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ЕКОНОМІЧНІ 
ЧИННИКИ

ЗАПУСК ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ:

•Концесія портів – приплив приватних 
інвестицій, 3-5% від ВВП;

•Ефективна логістика стимулює розвиток 
виробництва і транзит;

•Реформа АМПУ та днопоглиблення портів –
стимулює торгівлю;

•Модернізація локомотивного парку та 
локалізація виробництва УЗ, 2-4% від ВВП;

•Дорожній фонд 40 млрд. грн. у рік.



ЧІТКА СИСТЕМА
ПРІОРИТЕТІВ 

- УРЯД
- МФО, ДОНОРИ

ПРІОРИТЕТИ:

1.Ефективність державного управління у 
сфері транспорту;

2.Надання якісних та ефективних 
транспортних послуг;

3.Забезпечення сталого фінансування 
транспорту;

4.Підвищення транспортної безпеки та 
надійності;

5. Підвищення міської мобільності та 
регіональна інтеграція.



ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ

ПРІОРИТЕТ 1:

•Реструктуризація Міністерства 
Інфраструктури;
•Реструктуризація Укрзалізниці та 
Укрпошти за підтримки ЄБРР;
•Реформа АМПУ;
•Перегляд планів розвитку портів;
•Створення Морської адміністрації;
•Аудит функцій Укравтодору та інших 
служб та агенцій;
•Реформа у сфері закупівель за допомоги 
проектного офісу ООН;
•Запровадження системи відповідності у 
службах і ДП, підпорядкованих МІУ.



ТРАНСПОРТНІ 
ПОСЛУГИ

ПРІОРИТЕТ 2:

• Розробка та імплементація Логістичної 
стратегії України:

- тарифна система
- економіка річки
- логістичні хаби спільно із Світовим

Банком, МФК та ЄС;
• Модернізація локомотивного і вагонного   
парку Укрзалізниці;
• Імплементація нових стандартів якості;
• Запровадження електронного квитка;
• Розвиток електротранспорту (ЄБРР, ЕІБ);
• Системи електронного управління;
• Днопоглиблення портів та річок, шлюзи.



СТАЛЕ
ФІНАНСУВАННЯ

ПРІОРИТЕТ 3:

•Визначення пріоритетів для 
інфраструктурних проектів;
•Розробка політики ДПП та внесення 
поправок до Закону «Про концесії» за 
підтримки ЄБРР;
•Ефективне використання фінансових 
інструментів ЄС;
•Залучення фінансування ДП на основі цінних 
паперів;
•Заснування Дорожнього фонду;
•Концесія портів Ольвія, Херсон, 
Чорноморськ та Южний;
•Розробка економічних обґрунтувань та ТЕО 
для нових проектів.



БЕЗПЕКА НА
ТРАНСПОРТІ

ПРІОРИТЕТИ 4 та 5:

• Імплементація норм ЄС по безпеці; 
• Реформа Укравтодору;
• Взаємодія з МФО за програмою підвищення 

дорожньої безпеки у містах;
• Розробка політики Уряду з підвищення 

безпеки на транспорті;
• Імплементація норм ЄС у сфері екології.

• Розвиток міжміських сполучень;
• Розробка Закону з розвитку 

мультимодального транспорту.

РЕГІОНАЛЬНА 
ІНТЕГРАЦІЯ



ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ

Короткий термін
(До 1-го року)

Середній термін
(До 3-х років)

Довгий термін
(Понад 3 роки)

Перегляд НТСУ і політики транспорту;
функціональний огляд Міністерства (АА)

● Створення Морської адміністрації (AA &
GAP2106 III.9)

● Створення програми боротьби з
корупцією (GRP9)

● Реформа ДП (реформа корпоративного
управління декількох ДП (GRP5)

● Створення Дорожнього фонду та
реформування дорожньо-транспортної
безпеки (GAP2016 III.6)

● Угода про відкрите небо між Україною та
ЄС (AA, GAP2016 III.8)

● Поліпшення інституційної ефективності в
транспортній галузі (PG4)

● Реформа державного управління у галузі
(PG4)

● Реформа управління морським
транспортом: реорганізація Адміністрації
морських портів України (АМПУ) (GAP2106
III.9)

● Впровадження електронного врядування у
рамках Стратегії реформування системи
державного управління на 2016-2020 рр
(PG4.5);

● Підготовка інфраструктурних проектів для
ДПП, концесій та інших джерел
фінансування

● Реформа залізничного сектора
(GAP2016 III.7)

● Реформа дорожнього сектора
(GAP2016 III.5)

● Реформа ДП (проекти ДПП, модернізація
інфраструктури) (GRP5)

● Реформа внутрішніх воднихшляхів
(GAP2016 III.9)

● Реалізація стратегії розвитку аеропортів до
2020 року, розробка та реалізація політики
відкритого неба (RAIII.8)



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


