
СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ЛОГІСТИКИ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ 

Необхідність формування стратегічного розвитку транспортної логістики 



ЛОГІСТИКА 

критично важлива для України 

Відсутність цільового 

фінансування на 

основі витратного  

та конкурентного 

підходів 

Логістика,  

що ефективно 

функціонує,  

є особливо 

важливою для 

України,  

де міжнародна 

торгівля становить 

значну частину ВВП 

Вартість 

перевезення 

вантажів в Україні  

в 2 рази дорожча  

в порівнянні з ЄС 

Транспортне 

законодавство 

повинно відповідати 

законодавству ЄС 

відповідно до Угоди 

про Асоціацію 



Метою Стратегії сталого розвитку логістики  

є ПІДТРИМКА ЕКОНОМІКИ ТА ЕКСПОРТУ  

Реалізація 

логістичного 

потенціалу України 

Зміцнення 

мультимодальності 

та взаємозв'язків 

між різними видами 

транспорту 

Підтримка та 

модернізація 

транспортної 

логістичної 

інфраструктури та 

енергоефективного 

вантажного 

транспорту 
Підвищення 

кваліфікації та 

послуг, пов'язаних 

з транспортом та 

логістикою 

Спрощення торгівлі 

та експорту 



ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ: 

участь приватного сектору  

призведе до збільшення 

ефективності залізничного 

транспорту  



Розробка 

комплексних 

сервісних  

пропозицій для 

вантажовідправників, 

які могли б охопити 

весь ланцюжок 

постачання в межах 

України, а також 

частково на 

міжнародному рівні 

Забезпечення 

інтермодальних 

послуг, що поєднують 

ВВТ, морське та, 

зрештою, повітряне 

сполучення 

Розробка мережі 

(мультимодальних) 

логістичних центрів 

Розгляд  

можливості 

приватизації 

вантажних 

перевезень  

ПАТ "УЗ" 

Основні напрями  

середнього та довгострокового розвитку до 2030 року: 



ДОРОЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: 

якість автошляхів, удосконалення 

професіоналізму, а також 

модернізація - ключ до ефективної 

системи автомобільних вантажних 

перевезень 



Модернізація 

автопарків, 

особливо на 

внутрішньому 

транспорті, в 

основному через 

економічні, а також 

екологічні причини 

ПДВ 20% на 

імпортні 

транспортні засоби 

має бути 

переглянуто, 

оскільки це 

перешкоджає 

необхідному та 

простроченому 

оновленню флоту 

Митниця повинна 

також приймати 

справжню і 

правильно 

задокументовану 

вартість придбання 

імпортованих 

транспортних 

засобів у якості 

оголошеної вартості 

Окрім ПДВ, 

технічний 

сертифікат 

транспортного 

засобу 

рекомендується 

переглянути та 

скоротити, якщо це 

можливо  

Ключові основні середньо- та довгострокові заходи розвитку 

для забезпечення оновлення  

українського автомобільного транспорту  



МОРСЬКІ ПОРТИ ТА ФЛОТ 



Прискорення 

перегляду портових 

зборів 

Сприяння розвитку 

інтермодальних 

контейнерних 

перевезень 

Усунення вузьких 

місць на морському 

транспорті, 

розвиток флоту,  

поромів та послуг 

Поліпшення 

використання 

потужностей 

завдяки швидшому 

обігу суден у портах 

Основні короткострокові та середньострокові заходи,  

спрямовані на покращення ефективності портових операцій 



ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ: 

розвиток потенціалу ВВТ вимагає 

значних інвестицій у приватний та 

державний сектори, а також 

регуляторних та інституційних змін 



Рекламна кампанія 

з метою підвищення 

обізнаності про ВВТ 

та залучення нових 

перевізників 

Розробка 

довгострокового 

бачення розвитку 

ВВТ 

Оцінка 

ефективності 

Укрводшлях та 

обсягу робіт 

необхідних для 

вдосконалення 

системи управління 

ВВТ 

Найважливішим 

пріоритетом ВВТ є 

модернізація 

шлюзів, 

забезпечення 

навігації та 

гарантованих 

глибин 

Середньо- та довгострокові дії щодо ВВТ 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


