed that the existing freight
infrastructure is unprofitable and irrationally uses its potential. Significant
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losses of transit flows, a decrease in demand from the main consumers of
logistics services are associated with a significant reduction in the volume
of industrial production, imports of goods and trade due to the economic
crisis, geopolitical factors and military actions in the east of the country.
The decrease in imports of goods to Ukraine and the active stimulation of
exports led to a significant change in the configuration of transport routes
and, accordingly, an increase in costs.
Analysis of the current state of the transport and logistics
infrastructure of Ukraine made it possible to determine further prospects for
the development of integrated transport and logistics systems of the state.
The work justifies that the process of Ukraine’s integration into the
European and international transport and logistics systems requires state
support for coordinating the interaction of various modes of transport by
securing this function for multimodal transport and logistics complexes.
Considering that the transport and logistics center is a complex
technological and socio-economic system, the article substantiates the
necessity of forming a multimodal transport and logistics complex using the
project approach. At the same time, the program for the formation of
modern logistics centers should include a set of production, socioeconomic, research and other programs, plans and activities that are
connected with the necessary resources, terms, executors, stakeholders,
aimed at developing and implementing an innovative project, creating and
developing an effective system of transport and logistics services in
Ukraine, which will make it a powerful transit center.
The project proposes the creation of a multimodal transport and
logistics complex, the main potential transport and logistics center of the
Donetsk region, the advantage of which is the significant potential for
combining various modes of transport (road, rail, river and sea) in Mariupol
and adjacent areas for the organization of international intermodal
transportations. It is a very relevant, timely, promising and ambitious
project, the successful implementation of which opens up favorable
prospects for strengthening the company’s position in the market in terms of
key indicators, obtaining and further increasing net profit.
The results of the research can be applied in the practical activities of
the initiators of innovative projects to create transport and logistics centers,
investors to make management decisions on similar projects, and as a basis
for creating business plans for the formation of multimodal transport and
logistics complexes in Ukraine.
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