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CONCEPT NOTE 
проведення II Міжнародної транспортної конференції високого рівня «Інтегровані 

транспортні коридори у сполученні Європа - Азія» 
 

ВІТАЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ Й.В. ПАНА ВОЛОДИМИРА ГРОЙСМАНА  
 

Останнім часом світові транспортні мережі зазнали помітних з точки зору 
економічного впливу трансформацій. Економічне зростання потребує більш тісного 
взаємозв’язку, щоб підтримувати і заохочувати всебічний розвиток кожного регіону.  

Створення єдиної транспортної мережі за межами національних кордонів призведе до 
зниження загальних витрат, дозволяючи ефективно використовувати енергію, корисні 
копалини та сільськогосподарську продукцію. 

Створення нового виміру розвитку торговельно-транспортних сполучень для нас це 
досяжна мета. Новий підхід має базуватися на спільному розвитку кожного регіону для 
економічного зростання, залучення інвестицій та зайнятості. 

Ми пропонуємо розробити більш конкретний порядок денний про те, як зміцнити 
транспортну та логістичну мережу на основі різноманітних глобальних дискусій, що мали 
місце в минулому.  

Під час І Міжнародної транспортної конференції всі учасники погодилися з тезою, що 
крім, специфічних задач, які стоять перед кожною країною та міжнародним об’єднанням 
окремо, створення ефективних інтегрованих транспортних систем у регіоні має бути 
основним пріоритетом для наших країн.  

Таким чином, ми запрошуємо на нашу зустріч високопосадовців країн Європейського 
та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів, фахівців міжнародних організацій та МФО, 
вантажовласників та перевізників, представників державного та приватного секторів.  

Метою засідання є обговорення різних питань, які потребують вирішення на високому 
рівні з метою розвитку єдиної глобальної транспортно-логістичної мережі. 

Для мене надзвичайна честь бачити та вітати Вас особисто на нашій ІІ Міжнародній 
транспортній конференції високого рівня, яка, я сподіваюсь стане традиційною міжнародною 
платформою для обговорення ключових для транспортної спільноти тем. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДИСКУСІЇ  
 

На сьогодні динамічно розвиваються та реалізуються різні транспортні ініціативи, такі 
як Транс’європейські транспортні мережі, Один пояс- один шлях, VIA CARPATIA, а також 
проекти та програми у рамках діяльності міжнародних організацій, зокрема: EATL, TEM, TER 
(UENECE), міжнародні транспортні коридори ОСЗ, транспортні коридори ГУАМ та ТРАСЕКА, 
etc.  

Крім того, ми бачимо поєднання цих ініціатив, наприклад у рамках «EU-China 
Connectivity Platform», яка націлена на підвищення координації між проектом Китаю «Один 
пояс - один шлях» та Транс’європейською транспортною мережею (TEN-T). 

Кращий транспортний зв'язок між євразійським простором - це можливість для 
розвитку торговельних зв’язків між всіма країнами учасницями. Великомасштабні ініціативи 
також можуть служити і доповнювати одна одну, якщо вони координуються і створюють 
рівні умови. Ця платформа може служити для координації з третіми країнами, для 
моніторингу загальних правил і для діалогу з державами-учасницями та компаніями. 

В свою чергу, з метою оптимізації роботи та створення комплексного підходу для 
удосконалення умов перевезень вантажів та розвитку супутньої інфраструктури, Українська 
сторона вийшла з ініціативою реалізації багатостороннього проекту «три моря - сто доріг». 
Йдеться про організацію мультимодальних перевезень між регіонами Балтійського, Чорного 
та Каспійського морів, але не по одному маршруту транспортування, а за кількома. Дана 
ініціатива йде в синергії з роботою Європейської Комісії та Китаю у рамках «EU-China 
Connectivity Platform». 

Розвиток єдиної глобальної транспортно-логістичної мережі, що поєднує Європу з 
Азією потребує уваги на найвищому політичному рівні, зокрема Глав Урядів країн-учасниць. 
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Таким чином, зустріч високопосадовців країн Європейського та Азіатсько-
Тихоокеанського регіонів, фахівців міжнародних організацій та МФО, вантажовласників та 
перевізників, представників державного та приватного секторів стане потужним поштовхом 
для вирішення різних питань, виробленні спільних підходів.  

Перед нами стоїть мета діагностувати реальні проблеми та вузькі місця та 
відпрацювати ефективні рішення для створення єдиного транспортного простору шляхом 
поєднання різноманітних ініціатив, програм та проектів. 
 

КЛЮЧОВА МЕТА - поєднання зусиль для більшої інтеграції транспортних ініціатив шляхом: 
 

 досягнення стійкого розвитку транспортної та логістичної мереж у різних країнах; 
 посилення взаємодії бізнес середовища, державного сектору, міжнародної 

спільноти для створення інтегрованих транспортно-логістичних мереж; 
 розробка стратегії для гармонізації транспортних політик на національному та 

міжнародному рівнях; 
 реалізація спільних інвестиційних проектів з розвитку транспортної 

інфраструктури для забезпечення інтеграції транспортних мереж у напрямку Європа – Азія; 
 забезпечення надійного та безпечного переміщення товарів у напряму Європа – 

Азія шляхом створення цифрових транспортних коридорів.  
 

ДЕТАЛІЗАЦІЯ СЕСІЙ: 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ «ГАРМОНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОЛІТИК КРАЇН-УЧАСНИЦЬ З РОЗВИТКУ 

ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЄВРОПА - АЗІЯ» ЗА УЧАСТЮ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРІВ КРАЇН-
УЧАСНИЦЬ 
 

МЕТА: залучення транспорту практично до всіх аспектів економічної, соціальної та 
політичної діяльності країни є ключовим аспектом для формування транспортної політики.  

Галузеві політики змінюються і розвиваються, як змінюються умови і, з’являються 
нові виклики та потреби; вони є динамічними. Динамічний характер політики знаходить своє 
відображення в тому, як політичні тенденції еволюціонували та реалізовувались протягом 
багатьох років.  

На сьогодні, ми бачимо необхідність у зближенні транспортних політик, розвитку 
інтегрованих транспортних систем та мереж, координації дій щодо формування пріоритетів 
розвитку транспортних інфраструктур та сполучень. 

Регіональні проекти, які реалізуються на мережі кожної окремої країни повинні 
узгоджуватись за терміном реалізації із аналогічними проектами сусідніх країн, з метою 
розвитку всього напрямку транспортного коридору, який пов’язує ці країни. 

Політики і представники державного та приватного секторів, міжнародних організацій 
та МФО обговорять можливості поєднань економічних хабів маючи на меті сприяння 
економічному зростанню держав-учасниць. Особливу увагу буде приділено ролі 
транскордонних транспортних і інфраструктурних політик та стратегій і їх впливу на країни 
Європейського та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів. 
 

КЛЮЧОВІ ЦІЛІ:  
 вироблення гармонізованих підходів до реалізації стійкої, орієнтованої на 

вантажовласників транспортної політики; 
 торгівельні потоки – орієнтир для розвитку транспортних маршрутів; 
 лібералізація транспортних ринків з метою підвищення привабливості інтегрованих 

транспортних коридорів Європа-Азія; 
 впровадження справедливого та ефективного ціноутворення; 
 впровадження нових стратегічних бачень у відповідності до найсучасніших технологій 

у сфері транспорту. 
 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:  
 досягнення спільних підходів розвитку транспортних систем країн-учасниць; 
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 забезпечення потреб у переміщенні товарів; 
 підвищення доступності та привабливості транспортних коридорів; 
 забезпечення конкурентоздатності інтегрованих транспортних коридорів Європа-Азія; 
 створення інтегрованої, керованої технологіями та доступної транспортної системи. 
 

СЕСІЯ І. СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТРАНСПОРТНИХ СПОЛУЧЕНЬ У НАПРЯМКУ ЄВРОПА-АЗІЯ 
 

МЕТА: розвиток конкурентоздатної транзитоорієнтованої економіки передбачає 
спрямування зусиль на формування пропозиції транспортно-транзитних послуг, 
стимулювання попиту на них. Збільшення пропозиції транспортно-транзитних послуг в 
першу чергу передбачає інноваційно-інвестиційний розвиток існуючих шляхів сполучення і 
створення нових транспортних комунікацій. Застосування уніфікованих перевізних 
документів, впровадження електронних форм передачі інформації, попереднє інформування 
про переміщувані товари є необхідною умовою для забезпечення ефективного 
транспортного сполучення. Перед нами стоять конкретні задачі і виклики, які ми маємо 
спільно вирішити задля створення привабливих для вантажовідправників транспортних 
сполучень у напрямку Європа-Азія.  

Прагненням країн має бути узгодження єдиних підходів в частині створення спільних 
умов та правил для розвитку мультимодальних перевезень, що в свою чергу сприятиме 
залученню додаткового вантажопотоку, і як наслідок створення нових робочих місць, 
збільшення надходжень до бюджетів країн від транзиту вантажів тощо. 
 

КЛЮЧОВІ ЦІЛІ:  
 ідентифікація конкурентних переваг різних маршрутів транспортування вантажів по 

коридорам, що проходять територіями країн-учасниць; 
 зняття перешкод для руху товарів і послуг та спрощення процедур торгівлі; 
 створення уніфікованих технічних та технологічних умов при організації вантажних 

перевезень у сполученні Європа – Азія; 
 використання інноваційних і впровадження цифрових технологій при організації 

перевізного процесу. 
 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 
 підвищення ефективності, інтеграції та сталості вантажних перевезень; 
 підвищення конкурентоздатності інтегрованих транспортних коридорів Європа-Азія 

шляхом зменшення часу доставки вантажів; 
 покращення транспортних сполучень між Європою та Азією шляхом ефективного 

використання всіх видів транспорту; 
 спрощення процедур та впровадження єдиної цифрової організаційно-управлінської 

платформи при здійсненні доставки товарів. 
 

СЕСІЯ ІІ. ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩУВАННЯ ВАНТАЖНОЇ БАЗИ У НАПРЯМКУ ЄВРОПА – АЗІЯ  
 

МЕТА: розвиток перевезень є не тільки наслідком вигідного географічного 
розташування країни, але й показником сприятливої соціально-економічної ситуації, 
технічного і технологічного прогресу транспортно-логістичних операцій, сприятливого 
інституційно-організаційного середовища, що включає, в тому числі, ефективність 
здійснення митних та інших контрольних операцій.  

Формування та розширення вантажної бази міжнародних транспортних коридорів 
потребує докладання зусиль на міжнародному, національному, державному і 
корпоративному рівнях із залучення великих вантажовласників у напрямку сполучень, що 
проходять через території країн-учасниць.  

Ми пропонуємо шляхом відкритого діалогу влади та бізнесу визначити спільні дії 
щодо нарощування вантажної бази у напрямку Європа-Азія. 

Мета ІІ сесії - обговорити на дуже конкретному рівні серед бізнес-практиків, 
державного сектору та міжнародних експертів: 
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Які основні практичні перешкоди з точки зору логістики виникають у 
вантажовідправників? 

Які поліпшення інфраструктури можуть збільшити ринкові можливості в регіоні? 
Які стимули необхідні для розширення транскордонного співробітництва? 

 

КЛЮЧОВІ ЦІЛІ: 
 вироблення і реалізація інтегрованих національних політик та бізнес-стратегій 

транспортних компаній, спрямованих на формування та нарощування перспективної 
вантажної бази за напрямом Європа – Азія; 

 розвиток інтермодальних транспортних сполучень і систем; 
 ефективний розподіл балансу між різними видами транспорту; 
 ефективне логістичне управління вантажопотоками за напрямом Європа-Азія.  

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 
 підвищення привабливості та ефективності транспортних коридорів для 

вантажовідправників; 
 модернізація міжнародних транспортних мереж та розвиток інтегрованої 

транспортної інфраструктури; 
 створення єдиного оператора та інформаційного порталу інтегрованого 

транспортного коридору Європа – Азія. 
 
 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИСОКОГО РІВНЯ ПЛАНУЄТЬСЯ 
ПРИЙНЯТИ СПІЛЬНОЇ ЗАЯВИ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРІВ 

 
КЛЮЧОВІ СПІКЕРИ  
 

 Прем’єр-міністри Грузії, Азербайджану, Латвії, Литви, Естонії, Казахстану, Молдови, 
Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Білорусії, Киргизії та Туркменістану 

 Міністри транспорту країн-учасниць 
 Представники ЄК, міжнародних організацій (ЄЕК ООН, ОСЗ, ГУАМ, ОБСЄ, ОЧЕС та ін), 

міжнародних фінансових організацій (ЄІБ, ЄБРР, СБ, КфВ) проектів технічної допомоги 
 Керівники транспортних відомств країн-учасниць: залізничних адміністрацій, 

портових адміністрацій, перевізники 
 Представники бізнес-спільноти: провідні міжнародні транспортно-логістичні компанії, 

логістичні оператори, вантажовласники 
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