
1 
 

1 
 

 

 

 

 

 

Стратегія сталої логістики та План дій для України 

Проект для розгляду 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО ЗА ПІДТРИМКИ 

  



2 
 

2 
 

Зміст  
Список скорочень ............................................................................................................................................ 5 

План дій з впровадження сталої логістики в Україні .................................................................................. 17 

Група A. ....................................................................................................................................................... 17 

Група B. Надання логістичних послуг або Сектор логістики: автомобільний трнапсорт та залізниця 18 

Група B. Надання логістичних послуг або Сектор логістики: інші види транспорту ............................. 19 

Група D. Підвищення кваліфікації та навчання у державному і приватному секторах ....................... 21 

Група E. Розвиток мультимодальних транспортних операцій ............................................................... 22 

Підсумки попередніх орієнтовних витрат, розподілених за групами заходів у державному і 

приватному секторах ................................................................................................................................. 23 

1. Передумови та обґрунтування ............................................................................................................. 24 

1.1. Контекст стратегічного розвитку транспортного сектора України............................................. 24 

1.2. Розвиток стратегій у транспортному секторі України ................................................................. 25 

1.2.1. Угода про асоціацію між Україною та ЄС та її актуальність для секторів транспорту  і 

логістики 25 

1.2.2. Наявні стратегічні плани у транспортному секторі, розробка НТС 2030 і відповідних 

підгалузевих стратегій ........................................................................................................................... 26 

2. Поняття сталої логістики і наслідки такого курсу розвитку ................................................................ 28 

2.1. Поняття логістики ........................................................................................................................... 28 

2.1.1. Значення логістики і логістичних витрат .............................................................................. 28 

2.1.2. Визначення логістики  ........................................................................................................... 29 

2.1.3. Необхідність визначення національних логістичних стратегій 31 

2.2. Поняття сталої логістики і наслідки такого курсу розвитку ........................................................ 31 

2.2.1. Визначення сталої логістики ................................................................................................. 31 

2.2.2. Сталий розиток транспорту і логістика як питання політики ............................................. 32 

2.2.3. Питання політики сталого розвитку транспорту і логістики на практиці .......................... 34 

3. Зв'язок між Національною транспортною стратегією на період до 2030 року (проект) і Стратегією 

сталої логістики .............................................................................................................................................. 36 

3.1. Мета Стратегії сталої логістики ..................................................................................................... 37 

3.2. Аналітичні дані, на яких ґрунтується Стратегія сталої логістики ................................................ 38 

3.3. Розподіл питань, використаний у Стратегії сталої логістики ...................................................... 40 

4. Моніторинг та оцінка  ............................................................................................................................ 42 

5. Загальні потреби формування політики для Стратегії сталої логістики ............................................ 44 

5.1. Загальні потреби формування політики на рівні Кабінету Міністрів України........................... 44 

5.1.1. Збір статистичних даних у транспортному секторі ............................................................. 44 

5.1.2. Прискорення впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо питань 

транспорту і логістики............................................................................................................................ 44 



3 
 

3 
 

5.1.3. Забезпечення роботи Координаційній раді з питань логістики

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………44 

5.1.4. Моніторинг основних показників ефективності з розвитку логістики .............................. 45 

5.1.5. Основні пріоритетні завдання органів державної влади  .................................................. 45 

5.1.6. Основні завднання Уряду46 

6. Галузева специфіка в Стратегії сталої логістики та дії в Стратегії сталої логістики ........................... 48 

6.1. Вантажний автомобільний транспорт  (B.1.) ............................................................................... 48 

6.1.1. Міжнародні та національні правові інструменти і реформи ............................................. 48 

6.1.2. Посилення інститутів ............................................................................................................. 49 

6.1.3. Ринкова структура у секторі вантажного автотранспорту .................................................. 49 

6.1.4. Необхідність оновлення автопарків вантажного транспорту ............................................ 49 

6.1.5. Структура ринку автомобільного транспорту ...................................................................... 51 

6.1.6. Корупція та брак контрольних механізмів; Перевезення за власний рахунок (ПВР) ...... 51 

6.2. Залізничний транспорт (B.2.) ........................................................................................................ 52 

6.3. Морські перевезення та порти (B.3.) ............................................................................................ 54 

6.3.1. Морські порти та пропускна здатність ................................................................................. 54 

6.3.2. Морський транспорт та перевезення вантажу .................................................................... 57 

6.4. Внутрішні водні шляхи (B.4.) ......................................................................................................... 59 

6.5. Передова логістика (B.5.) та транспортні коридори і транзит (B.6.) .......................................... 63 

7. Загальні питання логістики.................................................................................................................... 66 

7.1. Мультимодальність і оперативна сумісність ............................................................................... 66 

7.2. Розвиток освіти та навчання ......................................................................................................... 68 

8. Висновки ................................................................................................................................................. 75 

Список використаної літератури ................................................................................................................... 76 

 

 

Перелік малюнків 

Мал. 1 Класифікація видів діяльності у сфері логістичних послуг відповідно до таксономії торгівлі 

послугами, якою користується Світовий банк.  Джерело: запозичено зі змінами (Kunaka et al. 

2013), див. зокрема табл. 3 у вказаному джерелі щодо детальнішої інформації про зв'язок з  

рекомендаціями щодо торгівлі послугами, наданими Комісією з міжнародної торгівлі США 

(USITC 2005) та СОТ. ........................................................................................................................ 30 

Мал. 2 Стала логістика включає як соціальні, та і економічні та екологічні проблеми. .......................... 32 

Мал. 3 Ілюстрація так званої концепції “уникай, переходь, покращуй” (Avoid-Shift-Improve) для 

(міського)  вантажного транспорту. Джерело: https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency ; 

див. також: Sustainable Logistics – An Introduction to the Concept and Case Studies from 

Germany (2015 ................................................................................................................................ 35 



4 
 

4 
 

Мал. 4 Основні зв'язки між чотирма ПН у НТС 2030 і Стратегії сталого розвитку та Плану дій, до якої 

також включено додатковий компонент “Розвиток навичок і компетентностей”.. ................ 37 

Мал. 5 Узагальнені результати ”Оглядового дослідження логістичної стратегії для української 

залізниці” (2016), яке було проведено в межах підготовчої роботи до розробки Стратегії 

сталої логістики ............................................................................................................................... 53 

Мал. 6 Обсяги вантажу, переробленого в українських портах Чорного моря в 2012-2016 рр. .............. 55 

Мал. 7 Структура транзитних вантажів в українських портах Чорного моря в 2012-2016 рр. (тис. т) .... 56 

Мал. 8 Обсяг вантажних перевезень внутрішнім водним транспортом (зліва) та Рух вантажів у 

внутрішніх водних портах (справа) у 2005-2016 рр. Джерело: Держстат.................................. 60 

Мал. 9 Ключові міжнародні транспортні коридори, що перетинають Україну. Джерело: (Fedorov 2016) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64 

Мал. 10 Оцінка в категорії “Логістична якість та компетентність” згідно з індексом ефективності 

логістики за 2014 р., яка вказує на країни, що випереджають або відстають від інших, 

виходячи з рівня ВВП на душу населення (McKinnon et al. 2017). ............................................. 69 

Мал. 11 Приклади типів і рівнів дипломування в галузі логістики і транспорту за міжнародними та 

національними стандартами.  Посилання на веб-сайти наведених схем дипломування у 

виносці............................................................................................................................................. 71 

 

 

Перелік  таблиць  

 

Таблиця 1. Основні доповняльні стратегії або регуляторні процеси, тісно пов'язані з Національною 

транспортною стратегією на період до 2030 року, що розробляються чи незабаром розроблятимуться 

в Україні станом на вересень 2017 р. ........................................................................................................... 27 

Таблиця 2. Приклади основних тем політики сталого розвитку транспорту і логістики ......................... 34 

Таблиця 3. Приклад Німеччини щодо можливого заощадження витрат завдяки сталому вантажному 

автотранспорту. Джерело: Sustainable Logistics – An Introduction to the Concept and Case Studies from 

Germany (2015) ............................................................................................................................................... 35 

Таблиця 5. Дослідження, підготовлені в межах діяльності Світового банку, що лягли в підмурок 

Стратегії сталої логістики. .............................................................................................................................. 38 

Таблиця 6. Розподіл заходів у Стратегії сталої логістики  (індивідуальні заходи відповідають 

зазначеній нумерації) .................................................................................................................................... 41 

Таблиця 7. Стан наявної статистики для КПЕ в транспортно-логістичному секторі України ................... 42 

Таблиця 8. Типи основних транспортно-логістичних показників та запропоновані суб'єкти для 

управління і / або проведення збору статистичних даних (див. також Додаток 6 для більш детального 

викладу) .......................................................................................................................................................... 43 

Таблиця 9. Оцінка впливу на фінансові потреби та викиди в разі заміни українського парку вантажних 

автомобілів масою понад 16 тонн між 2017 і 2030 роками у відповідності з міжнародними 

стандартами ................................................................................................................................................... 50 

Таблиця 10. Вантажопотік в українських портах Чорного моря в 2016 р. (млн т) .................................... 55 

Таблиця 11.Рекомендації щодо встановлення раціональних портових тарифів на основі сучасних 

операцій, витрати на які є обґрунтованими. Джерело: (Laing and Nivievskyi 2017) ................................. 56 

Таблиця 12. Стратегія сталої логістики: рекомендації щодо розвитку логістичних навичок і 

компетентностей в Україні ............................................................................................................................ 72 

 

 



5 
 

5 
 

Додатки 

 

Додаток 1 Окреслення основних завдань Координаційної ради з питань логістики .............................. 79 

Додаток 2 20 очікуваних кількісних цільових показників, включених до чотирьох пріоритетних 

напрямів у НТС 2030; конкретні вираження деяких кількісних цільових показників ще мають бути 

визначені. Текст оригіналу дещо змінено для потреб цього формату. .................................................... 80 

Додаток 3 Майбутні мегатренди, що вплинуть на транспортно-логістичну галузь, визначені з опорою 

на різні джерела (див. нижче) ...................................................................................................................... 81 

Додаток 4 Десять рекомендацій щодо мобілізації сталого транспорту для розвитку, представлених 

Консультативною групою високого рівня зі сталого транспорту (ООН) в жовтні 2016 року ................... 82 

Додаток 5 Консолідовані дані про Україну зі Звіту глобальної мобільності за 2017 р. …………………………83 

Додаток 6   Основні транспортно-логістичні показники та питання стосовно визначення КПЕ в Україні

 ......................................................................................................................................................................... 84 

Додаток 7 Спрощений очікуваний розвиток парку важких вантажних автомобілів в Україні у 2017-

2030рр. згідно з екологічними стандартами ............................................................................................... 85 

Додаток 8 Параметри та результати трьох сценаріїв мультимодальних / комбінованих перевезень .. 86 

 

 

Перелік скорочень   
 

АМПУ Державне підприємство «Адміністрація морських портів УкраїниЦ  

ВВП валовий внутрішній продукт 

ВВТ внутрішній водний транспорт 

ВВШ  внутрішні водні шляхи  

ВМО Всесвітня митна організація 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я 

грн. українська гривня  

Держстат Державна служба статистики України   

дол. США долар США 

ДПП державно-приватне партнерство 

ДСШЕП Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) 

ДТП Дунайська транснаціональна програма (міжрегіональна програма ЄС та ЄФРР) 

ДФЕ еквівалент стандартного контейнера завдовжки двадцять футів (TEU) 

ДФС  Державна фіскальна служба України 

ЄЕК ООН Європейська економічна комісія ООН 

ЄІС Європейський інструмент сусідства Європейського Союзу 

ЄК Європейська Комісія   

ЄКМТ Європейська Конференція Міністрів Транспорту (ЄКМТ) в рамках ОЕСР (тепер МТФ) 

ЄС Європейський Союз 

ЄФРР Європейський фонд регіонального розвитку  

ІАС  індекс авіасполучуваності  



6 
 

6 
 

ІЕЛ індекс ефективності логістики Світового банку 

ІСЛС  індекс сполучуваності лінійного судноплавства 

ІТ інформаційні технології 

Кабмін Кабінет Міністрів України (Уряд України)  

КПЕ ключовий показник ефективності  

КРЛ Координаційна рада з питань логістики Кабінету Міністрів України 

Мінекології Міністерство екології та природних ресурсів України  

Мінінф-ри Міністерство інфраструктури України 

Мінфін Міністерство фінансів України 

ММО Міжнародна морська організація 

МОН Міністерство освіти і науки України 

МОП Міжнародна організація праці  

МОЦА Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 

МТФ Міжнародний транспортний форум в рамках ОЕСР, раніше ЄКМТ (КЄМТ) 

НТС 2030 проект Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року  

ООН Організація Об'єднаних Націй  

ОЧЕС  Організація Чорноморського економічного співробітництва   

ПБТЗ  перевізники загального призначення без транспортних засобів (NVOCC)  

ПВР перевезення за власний рахунок 

ПД План дій  

ПІІ  прямі іноземні інвестиції 

ПЛП  постачальник логістичних послуг  

ПН пріоритетні напрями в в рамках НТС 2030 

ППК  пункт перетину кордону 

СБ  Світовий банк 

ТД технічна допомога  

ТМТМ  Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут  

УА  Угода про асоціацію між Україною та ЄС  

УЗ ПАТ «Укрзалізниця» 

ЦСР цілі сталого розвитку, затверджені ООН 

ЯАМС  Японське агентство міжнародного співробітництва  

 



7 
 

7 
 

Стислий виклад 

 

Логістика є важливою сферою для України 

Ефективна торговельна і транспортна логістика є ключовими для розвитку конкурентоспроможності 

країн у всьому світі. Логістика особливо важлива для України, де міжнародна торгівля складає значну 

частину ВВП. Розташування України на перетині магістральних транспортних шляхів з Європи до Азії та 

від скандинавських держав до регіону Середземномор'я створює унікальні можливості для розвитку 

послуг у сфері транзиту. Розвиток транспортного сектора України є також невід'ємною частиною Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС (УА).  

Незважаючи на важливість та потенціал у сфері логістичних послуг, транспортні потужності в Україні 

використовуються недостатньо, інфраструктура та послуги, доступні вантажовідправникам і 

постачальникам логістичних послуг, є нижчими від стандартів, наявних у країнах ЄС, а витрати на 

логістику, з якими стикаються кінцеві користувачі, високі. Наприклад, вартість перевезення зерна, 

основного експортного товару України, з сільськогосподарських підприємств до портів Чорного моря 

приблизно на 40% перевищує вартість аналогічних послуг у Франції та Німеччині. Україна займає лише 

80-е місце з 160 країн згідно з індексом ефективності логістики (ІЕЛ), обчисленим Світовим банком у 

2016 році. 

Світовий Банк підтримує розробку Стратегії сталої логістики  

Метою Стратегії сталої логістики є підтримка України в:  

- реалізації логістичного потенціалу; 

- посиленні мультимодальності та взаємосполучуваності між різними видами транспорту; 

 -обслуговуванні, модернізації та розширенні ефективної транспортної та логістичної інфраструктури та 

сприянні розвитку енергоефективних вантажних перевезень; 

 підвищенні кваліфікації та навчанні персоналу, задіяного у наданні послуг, пов'язаних з транспортом 

та логістикою;  

- сприянні торгівлі.  

Ці рекомендації стосуються як фізичних, так і регуляторних гальм, але не охоплюють комплексну 

реструктуризацію всього транспортного сектора та його комплексних об'єктів, про що йдеться в 

Національній транспортній стратегії України (НТС 2030). Стратегія сталої логістики доповнює НТС 2030. 

Стратегія сталої логістики пов'язана з чотирма пріоритетними напрямками (ПН) у НТС 2030: (i) 

впровадження конкурентної та ефективної транспортної системи; (ii) інноваційний розвиток 

транспортного сектора та стратегічні інвестиційні проекти; (iii) забезпечення соціально безпечного, 

екологічно чистого та енергоефективного транспорту; і (iv) досягнення безперешкодної мобільності та 

регіональної інтеграції. Найщільніший зв'язок спостерігається з ПН 1, оскільки він стосується багатьох 

питань конкурентоспроможності та рентабельності, необхідних для логістичної стратегії. Зв'язок між 

двома стратегіями є найслабшим стосовно ПН 4, оскільки в основному він стосується пасажирського 

транспорту та мобільності. Додатковий компонент "Розвиток навичок та компетентностей" був 

доданий до логістичної стратегії. 

Кілька досліджень Світового банку вивчають питання логістики в Україні, в тому числі інституційні 

механізми планування та формування політики у сфері логістики, транзитні та транспортні коридори, 
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аналіз ланцюгів поставок, залізнична логістика, сталий автомобільний вантажний транспорт, взаємодія 

між містом і портом та внутрішні водні шляхи і порти. Ці різноманітні технічні дослідження були 

профінансовані Корейським трастовим фондом "Зелене зростання" та Дорадчим органом з державно-

приватних інфраструктурних проектів, – обидва перебувають в управлінні Світового банку. Провідні 

завдання цієї діяльності Світового банку охоплювали: (i) оцінку основних фізичних та регуляторних 

гальм, виявлених  у логістиці важливих експортних продуктів або пов'язаних з ланцюгами їх поставок, 

(ii) пілотний аналіз покращення взаємодії міста та порту, а зрештою (ііі) розробку Стратегії сталого 

розвитку логістики для України та реалістичного Плану дій щодо впровадження цієї стратегії. 

Поліпшення логістики є складним завданням, яке потребує урядової підтримки на найвищому 
рівні  

Для поліпшення логістичних послуг потрібні потужні інститути, ефективна координація державного 

сектора та урядова підтримка на найвищому рівні. Перевезення товарів часто вимагає дієвого 

функціонування багатьох ланок у ланцюгу постачальників. Наприклад, ефект від інформаційної 

системи порту, розробленої на світовому рівні, може бути підірваний, якщо сухопутне транспортне 

сполучення має серйозні недоліки. Таким чином, ефективна логістика передбачає координацію між 

багатьма суб'єктами (включаючи зовнішні ринки та уряди), які надають широкий спектр послуг і 

підпадають під дію багатьох правових / регуляторних рамок та регулюючих органів (на мал. 1 наведено 

сукупність послуг, пов'язаних з логістичними ланцюгами). У той же час, ефективне регулювання має 

важливе значення для забезпечення належної конкуренції, адміністрування фізичного простору портів 

та аеропортів, безпеки, отримання митних надходжень та забезпечення безпеки ланцюга поставок. 

Мал. 1: Логістика складається з безлічі послуг  

 

Поліпшення логістики складне ще й через те, що охоплюється широкий спектр питань, які іноді можуть 

вступати в протиріччя одне з одним, зокрема у сферах економіки (фіскальна політика та рентабельність 

логістичних операторів), соціальної політики (безпека руху та інші види безпеки, охорона праці та 

справедлива винагорода) і навколишнього середовища (викиди та інші зовнішні впливи). Соціальний 

аспект особливо важливий в Україні, оскільки рівень безпеки в транспортному секторі є низьким 

порівняно з іншими європейськими країнами. 

На завершення, формулювання та впровадження політики ускладнюють методологічні й інформаційні 

проблеми. Обсяг логістичної діяльності часто не визначений, а термінологія, якою послуговуються для 
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означення логістичних витрат на рівні окремої компанії, галузі чи цілої країни, значно відрізняється. 

Підходи до оцінки витрат на логістику значно відрізняються, тому порівнюваність досліджень (на 

національному рівні), присвячених логістичним витрата або розмірам ринку є поганою. 

Підвищення професіоналізму, утримання доріг і державний нагляд є ключами до дієвої системи 
автомобільних вантажних перевезень  

Сфера вантажного автомобільного транспорту стикається з кількома проблемами. Можливо, 

найбільшим викликом є поганий стан утримання доріг. Ринок складається з великої кількості дрібних 

компаній (74% компаній нараховує менш ніж 9 осіб, річний оборот 95% компаній менший за 1 млн 

євро, а 88% від загального обсягу вантажу, перевезеного автомобільними дорогами, припадає на 

перевезення за власний рахунок та індивідуальних водіїв), що ускладнює процеси моніторингу і 

забезпечення дотримання правил у цій галузі. Крім того, понад 70% вантажних транспортних засобів 

на автошляхах важать менш ніж 10 т, три чверті з них мають вік понад 10 років, а близько половини – 

російського та українського виробництва. Результатом цього є низька ефективність використання 

палива, збільшення забруднення повітря та практика надмірного перевантаження транспортних 

засобів. Більш ніж 70% операторів автомобільних вантажоперевезень не мають ліцензій, що 

призводить до незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, включаючи продаж палива 

невідповідної якості, перевезення акцизних вантажів без відповідної документації, контрабанду через 

кордон та використання банківських рахунків компанії за кордоном. Розквіт корупції та низькі ціни не 

заохочують брати участь більших і, можливо, більш професійних іноземних операторів. На довершення 

всього наявність кваліфікованих працівників зменшується, оскільки кількість професійних водіїв і 

механіків, які обслуговують автотранспортні засоби, скоротилася з більш ніж мільйона в 2011 році до 

менш ніж 850 тисяч у 2016 році, що частково відображає перехід на вищі платні робочі місця за 

кордоном.  

Час, увага уряду та фінансові ресурси будуть потрібні для підвищення ефективності та професіоналізму. 

Контрольне введення операторських ліцензій (що відповідатиме умовам Угоди про асоціацію ЄС), 

реєстрація та простий процес сертифікації для операторів перевезень за власний рахунок, задіяння 

більших ресурсів для перевірок, а також відповідність законодавства одночасно з посиленням 

забезпечення його дотримання з метою обмеження корупції зменшать незаконну діяльність та 

покращать контроль над сектором. Цей процес вимагатиме детальніших даних про операторів 

автомобільного транспорту, автопарки та трафік, інтегрованих у комплексну базу даних операторів у 

режимі реального часу. Уряд також має покращити дотримання міжнародних конвенцій у сфері 

автомобільного транспорту та розширити доступ до багатосторонніх та двосторонніх транспортних 

дозволів.      

Відновлення автопарку є пріоритетом. Зниження 20% ПДВ на ввезені транспортні засоби, оплати у 200 

євро на технічний сертифікат, вартості реєстрації в 300-400 євро разом з прийняттям митницею 

справжньої та належним чином задокументованої покупної ціни імпортованих транспортних засобів у 

якості заявленої вартості полегшить процес заміни вантажівок для власників. Необхідно знайти 

прийнятний спосіб обмеження вимог ЄС щодо фінансового стану та застосовувати їх усебічно. Підняття 

парку великовантажних автомобілів до міжнародних стандартів до 2030 року може допомогти вдвічі 

скоротити інші типи шкідливих викидів від вантажівок та зменшити викиди CO2 на 28%. Більш придатні 

вантажні автомобілі збільшили б продуктивність автопарку приблизно на 35%, використовуючи на  22% 

менше вантажівок. Цей процес вимагатиме чистого фінансування близько 3 мільярдів євро після 

врахування можливої ліквідаційної вартості зайвих вантажівок та заощадження коштів за рахунок 

підвищення ефективності використання палива.   
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Ширше залучення приватного сектора призведе до збільшення ефективності і створення 

додаткових ресурсів для залізничного транспорту   

ПАТ “Укрзалізниця” (УЗ) має значні проблеми, в тому числі старіючі локомотиви та рухомий склад, 

критично зношену інфраструктуру, що перешкоджає руху транспорту в найважливіших місцях, а також 

різке скорочення транзитних вантажів з Росії. Значна частина інвестицій, необхідних для вирішення цих 

проблем, повинна йти від приватного сектора, підкреслюючи необхідність заміни більшості поточних 

урядових рішень на користь розвитку ринку та конкуренції, особливо у сфері вантажних перевезень.  

Попереднє оглядове дослідження логістичної стратегії для української залізниці (2016 р.), підготовлене 

з метою вивчення підґрунтя для цієї стратегії, містить рекомендації щодо вирішення основних 

проблем, які стоять перед залізницями (мал. 2). Основними цілями для залізничної системи є 

посилення залізничної мережі (включаючи розширення інтермодальних перевезень та створення 

логістичного центру на заході України), будівництво спеціалізованих терміналів (наприклад, для 

обслуговування важких та негабаритних вантажів, мінеральних та будівельних матеріалів та 

небезпечних вантажів), створення орієнтованих на клієнта торгово-операційних відділень для надання 

послуг, прискорення доставки вантажів, підвищення безпеки та страхування вантажів, а також 

встановлення конкурентоспроможних та прозорих тарифів. Провідною метою є збільшення участі 

приватного сектора, у тому числі передання логістичних послуг вантажовідправникам на підряд, 

надання права доступу до залізничної колії для заохочення нових приватних операторів вантажних 

поїздів та залучення приватного сектора до ремонту рухомого складу та устаткування терміналів. На 

додаток до скорочення фінансових і часових витрат на залізничні перевезення поліпшення залізничної 

системи зменшить негативні наслідки від надмірного використання автотранспорту, включаючи затори 

в дорожньому русі, погіршення стану доріг, шкідливі викиди та нещасні випадки.  

 

Мал. 2: Для покращення залізничних послуг потрібна комплексна програма 
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У довгостроковій перспективі зусилля можуть бути спрямовані на вдосконалення інтермодальних 

послуг (поєднання внутрішніх водних, морських, автомобільних, залізничних та повітряних шляхів) та 

розробку пропозицій комплексних послуг для вантажовідправників, які могли б покривати весь 

ланцюжок постачання в межах України і частково також на міжнародному рівні. Ці зусилля можуть бути 

підтримані мережею (мультимодальних) логістичних центрів, які мають високоякісне залізничне 

сполучення, вантажно-розвантажувальне обладнання та суміжні логістичні послуги. Необхідно також 

розглянути можливість приватизації сектора вантажних перевезень залізничним транспортом. 

Прискорення і здешевлення портових операцій, поліпшення доступу до земель порту та 
спрощення норм, що перешкоджають лінійному судноплавству покращили б логістичні послуги 
портів  
 
Україна має 13 міжнародних морських портів, для більшості з яких характерно обмеження щодо 
осідання суден та брак резервних територій. Загальний обсяг вантажів скоротився на 13%, а транзитний 
трафік на понад 70% між 2012 р. і 2016 р. через зменшення торгівлі з Росією (див. Вставка 1). Й без того 
невеликий обсяг контейнерних перевезень в останні роки також зменшився. Систему здійснення 
господарської діяльності на території портів було введено в 2012 році, коли для управління портами 
було створено Адміністрацію морських портів України (АМПУ), а вантажно-розвантажувальні роботи 
було передано приватному сектору, хоча у державному секторі збереглося багато послуг, що 
надаються у морських портах. Роль АМПУ як урядового відомства, її мандат та її реструктуризація 
залишаються невирішеними питаннями. 
 
Керівники підприємств розглядають українські порти (за оцінками Світового економічного форуму) 
нижче середнього світового рівня, значно нижче у порівнянні з показниками конкурентів України та як 
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такі, рівень яких з часом погіршується. Досягнення мети НТС 2030 – забезпечити включення українських 
портів до 100 найкращих у світі за контейнерними перевезеннями до 2030 року, оскільки вантажно-
розвантажувальні потужності українських контейнерних терміналів оцінюються у понад вдвічі більше 
в порівнянні з портом імені короля Абдулли у Саудівської Аравії, котрий зараз посідає 100-е місце. 
Проте використовується лише близько чверті потужностей українських портів. Основні кроки щодо 
пришвидшення здійснення портових операцій полягатимуть в усуненні перешкод щодо нестачі 
потужності та проблем з обслуговуванням ро-ро вантажів у Чорному морі, досягненні швидшої та менш 
витратної оборотності поромів у портах (наприклад, оборотний час поромів між українськими та 
грузинськими портами у 3-4 рази довший у порівнянні з середніми показниками в регіоні), а також 
поліпшення планування територій та землекористування. Остання мета повинна бути досягнута за 
допомогою НТС 2030 та Кабміну.   
 

Вставка 1: Конфлікт з РФ серйозно вплинув на роботу українських портів 

Після анексії Криму Російською Федерацією в 2014 і виникнення збройного конфлікту на сході Донбасу 
Україна втратила контроль над портами на Кримському півострові. Крім того, початок будівництва 
Росією Керченського мосту, що має на меті поєднати Крим з РФ, а також закриття Керченської протоки 
для суден під українським прапором спричинили зменшення трафіку в українських портах в 
Азовському морі. Як наслідок, структура торгівлі і транзиту в Україні суттєво змінилися, а ланцюжки 
поставок було порушено. Наразі від АМПУ вимагається переведення приблизно 75% своїх доходів до 
центрального бюджету, а нестримна корупція і неадекватна нормативно-правова база обмежують 
участь приватного сектора; отже, бракує фінансування для вирішення нагальних проблем: 

•       Перехід від імпорту вугілля з РФ до трансатлантичних джерел потребує поліпшення портової 
інфраструктури, включно зі збільшенням кількості і якості причалів з глибоководними підходами, 
проведенням днопоглиблювальних робіт в акваторії портів і розбудовою підхідних каналів для 
прийому великовантажних суден.    

•              Підвищення світового попиту спричинило збільшення експорту українського зерна, що призвело 
до потреби розширювати можливості для перевалки зерна і насіння олійних культур у портах. 

•       Переміщення великої частини українського військово-морського флоту з Криму до Одеської 
області  посилило тиск на об'єкти, що вже й до того мали обмеження.  

•          Збільшення уваги на чорноморських портах в контексті зусиль з боку України, спрямованих на 
те, щоби стати невід'ємною частиною “Нового шовкового шляху” з Китаю до Європи в обхід РФ.  

Портові збори занадто високі за міжнародними стандартами; акцент у ціноутворенні слід робити на 
мінімізації витрат у торгівлі з Україною, а не на отриманні прибутку Кабміном. Нещодавнє дослідження 
рекомендувало короткострокові реформи, що полягали у встановленні корабельного збору на основі 
валової місткості суден, збереженні причального збору на основі ваги завантажених і розвантажених 
вантажів, зменшенні кількості зборів і розрахунку зборів на основі витрат. Цільові стимули для 
ціноутворення можуть бути використані для збільшення інтермодальних перевезень та надання 
логістичних послуг з доданою вартістю. Рішення Кабміну у вересні 2017 р. щодо зниження частини 
відрахувань чистого прибутку АМПУ до бюджету є кроком у правильному напрямку, оскільки це 
дозволить скоротити портові збори з 1 січня 2018 р. до 20%. 
 
Проблеми, що торкаються взаємодії міста та порту, ілюструються недавнім аналізом Одеського порту. 
Доступ транспортних засобів до порту загострює ситуацію з міськими заторами, разом з тим очікується, 
що трафік, пов'язаний з портом, збільшиться, тоді як обмеженість сполучення зменшує шанси на  
використання залізниці як альтернативи. Естакадні дороги забезпечують корисний транспортний 
зв'язок у межах порту, але вони перебувають переважно в поганому стані. Забруднення повітря 
внаслідок вантажно-розвантажувальних робіт погіршує привабливість значних туристичних ресурсів 
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Одеси. Підвищення впливу міської влади на правила та інструкції з експлуатації може покращити 
стосунки з адміністрацією морського порту Одеси. 
 
Необхідно докласти всіх зусиль для переходу на (лінійне) морське перевезення вантажу, де це 

можливо. Це могло б потребувати, наприклад, змін у рівні портових зборів та плати за лінійні 

судноплавні засоби, звільнення від використання лоцманів, коли використовуються дипломовані 

штурмани та командний склад екіпажу, або звільнення від використання буксирів у лінійному 

судноплавстві, коли технічний рівень судна та професійність екіпажу є належною. Звільнення від цих 

трьох вимог, включаючи значне скорочення канальних зборів, є стандартною практикою, наприклад, 

для накатних, поромних та контейнерних перевезень у Балтійському морі. 

Відродження внутрішнього водного транспорту (ВВТ) потребуватиме ретельного планування 
та значних інвестицій  

Обсяги по ріці Дніпро, що є магістральним маршрутом для ВВТ, зараз складають близько 1/10 від 

пікового рівня, тобто 66 млн т, досягнутих у 1980-х. Реалізація значного потенціалу внутрішнього 

водного транспорту, особливо для сільськогосподарської продукції, потребує значних фінансових 

ресурсів як приватного, так і державного секторів, а також кількох регуляторних, інституційних та 

організаційних змін. 

Комплексний підхід до планування розвитку ВВТ необхідний, виходячи з мети досягнути 15 млн т 

вантажів на рік, як зазначено в НТС 2030 та Стратегічному плані розвитку річкового транспорту. Перші 

кроки можуть включати вивчення розміру ринку та конкурентної позиції внутрішніх водних шляхів, а 

також створення рекламного агентства з метою підвищення обізнаності про потенціал ВВТ та пошуку 

клієнтів. Необхідно розробити довгострокове бачення ВВТ, включаючи детальні заходи та необхідний 

бюджет. Досягнення адекватного відшкодування витрат займе багато років; суттєве фінансування з 

бюджету буде необхідно, але такі зусилля обґрунтовані, оскільки ВВП є екологічно чистим видом 

транспорту. Необхідно оцінити вплив зміни клімату на гідроенергію, навігацію та екосистему, а також 

розробляти стратегії адаптації (наприклад, гнучкі інструменти управління водними шляхами, 

адаптаційні заходи, пов'язані з підтримкою судноплавних каналів та типами суден) в координації з 

сусідніми країнами.  

З'ясування потреб сектора у підготовці спеціалістів, виявлення потреби у певних навичках, оцінювання 

програм підготовки, наданих навчальними закладами, визначення гармонізованого підходу до 

навчання та покращення участі України в організації "Освіта в галузі внутрішнього судноплавства" 

(EDINNA), що об'єднує мережу навчальних закладів у сфері внутрішнього судноплавства, сприятиме 

подоланню проблеми дефіциту кадрів з морських спеціальностей. 

Удосконалення управління водними шляхами Дніпра вимагатиме посилення мандата та масштабів 

роботи органу водного транспорту (ДП "Укрводшлях"), передачу технічного обслуговування та 

модернізації судноплавних шлюзів до енергогенеруючої компанії та перегляду запровадження плати 

за користування водним транспортом для створення такої моделі, яку приймуть зацікавлені сторони.  

Найвищим пріоритетом інфраструктури ВВТ є відновлення шлюзів, а потім встановлення засобів 

навігаційного обладнання для забезпечення гарантованої глибини води. Ці інвестиції повинні 

вноситися з орієнтацією на екологічно сталий розвиток, враховуючи можливі наслідки зміни клімату та 

збереження екосистем, особливо в охоронюваних районах. Інвестиції також потрібні для модернізації 

флоту та підвищення його екологічної ефективності, включаючи пакет підтримки для приватних 

власників та кроки щодо оптимізації практики поводження з відходами. Впровадження гармонізованої 

річкової інформаційної служби на всьому протязі Дніпра та його судноплавних приток підвищить 

безпеку та ефективність внутрішнього судноплавства. Транскордонні транспортні зв'язки можуть бути 
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покращені за рахунок участі в зарубіжних проектах, наприклад, у шести проектах, пов'язаних з ВВТ на 

Дунаї, де доречною є участь західних регіонів України. У довгостроковій перспективі розвиток портів 

Дніпра, створення мультимодальних логістичних центрів та розміщення економічної діяльності 

поблизу внутрішніх портів та водних шляхів збільшило б можливості об'єднання вантажних потоків для 

внутрішнього водного транспорту та послаблення негативних наслідків від транспортних перевезень в 

інших місцях. 

Інвестиції в інфраструктуру, поліпшення логістичних послуг, мультимодальний транспорт та 

лібералізація торгівлі допоможуть Україні відповісти на прогнозоване зростання попиту на 

транзитні послуги 

Хоча потік транзитного транспорту через Україну впав з половини обсягів міжнародного руху товарів у 

2004 р. до 13% у 2014 році. Це було зумовлено, в основному, скороченням обсягів перевезень з Росії 

(див. вставку вище), але цьому також сприяли низька якість доріг, зависокі портові збори, а також 

проблеми з інфраструктурою та наданням послуг. Розвиток нових транспортно-торговельних 

коридорів в обхід Росії та посилення логістичних послуг (включаючи надання послуг з доданою 

вартістю) буде мати важливе значення для збільшення надходжень від транзиту та забезпечення 

доступу до міжнародних ринків. Наданню послуг можна сприяти завдяки більш широкому 

використанню мультимодальних логістичних центрів та передових ІТ-систем та залученню ресурсів для 

розробки та проектування продуктів у сфері послуг, особливо для аутсорсингу послуг (3PL, тобто 

“логістика для третьої сторони”) та створення комплексних рішень для ланцюгів поставок (4PL, тобто 

“логістика четвертого рівня”). Поліпшення транзиту можна оцінити за допомогою розробки моделі для 

аналізу економічного впливу транзитного трафіку (наприклад, розукрупнену модель вантажопотоку). 

Націлювання інвестицій вітчизняної інфраструктури на розвиток великих міжнародних транспортних 

коридорів у регіоні (див. НТС 2030) має допомогти зреагувати на прогнозоване зростання попиту, 

частково завдяки зростаючій торгівлі ЄС з Китаєм, Туреччиною, Індією та Іраном. Україна бере участь у 

проектах в рамках Транс'європейської транспортної мережі ЄС (TEN-T), Організацією співробітництва 

залізниць (ОСЗ), Транспортним коридором Європа – Кавказ – Азія (TRACECA) та потенційно в ініціативі 

"Новий шовковий шлях" між Європою та Китаєм, де Україна входить до Транскаспійського 

міжнародного транспортного маршруту (TITR). Цей останній проект повинен підтримуватися шляхом 

встановлення гармонізованих (наскрізних) тарифних ставок, розширення преференційних залізничних 

та портових тарифів на вантаж до країн, включених до Транскаспійського міжнародного транспортного 

маршруту, та з них, а також розвиток поромних потужностей з Туреччиною та Грузією.   

Збільшення обсягів транзиту потребуватиме просування стратегічних транзитних коридорів, розвитку 

конкурентоспроможних послуг у морських портах (тобто покращення послуг з переробки 

контейнерних та накатних вантажів та пов'язаних з ними залізничних операцій при збереженні 

порівняльних переваг України в переробці безтарних вантажів), вдосконалення практики перетину 

кордону, покращення транзитної статистики та потужностей моніторингу, лібералізації правил 

транзитного транспорту. Таким чином, необхідні як інвестиції в інфраструктуру, так і радикальна 

реформа митного та транзитного режимів, включаючи комплексне впровадження системи "єдиного 

вікна", започаткованої Державною фіскальною службою (митницею) у серпні 2016 року. 

Заходи з лібералізації транзитної торгівлі можуть включати в себе двосторонні угоди з Польщею та 

країнами вздовж Транскаспійського маршруту, вирішення проблем, що впливають на перетин кордону 

з Польщею та Білоруссю, та збільшення квот через Європейську конференцію міністрів транспорту. 

Також було б корисно оцінити вплив угод про вільну торгівлю (тобто з Туреччиною) на торгівлю та 

транзитну логістику після того, як Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабміном та Туреччиною про 

міжнародні комбіновані перевезення в жовтні 2017 року.  
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Для поліпшення мультимодальності та оперативної сумісності транспортних перевезень 
необхідний комплексний підхід  

Розвиток зв'язків між різними транспортними службами, що перевозять штучні вантажі, наприклад, 
такі як контейнери і автопричепи, може підвищити ефективність та зменшити шкоду для 
навколишнього середовища. Збільшення частки мульти- / інтермодальних перевезень вантажів в 
Україні з нинішніх 0,5% транспортного ринку (див. НТС 2030) ближче до рівня 15-20% в ЄС вимагатиме 
створення мережі мультимодальних логістичних кластерів та центрів, включаючи "сухі порти", 
термінали та спеціалізовані перевантажувальні об'єкти. 

Для перевірки життєздатності мультимодальних рішень на трьох ключових транспортних маршрутах 
або операціях було розроблено три сценарії. Основний висновок полягає в тому, що існують вагомі 
економічні та екологічні підстави: 

i) збільшити частку ро-ро перевезень, наприклад, на маршруті Україна – Туреччина; з розрахунку 

на 37 500 одиниць причепів, витрати на перевезення типу ро-ро були від 6 до 17 млн євро 

нижчими, ніж аналогічні перевезення вантажними автомобілями, а викиди CO та CO2 значно 

меншими; 

ii) більше використовувати ВВТ для внутрішніх перевезень насипного вантажу (наприклад, зерна), 

коли відстань перевищує приблизно 400 км; залізничні перевезення (2 млн євро) та ВВТ (2,8 млн 

євро) потребували значно нижчих витрат, ніж вантажні перевезення, і мали загалом значно 

нижче викидів;   

iii) запровадити послугу автомобільно-залізничних, або контрейлерних перевезень на 

магістральних  внутрішніх маршрутах, таких як Одеса – Київ (480 км) або Одеса – Львів (800 км); 

за трудовитратами й енерговитратами контрейлерні перевезення виявилися найбільш 

рентабельними (0,4 млн євро), за ними йдуть вантажні автомобілі класу Євро-5 (2 млн євро) та 

ВВТ (2,6 млн євро) з нижчим рівнем викидів вуглеводнів (НС) і чадного газу (СО), але вдвічі чи 

втричі вищим рівнем вуглекислого газу (CO2), оксидів азоту (NOx) та твердих часток (ТЧ) у 

порівнянні з вантажівками класу Євро-5. Викиди залізничного транспорту менші за вантажні 

автомобілі класу Євро-1 в усіх категоріях. (Для отримання більш детальної інформації див. 

вставку 2 та Додаток 8).  

У випадку України основні послуги мали б включати послуги інтермодальних контейнерних перевезень 

операторами автомобільних, залізничних та морських транспортних засобів; надійні та недорогі 

контейнерні та ролкерні (ро-ро) перевезення через Чорне море; автомобільно-залізничні 

контрейлерні перевезення для основних внутрішніх маршрутів більшої протяжності; засоби, що 

уможливлюють мультимодальне використання внутрішніх водних шляхів для сільськогосподарських і 

штучних вантажів; а також наявність логістичних центрів та високоякісної складської потужності. 

Заохочувальні перспективи включають плани компанії “Гатчісон Портс” (Hutchison Ports), одного з 

найбільших у світі портових операторів, взяти участь у розвитку Чорноморського морського торгового 

порту на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного з Кабміном. 

Уряд міг би підтримати мультимодальні перевезення шляхом проведення попереднього оглядового 

дослідження потужності та необхідних місць розташування логістичних центрів, створення відповідної 

законодавчої бази і розвитку портів Дніпра та мультимодальних логістичних центрів. Крім того, 

мультимодальні та інтермодальні проблеми повинні бути краще інтегровані у сферу освіти і науки.  

Потрібна активніша участь приватного сектора у сфері профільної освіти та підготовки кадрів  

Необхідність підвищення кваліфікації наочно демонструють дані індексу ефективності логістики, згідно 

з якими Україна у 2016 р. посіла 95-те місце з 160 країн за рівнем логістичної компетентності. Рівень 

викладання та якість навичок у деяких підгалузях логістики, таких як авіація та залізничні технології або 
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будівництво доріг, досить високий. Проте доступність та якість освіти в  міжгалузевій сфері логістики та 

управління ланцюгами поставок загалом перебувають на низькому рівні, а наукові дослідження в цих 

сферах знань обмежені. Хоча освіта в Україні надається майже виключно державним сектором, 

конкурентоспроможний логістичний сектор також потребує високоякісної професійно-технічної 

підготовки, подальшої підготовки кадрів залежно від потреб, а також можливості брати участь у 

подальшій освіті. Такі освітні послуги, як правило, надаються суб'єктами приватного сектора завдяки їх 

більш сучасним знанням вимог ринку. 

Широкий спектр завдань і намагання зазвичай виконати їх в межах власної господарської діяльності, а 

не за допомогою спеціалізованих фірм ускладнюють визначення професії або встановлення єдиних 

вимог щодо підготовки спеціалістів. Професійно-технічні навчальні заклади нерідко використовують 

негнучкі навчальні програми, які можуть швидко застаріти й втратити актуальність, та стикаються з 

труднощами у плануванні освітніх ресурсів та прийомі нових студентів.  

Генеральний план потреби у професійній підготовці, вищій освіті та дипломуванні (мається на увазі як 

добровільне дипломування, у тому числі персоналу, який пройшов навчання, так і обов'язкова 

атестація, що випливає з міжнародних нормативних вимог) у сфері логістики має бути розроблений за 

участі приватного сектора та державних органів на центральному і регіональному рівнях. Важливо 

уникати встановлення занадто жорстких вступних вимог, що стають перешкодами для участі у розробці 

плану та тим самим збільшують витрати для клієнтів. Генеральний план повинен бути розроблений у 

межах приватно-державного партнерства за активної участі як операторів транспорту, так і логістів, а 

також має бути спрямований на забезпечення чітких процедур проведення аудиту та акредитації. 

Дослідження можливостей освіти, підвищення кваліфікації та атестації у сфері логістики могло б 

підтримати цей процес, включаючи міжнародну експертну оцінку рівня та впливу досліджень у галузі 

транспорту / логістики та аналіз подальших перспектив дослідження. 

Уряд може допомогти розширити міжнародні контакти, які могли б сприяти поліпшенню сфери 

логістики, наприклад, участі дослідників у міжнародних наукових, технічних та промислових проектах 

та відвідуванні провідних міжнародних виставок з логістики. Персоналу вантажовідправників, 

логістичних центрів та урядовим працівникам потрібно вдосконалювати знання англійської мови, 

особливо в умовах швидкої переорієнтації зовнішньої торгівлі України (наприклад, до Китаю, де 

англійська є провідною мовою торгівлі). Можна створити допоміжні установи, включаючи Національну 

раду майстерності у галузі логістики та Вчену раду з питань логістики при Міністерстві освіти. Необхідно 

також розглянути питання щодо підтримки фінансового забезпечення студентів на основі потреб. 

Ефективне впровадження стратегії стійкого логістики вимагатиме узгоджених зусиль на різних 

рівнях влади 

Головними державними пріоритетами є підтримка статистики, забезпечення прозорого мандату та 

необхідних засобів для діяльності Координаційної ради з питань логістики (де важлива участь 

приватного сектора), моніторинг та дотримання показників ефективності знань з розвитку логістики та 

покращення морального та фінансового стану, а також компетентності державних службовців. Уряд 

також має намір прискорити реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В УА підкреслено 

необхідність регуляторної конвергенції національної нормативно-правової бази з законодавчим 

доробком ЄС (acquis) стосовно всіх видів транспорту, посилення спроможності національних органів 

влади щодо впровадження та забезпечення дотримання законодавства, а також подальше 

впровадження НТС 2030. Координаційну раду з питань логістики (КРЛ) створено в межах Кабінету 

Міністрів України для розгляду питань  щодо зменшення бар'єрів та витрат для міжнародної торгівлі та 

внутрішньої логістики. Дискусійні форуми, такі як Європейська бізнес асоціація та Американська 

торговельна палата, забезпечують важливий дискусійний майданчик для КРЛ. Фінансована ЄС Група 
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підтримки реформ, яку було створено при Мінінфраструктури, виконує функції секретаріату для 

сприяння координації між різними зацікавленими сторонами. 

Слід підкреслити важливість створення відповідної статистики. Необхідні значні фінансові, 

організаційні та технологічні (ІТ та інші) ресурси, а також розподілені інституційні обов'язки, щоб 

підвищити доступність та надійність даних, що стосуються логістики. Дані про рухомий склад 

транспорту, такі як реєстри автотранспортних засобів, суден, літальних апаратів та рухомого складу 

залізниці, а також основні дані за видами транспорту (частка на автомобільному, залізничному, 

морському та повітряному транспорті у тоннах і тонно-кілометрах) наявні, але їхня якість низька. 

Потрібні додаткові дані про показники діяльності, продуктивність та витрати, структуру ринку та потоки 

товарів, людей та транспортних засобів. Існує недостатньо даних, які б відображали поточну ситуацію 

або були збережені нещодавно. Процедури збору, обміну, агрегації та поширення даних нечіткі, 

бюрократичні та громіздкі, тому доступ до даних затримується на тривалий час. Поліпшення стану 

якості, обсягу та доступу до статистичних даних є нагальним першочерговим завданням для реалізації 

НТС 2030 та її підгалузевих стратегій, а також для виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС з питань транспорту та логістики. Ця робота передбачатиме участь багатьох сторін у межах 

Кабміну, міністерств та їх підвідомчих установ, а також Державної служби статистики України 

(Держстату).  

Основні завдання Міністерства інфраструктури охоплюють збільшення кількості перевірок безпеки на 

транспорті стосовно всіх видів транспорту, інтенсифікацію перевірок та забезпечення виконання 

нормативних актів, що регулюють перевезення небезпечних вантажів, налагодження координації між 

міністерствами / відомствами з питань транспорту (особливо автотранспорту) та посилення ролі 

галузевих об'єднань, навчальних та науково-освітніх закладів у розвитку сектора автомобільного 

транспорту. Це вимагатиме покращення узгодженості між формулюванням завдань та 

відповідальністю за їх виконання, особливо стосовно контролю безпеки дорожнього руху між 

Національною поліцією та Укртрансбазпекою. Міністерство освіти відповідає за завдання, пов'язані з 

розвитком навичок та компетентностей. Державна фіскальна служба (митниця) та інші прикордонні 

служби повинні більш прозоро та ефективно встановлювати еталонні ціни для визначення митної 

вартості. Основні види діяльності включатимуть повну інтеграцію процедури "єдиного вікна" на 

митниці, підвищення передбачуваності та прозорості митної оцінки імпорту, впровадження системи 

контролю підтвердження на рівні менеджменту та розробку системи управління ризиками на митниці 

і в інших прикордонних відомствах, включаючи аналіз ризиків, показники та критерії.  

План дій з упровадження сталої логістики в Україні 

 
Група A. Державна відповідальність у підгалузях логістики  
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Група B. Надання логістичних послуг або Сектор логістики: автотранспорт і залізниця  
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Група D. Розвиток навичок і компетентностей у державному і приватному секторах 
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Група E. Розвиток мультимодальних транспортних операцій 
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Підсумки попередніх орієнтовних витрат, розподілених за групами заходів у державному і приватному 

секторах 
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1. Передумови та обґрунтування  
 

1.1. Контекст стратегічного розвитку транспортного сектора України  
 

Ефективна мультимодальна транспортно-логістична система має важливе значення для всеосяжного 

економічного зростання України. Географічне положення України в центрі Східної Європи, на 

перехресті основних транспортних шляхів з Європи в Азію та від скандинавських держав до регіону 

Середземномор'я, є дуже сприятливим середовищем для розвитку міжнародної торгівлі. 

Україна також є світовим постачальником харчових продуктів та провідним експортером 

сільськогосподарської продукції, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні безпеки продуктів 

харчування у світі. Оскільки міжнародна торгівля складає понад 100% ВВП України, важливе значення 

має ефективне використання логістичної системи. Враховуючи важливість міжнародної торгівлі та 

вплив геополітичних подій на транспортні маршрути та витрати, логістика відіграватиме все більш 

значущу роль у сталому розвитку країни. 

Ефективна логістика також важлива для внутрішнього ринку, щоб доступні, безпечні та надійні 

транспортні та інші логістичні послуги могли допомогти українській економіці розвиватися стабільно 

власне в економічному, соціальному та екологічному аспектах. 

Експорт, імпорт та транзит товарів можливі завдяки комплексній транспортно-логістичній системі 

України, в якій переважають залізничні магістралі для великогабаритних вантажів і перевезень на 

далекі відстані. У країні 21 700 км залізниць (з них більш як 47% електрифіковано), 169 500 км доріг, 2 

200 км внутрішніх водних шляхів (ВВШ) з 13 морськими (не включаючи 5 в Криму) та 10 річковими 

портами, численні склади (750 сертифікованих зернових складів), а також логістичні центри для 

полегшення виробництва, складування та транспортування товарів. Наявна потужність дозволяє 

транспортувати 1 млрд т вантажів залізницею та 160 млн т через морські порти на рік. Україна є 

частиною кількох міжнародних транспортних коридорів, таких як коридори 3, 5, 7 і 9 

Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), коридори 3, 4, 5, 7, 8 і 10 Організації співробітництва 

залізниць (ОСЗ), а також частина коридору Європа – Кавказ – Азія (TRACECA).  

Проте наявна транспортна потужність недостатньо використовується, а відправники 

вантажоперевезень та постачальники логістичних послуг все ще мають справу з достатньо 

елементарною інфраструктурою та послугами, що відображається у високих витратах на логістику та 

80-му місті України з 160 країн в рейтингу за індексом ефективності логістики, укладеному Світовим 

банком у 2016 році. 

Логістичні витрати на перевезення зерна, українського ключового експортного товару, з 

сільськогосподарських підприємств до портів Чорного моря приблизно на 40% перевищують витрати 

на аналогічні послуги у Франції й Німеччині та є на 30% вищими, ніж витрати в Сполучених Штатах. Як 

наслідок, сільгоспвиробники в Україні отримують меншу частку від світових ринкових цін та 

покривають витрати на неефективну логістику, які, за різними оцінками, призводять до втрати 

надходжень у розмірі від 600 млн дол. до 1 600 млн дол. США щороку1.  

                                                           
1 World Bank (2015). Shifting into Higher Gear: Recommendations for Improved Grain Logistics in Ukraine 
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Відсутня сформульована узгоджена політика управління логістикою в Україні. Розвиток інтегрованої 

транспортно-логістичної рамкової політики є істотним для підвищення продуктивності України та 

створення робочих місць. У межах цієї діяльності Банк продовжує підтримувати Кабінет Міністрів 

України (Кабмін) щодо розробки Плану дій з упровадження сталої логістики, що доповнює реалізацію 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (НТС 2030), яку мають видати в 2017 

році за фінансової підтримки Європейського Союзу2. 

Ці зусилля повинні розглядатися в широкому контексті та виходити за рамки юрисдикції єдиного 

урядового відомства, оскільки транспорт та логістика взаємопов'язані з інфраструктурою, 

міжнародною торгівлею, комерційною діяльністю, фінансами, створенням робочих місць, 

регіональним та місцевим розвитком. 

1.2. Розвиток стратегій у транспортному секторі України  
 

Протягом останнього десятиліття було підготовлено кілька документів для визначення шляхів 

стратегічного розвитку України з метою поліпшення її транспортного сектора. Багато з цих досліджень 

отримало фінансову підтримку від ЄС, зокрема це стосується розробки Транспортної стратегії України 

до 2020 року3. 

1.2.1. Угода про асоціацію між Україною та ЄС та її актуальність для секторів транспорту  

і логістики  

 
Розвиток українського транспортного сектора також є невід'ємною частиною Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС (УА), яку було підписано у 2014 році4 та схвалено Радою асоціації Україна – ЄС 16 

березня 2015 року5, а в остаточному підсумку офіційно прийнято Радою ЄС 11 липня 2017 року. Завдяки 

цьому угода набула чинності в повному обсязі з 1 вересня 2017 року, хоча багато її частин почали діяти 

раніше6. 

УА підкреслює, крім іншого, регуляторну конвергенцію законодавчого доробку ЄС (acquis) і 

національного законодавства України стосовно всіх видів транспорту та посилення спроможності 

національних органів влади щодо впровадження та забезпечення дотримання законодавства. Вона 

також передбачає подальше впровадження національної транспортної стратегії України на період до 

2020 року (і, відповідно, до 2030 року, як зазначено в НТС 2030), а також підготовку та здійснення 

реформ у підгалузях транспортного сектора (залізничному, морському та річковому, автомобільному 

та повітряному транспорті), що сприяє поліпшенню руху пасажирів і товарів та збільшенню плинності 

транспортних потоків між Україною, ЄС та третіми країнами регіону. Окрім кількох згадок про 

авіаційний транспорт, загальні цілі УА такі: 

 усунення адміністративних, технічних, транскордонних та інших перешкод у 
міжнародній торгівлі, в тому числі пов'язаних з плануванням, впровадженням, 
експлуатацією та техобслуговуванням транспортної інфраструктури та спрощенням 
відповідних процедур;  

 розробка національної системи моделювання транспортного потоку та програми 
реалізації Національної (пріоритетної) транспортної мережі України у відповідності з 

                                                           
2 Ukraine-EuropeAid/136284/DH/SER/UA 
3 Див.: http://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/finland/files/Transport_strategy_of_Ukraine_until_2020.pdf 
4 Official Journal of the European Union L 161/3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf  
5 Див.: eeas.europa.eu/ukraine/docs/st06978_15_en.pdf  
6 Див.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/ukraine-association-agreement/  

http://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/finland/files/Transport_strategy_of_Ukraine_until_2020.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11/ukraine-association-agreement/
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інфраструктурою транспортної мережі країн Східного партнерства та створення 
“конвеєра” зрілих проектів; 

 розробка інтермодальних та мультимодальних послуг за допомогою ефективної 
системи логістики та уможливлення рішень, що стосуються взаємодії щодо 
експлуатації колії різної ширини та інших технічних стандартів;  

 оновлення національної стратегії та програми підвищення безпеки дорожнього руху та 
продовження виконання заходів. 
 

Угодою про асоціацію також встановлюється, що умови взаємного доступу на ринки в сфері 
автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту повинні обумовлюватися в окремих 
угодах, які можуть бути укладені в майбутньому, залежно від конкретного виду транспорту. Тим часом 
наявні двосторонні угоди та низка українських нормативно-правових документів регламентують 
міжнародну транспортну діяльність у країні. Деякі з них включають: 

- Наказ (тодішнього) Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757 "Про 

впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на 

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом";7   

- Митний Кодекс України зі змінами № 1796-VII, внесеними 20.12.2016 р., ВВР, 2017;8  

- Закон України “Про транзит вантажів” зі змінами № 406-VII (406-18) від 04.07.2013 р., 

ВВР, 2014;9 та 

- кілька конвенцій ЄЕК ООН з питань транспорту, стороною яких є Україна 10 

 

1.2.2. Наявні стратегічні плани у транспортному секторі, розробка НТС 2030 і відповідних 

підгалузевих стратегій 

 

З метою звернення до потреб розвитку у транспортному секторі у грудні 2015 р. Міністерство 

інфраструктури України (Мінінфраструктури) ухвалило низку стратегічних планів на період до 2020 р. 

для кількох транспортних підгалузей: 

 Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року;          № 542 

 Стратегічний план розвитку річкового транспорту на період до 2020 року;         № 543 

 Стратегічний план розвитку авіаційного транспорту на період до 2020 року;       № 546 

 Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року;     № 547 

 Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього  

     господарства на період до 2020 року            № 548 

 

 

                                                           
7 Наказ про міжнародні дозволи: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1075-04  
8 Митний Кодекс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17  
9 Закон про транзит: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1172-14  
10 Угоди і конвенції ЄЕК ООН: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/agree_e.pdf  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1075-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1172-14
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/agree_e.pdf
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Для досягнення вищезазначеного ЄС продовжує підтримувати подальше вдосконалення Національної 

транспортної стратегії України, про що свідчать документи від 2016 року "Оновлена Національна 

транспортна стратегія України"; Частина 1 та Частина 211. 

З 2016 р. також продовжується робота над продовженням Національної транспортної стратегії України 

до 2030 р. (НТС 2030), де Міністерство інфраструктури (Мінінфраструктури) виступає головним 

партнером від імені Кабінету Міністрів України (Кабміну). 

Більш рання версія НТС 2030 була опублікована в травні 2017 р., яку в кінцевому підсумку було 

замінено версією від вересня 2017 р. Остаточна версія НТС 2030, як очікується, буде доступна в 

листопаді 2017 р., після чого її схвалення Кабміном і Верховною Радою може зайняти кілька місяців. 

План дій (ПД) з впровадження НТС 2030 готує консалтингова компанія ЕҐІС (EGIS) на замовлення ЄС у 

співпраці з Мінінфраструктури. Очікується, що проект ПД буде готовий в листопаді 2017 року. ПД має 

бути схвалений Мінінфраструктури, що також, як очікується, триватиме кілька місяців.   

Під "дахом" НТС 2030 розробляється або незабаром розроблятиметься кілька доповняльних стратегій 

або тісно пов'язаних регуляторних процесів у співпраці з Мінінфраструктури або за його участю. 

Основні з них наведені у Табл. 1. 

Таблиця 1. Основні доповняльні стратегії або регуляторні процеси, тісно пов'язані з Національною 
транспортною стратегією на період до 2030 року, що розробляються чи незабаром 
розроблятимуться в Україні станом на вересень 2017 р.  

 Програма розвитку автомобільного транспорту для пасажирських і вантажних 
перевезень  

 Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху  

 Стратегія розвитку морських портів на період до 2038 року 

 Стратегія розвитку аеропортів (і, можливо, також додатково Стратегія розвитку авіації) 

 Стратегія розвитку транспортних коридорів  

 Стратегія розвитку залізничного транспорту   

 Розробку Закону про змішані (мультимодальні) перевезення лише розпочато 

 Стратегія сталої логістики і План дій до неї 
 

Таким чином, Стратегія сталої логістики в Україні, яка готувалася з літа / осені 2016 р. за допомоги 

Світового банку12, є однією з доповняльних стратегій, що забезпечують досягнення цілей та виконання 

дій, описаних у НТС 2030. 

Реалізація НТС 2030, декількох паралельних і послідовних підгалузевих стратегій та Планів дій до них 

вимагатиме значної координації від Кабміну та Мінінфраструктури. Особливо це стосується зусиль 

щодо синхронізації цих стратегій та відповідних ПД та втілення запропонованих рекомендацій.  

                                                           
11 Частина 1, див.: https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/Ukraine%20Transport%20Strategy%20Part%201%20-
%20POLICY%20NOTE.pdf  
Частина 2, див.: https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/Ukraine%20Transport%20Strategy%20Part%202%20-
%20Sector%20Analysis%20-%20Draft.pdf 
12 Ця діяльність фінансується Світовим банком у межах Корейського трастового фонду “Зелене зростання” (KGGTF) та  
Дорадчим органом з державно-приватних інфраструктурних проектів (PPIAF). Офіційна назва: “На шляху до більш 
екологічно чистої та ефективної логістики в Україні: інтегративний підхід (P160813)” 

https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/Ukraine%20Transport%20Strategy%20Part%201%20-%20POLICY%20NOTE.pdf
https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/Ukraine%20Transport%20Strategy%20Part%201%20-%20POLICY%20NOTE.pdf
https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/Ukraine%20Transport%20Strategy%20Part%202%20-%20Sector%20Analysis%20-%20Draft.pdf
https://mtu.gov.ua/files/Zakypivli/Ukraine%20Transport%20Strategy%20Part%202%20-%20Sector%20Analysis%20-%20Draft.pdf


28 
 

28 
 

Завдання нелегке, оскільки успішне впровадження цих підгалузевих стратегії та власне НТС 2030 

вимагає низки фіскальних, регуляторних, інституційних та організаційних змін, а також значних витрат 

у державному секторі. Вони також передбачають значні інвестиції в приватний сектор, як в об'єкти, так 

і в обладнання, а ще готовність застосовувати нові або покращені процедури. Неминучою є 

необхідність підвищення рівня кваліфікації та компетентності, включаючи мовні навички, зокрема 

рівень володіння англійською мовою, що стосується зацікавлених сторін у сфері транспорту та 

логістики як в державному, так і в приватному секторі.  

2. Поняття сталої логістики і наслідки такого курсу розвитку 

2.1. Поняття логістики 

2.1.1. Невловиме визначення логістики і логістичних витрат 

 

Не існує уніфікованого та загальноприйнятого визначення терміна логістика, оскільки його 

використовують для означення широкого спектру комерційних або некомерційних видів діяльності. 

"Логістика" як така не є статистичною одиницею, наприклад, у класифікації галузей, тому що логістичні 

операції можуть включати різні завдання щодо перевезень (управління), складські операції та кілька 

допоміжних видів послуг. Більш того, велика частина логістичних операцій виконується в межах 

власної господарської діяльності вантажовідправників та торговців, а не купується у постачальників 

комерційних логістичних послуг (ПЛП). 

Інакше кажучи, обсяг логістичних видів діяльності часто не визначений, і не завжди легко виділити, яка 

частина цих видів діяльності виконується власними силами, а яка купується на ринку. Також 

термінологія логістичних витрат на рівні фірми, промисловості або на національному рівні дуже 

неоднорідна: наприклад, Рантасіла і Охала (Rantasila, Ojala 2012) визначили понад 70 різних типів 

витрат, які були використані для оцінки логістичних витрат на національному рівні у різних країнах 

світу. Також методики, що використовуються для оцінки витрат на логістику, значно відрізняються. Як 

наслідок, порівнюваність наявних досліджень з проблем логістичних витрат (на національному рівні) 

або розміру ринку є незадовільною (Rantasila, Ojala 2012; Rantasila, Ojala 2015).   

Тому визначення величини ринку логістики є складним завданням. Було зроблено кілька спроб, таких 

як у Солаківі та ін. (Solakivi et al. 2016; Solakivi et al. 2018), де фінський логістичний ринок оцінювався 

приблизно в 21 млрд дол. США у 2015 році, з яких близько 40% здійснюється в межах власної 

господарської діяльності. За оцінкою Кілле та ін. (Kille et al. 2015) європейський логістичний ринок13  

склав 960 млрд євро у 2014 році. Ця оцінка включала логістику в межах власної господарської 

діяльності, яка становила близько 40% від загальних витрат. 

Дослідження Світового банку (World Bank 2010) щодо України оцінило сумарні витрати на логістику 

торгівлі у 2008 році на суму в 23 млрд дол. США, що відповідає 15,1% від загального торгового обороту. 

Частка логістичних витрат у торговому обороті оцінювалася на рівні 16,9% для імпорту та 12,8% для 

експорту. Цей показник є суттєвим, оскільки вартість одиниці імпортованого товару набагато вища за 

вартість одиниці експортованого товару. Наявність високих накладних витрат при імпорті означає, що 

ці витрати зрештою покриваються кінцевими користувачами та споживачами в Україні. Експортні 

                                                           
13 Дані включають 28 країн-членів ЄС, Швейцарію і Норвегію. 
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відправлення можуть бути відіслані з досить низькими витратами на транспортування та інші логістичні 

послуги, незважаючи на те, що вони в основному є великогабаритними і малоцінними товарами. 

Загальні логістичні витрати України оцінювалися у 18-20% ВВП у 2008 році (World Bank 2010). Цей 

показник може здаватися високим, але він не є вкрай високим в порівнянні з іншими великими 

країнами, які мають аналогічний рівень розвитку з порівнянною економічною структурою або 

структурою торгівлі.  

2.1.2. Визначення логістики в термінах торгівлі послугами, яким користується Світовий 

банк 

 

За останні три десятиліття логістичні послуги перетворилися на складний комплекс взаємопов'язаних 

сфер послуг. Це означає, що, на відміну від інших послуг, постачальники логістичних послуг (ПЛП) 

підпадають під дію багатьох міжнародних та національних норм і правил, а отже, мають мати справу з 

великою кількістю регуляторів. З плином часу, хоча тенденції до зближення різних традиційних 

напрямків бізнесу (експедиторських, брокерських та поштових послуг) спостерігалися й раніше, такий 

стан речей ускладнив і без того непросте нормативне середовище. 

Наприклад, у сферах доставки посилок та авіавантажів, як правило, переважають експрес-перевізники. 

Як і експедитори, які, як правило, переміщують контейнери або вантажі автотранспортом, експрес-

перевізники опікуються посилками, безперешкодно інтегрованими відправленнями від дверей до 

дверей, митним оформленням, можливостями відстеження відправлень, а також експрес-послугами, 

що характеризуються високим рівнем надійності та здатністю забезпечити зв'язком більш ніж 90% 

світової економіки протягом 1-2 днів. 

Регулювання логістичних послуг на основі компонентної структури ускладнює розробку оптимального 

режиму регулювання. В ідеалі, ПЛП повинні бути об'єктом єдиної авторизації та єдиного регулятора. 

Але цей ідеальний сценарій може виявитися нездійсненним або навіть небажаним. Існує ряд складних 

питань, які виправдовують норми і правила в цій галузі, як-от конкуренція, адміністрування фізичного 

простору портів та аеропортів, безпека, збір митних доходів та, що не менш важливо, безпека ланцюгів 

поставок, а також міркування національної безпеки, включаючи загрози тероризму. 

Сектор логістичних послуг складається з трьох основних сфер діяльності. Відповідно до класифікації, 

якою користується Світовий банк (Kunaka et al. 2013), профільні послуги логістики вантажних 

перевезень включають консалтингові послуги щодо ланцюгів поставок та послуги з управління 

перевезеннями, які пропонуються більшістю компаній, що надають логістичні послуги, і часто 

постачаються окремо або разом з іншими логістичними послугами (мал. 1). 
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Малюнок 1. Класифікація видів діяльності у сфері логістичних послуг відповідно до таксономії торгівлі 
послугами, якою користується Світовий банк.  Джерело: запозичено зі змінами (Kunaka et al. 
2013), див. зокрема табл. 3 у вказаному джерелі щодо детальнішої інформації про зв'язок з  
рекомендаціями щодо торгівлі послугами, наданими Комісією з міжнародної торгівлі США (USITC 
2005) та СОТ.   

Консалтингові послуги щодо ланцюгів поставок включають стратегії розробки та розповсюдження 

глобальних мереж, де визначаються місця розташування складів та транспортні потреби. Вони також 

можуть включати прогнозування та планування товарно-матеріальних запасів, стратегії розробки 

продуктів, оцінку технологічних потреб та вибір і управління постачальниками. Проте такі 

спеціалізовані послуги, як правило, не пропонуються як автономні готові продукти, але, як правило, 

адаптуються до потреб клієнтів. Послуги з управління процесами перевезень включають зберігання та 

складування, завантаження/розвантаження вантажів, послуги транспортних агентств та митних 

брокерів. 

Другий набір послуг – суміжні логістичні послуги у сфері вантажних перевезень, до яких включені 

транспортні послуги, що є невід'ємною частиною руху товарів вздовж всього ланцюга поставок. 

Більшість постачальників профільних логістичних послуг також надають транспортні послуги. Суміжні 

логістичні послуги у сфері вантажних перевезень можуть надавати фірми, які використовують власні 

обладнання та транспортний парк, або посередники, які діють між клієнтами та транспортними 

компаніями як власне посередники або як перевізники загального призначення без транспортних 

засобів (ПБТЗ).  

Непрофільні логістичні послуги у сфері вантажних перевезень складають третю категорію. Вони 

включають технічне обслуговування та ремонт парку транспортних засобів, послуги з пакування, 

комп'ютерні та супутні послуги, страхові послуги та консультування з питань управління. Вони є 

задіюваними ресурсами або додатковими послугами для ланцюга поставок, але вони не обов'язково 

приносять надходження. Прикладом може служити регулярне технічне обслуговування та ремонт 

важливого транспортного обладнання, яке забезпечує роботу транспортних парків, хоча ці послуги не 
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обов'язково можна запропонувати за принципом третьої сторони фірмам-клієнтам. Крім того, в той час 

як послуги передачі даних і повідомлень та інші телекомунікаційні послуги є ключовими послугами з 

доданою вартістю, необхідними для відстеження руху товарів, вони часто інтегровані до профільних 

або суміжних логістичних послуг у сфері вантажних перевезень. 

Через велику кількість компонентів і учасників ринку регуляторна база логістичних послуг, як правило, 

складна та різноманітна. Забезпечення інтегрованих логістичних послуг зазвичай регулюється 

правилами перевезень (авіаційним, морським чи наземним транспортом), митницею та іншими 

службами, що займаються питаннями перетину кордону14, керівництвом портів та аеропортів, а в 

деяких випадках також більш конкретними вимогами, що висуваються до постачальників логістичних 

послуг. Крім того, на них можуть також розповсюджуватися деякі вимоги щодо ліцензування. (мал. 1). 

2.1.3. Необхідність визначення національних логістичних стратегій поширена в усьому 

світі  

Шлях до вирішення цих складних завдань полягає у створенні інституціональної основи для їх 

реалізації, що передбачає чіткий мандат та необхідну політичну підтримку з боку найвищих ешелонів  

влади для створення / зміни правил підтримки логістики та координації відповідних заходів та роботи 

відомств, які несуть відповідальність за фактичне впровадження, нагляд та забезпечення виконання 

цих правил. 

Протягом останніх двох-трьох десятиліть національні логістичні стратегії були підготовлені та 

впроваджені в низці країн із високим рівнем доходу, таких як Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція, 

Італія, Фінляндія, Угорщина, Греція, Чилі, Австралія, Сінгапур, Канада та Оман. Список країн із середнім 

рівнем доходу, які нещодавно визначили національну логістичну стратегію (чи перебувають у процесі 

її визначення), включає Китай, Індію, Індонезію, Тайланд, Малайзію, Уругвай, Мексику, Південну 

Африку, Туреччину, але не обмежується ними; навіть країни з низьким рівнем доходів, такі як Лаоська 

НДР15 та Ефіопія16, мають таку стратегію. Ці країни зазвичай розробляють комплексну стратегію 

логістики, узгоджену з посадовцями найвищого рівня в уряді. Подібна організаційна робота зараз 

також проводиться і в Україні. (див. також ITF 2016) 

2.2. Поняття сталої логістики і наслідки такого курсу розвитку 
 

2.2.1. Визначення сталої логістики  

 

Поняття ”сталість” зазвичай  охоплює три виміри, наведені та проілюстровані окремими прикладами 

нижче. Цей перелік також означає, що сталі процеси націлені на ефективність у всіх цих вимірах. 

Важливо усвідомити, що сталість як загальне поняття не можна зводити лише до природоохоронних 

проблем або екологічної сталості.  

 Економічна  сталість, в т. ч. зусилля щодо досягнення та підтримки фіскальної стійкості 

державного сектора та економічної рентабельності (тут) логістичних операцій у державному 

або приватному секторі; 

                                                           
14 В Україні крім митного контролю державний контроль під час перетину кордону також здійснюють ветеринарна служба, 
фітосанітарна служба, служба карантину рослин, радіологічна, екологічна та санітарно-епідеміологічна служби. 
15 open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12019964_03.pdf  
16 http://www.et.undp.org/content/ethiopia/en/home/library/poverty/national-logistics-strategy.html  

http://www.et.undp.org/content/ethiopia/en/home/library/poverty/national-logistics-strategy.html
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 Соціальна сталість, в т. ч. підвищення безпеки дорожнього руху та інших видів безпеки, 

проблеми охорони праці та справедливої винагороди за роботу, уникнення заторів і 

затримок; та 

 Екологічна сталість, в т. ч. підходи до мінімізації впливу викидів та інших зовнішніх впливів, 

пов'язаних з транспортними та логістичними операціями, яких зазнають люди, а також 

штучне та природне середовище.  

З огляду на це визначення соціальний вимір, здається, є особливо важливим в Україні, оскільки 

показники рівня безпеки у транспортному секторі є низькими у порівнянні з європейськими країнами. 

Світовий банк та ВООЗ оцінюють щорічні витрати на дорожньо-транспортні пригоди в Україні на рівні 

4-5 млрд дол. США через високу кількість загиблих та постраждалих людей. 

 

Малюнок 2. Стала логістика включає як соціальні, та і економічні та екологічні проблеми.17 

Сталий економічний розвиток також має вирішальне значення для громадськості з урахуванням 

інвестицій у транспортний сектор та потреб у підтримці інфраструктури. Здатність підтримувати вигідні 

операції як всередині країни, так і в міжнародній логістиці є центральною для приватного сектора. Для 

вантажовідправників це означає доступ до недорогих, безпечних та передбачуваних логістичних 

послуг. Для постачальників логістичних послуг це означає здатність надавати та розвивати свої послуги, 

які з часом стануть прибутковими. Одним словом, стала логістика має на меті бути ефективною у всіх 

трьох вимірах, як показано на  

                                                           
17 Згідно з Планом дій ЕС щодо логістики вантажів та  "екологічно чистішого транспорту" COM(2008) 433 
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Малюнок 2. 

2.2.2. Сталий транспорт і логістика як питання політики 

Питання сталого розвитку в галузі транспорту та логістики стали частиною політичного діалогу в усьому 

світі, не лише в країнах з високим рівнем доходу, але і в багатьох країнах з економікою, що 

розвивається. Основні проблеми, як правило, включають необхідність підвищення 

енергоефективності, скорочення викидів і зменшення заторів, а також необхідність боротьби з 

безліччю інших "мегатрендів", що стосуються суспільства, довкілля, технологій та / або ринку. Деякі 

недавні прогнози щодо мегатрендів, які зачіпають транспорт та логістику, представлені у Додаток 3. 

В рамках Організації Об'єднаних Націй (ООН) міжнародне співтовариство схвалило 17 цілей сталого 

розвитку (ЦСР) та Порядок денний для сталого розвитку до 2030 року у вересні 2015 року18. Серед ЦСР 

немає окремо визначеної мети розвитку сталого транспорту, але питання транспорту пов'язане з 

кількома цілями зі списку 17 ЦСР та 169 конкретних завдань, що стосуються продовольчої безпеки, 

охорони здоров'я, енергетики, інфраструктури, розвитку міст та населених пунктів; сталий транспорт 

прямо згадується в двох цілях19. Після цього нещодавно створена Консультативна група високого рівня 

з питань сталого транспорту ООН представила десять рекомендацій щодо мобілізації ресурсів сталого 

транспорту заради розвитку в жовтні 2016 року; вони наведені у Додаток 4. 

Багатосторонній тиск також посилюється в межах Європейського Союзу (ЄС), де зростання вантажних 

та пасажирських перевезень збільшує ризик забруднення та заторів. Європейська Комісія (ЄК) працює 

над тим, щоби створити таку форму мобільності, яка є стійкою, енергоефективною та нешкідливою для 

навколишнього середовища, тим самим зменшуючи несприятливі наслідки, пов'язані з мобільністю. 

Це означає, перш за все, просування практики "співмодальності", тобто оптимального поєднання 

                                                           
18 Див.: резолюцію, затверджену Генеральною Асамблеєю ООН 25 вересня 2015 р. під назвою "Transforming our world: the 
2030 Agenda for Sustainable Development", A/RES/70/1 
19 Як-от амбітне та чітко висловлене Завдання 3.6: “До 2020 р. в усьому світі вдвічі скоротити кількість смертей і травм 
унаслідок дорожньо-транспортних пригод”; та Завдання 11.2: “До 2030 забезпечити всім можливість користуватися 
доступними та екологічно стійкими транспортними системами на основі підвищення безпеки дорожнього руху, 
зокрема розширення використання громадського транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто перебуває 
в уразливому становищі, жінок, дітей, інвалідів і літніх осіб.” 
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різних видів транспорту в межах одного транспортного ланцюга, коли йдеться про перевезення 

вантажів. Технічні інновації та перехід до найменш забруднювальних і найбільш енергоефективних 

видів транспорту також сприятимуть більш сталій мобільності20. 

У жовтні 2017 р. було оприлюднено перший в своєму роді Звіт про глобальну мобільність (2017 р.) в 

якості першої глобальної оцінки ефективності транспортного сектора стосовно всіх видів транспорту. 

Він відстежує поступ у напрямку розвитку сталої мобільності в усьому світі за чотирма показниками: (i) 

універсальний доступ; (ii) ефективність; (iii) безпека; і (iv) зелена мобільність. 

Згідно з доповіддю “Звіт про глобальну мобільність (2017 р.)” світ не перебуває на шляху досягнення 

сталої мобільності. Окрім недосяжності для багатьох серед найбільш уразливих людей у світі, сьогодні 

транспортний сектор потерпає від використання великої кількості викопного палива, збільшення 

викидів парникових газів, забруднення повітря та шуму, надвеликої кількості жертв на дорогах та 

небажання долучати цифрові технології. Рамки дослідження, подані у звіті, спираються на показники, 

розроблені для цілей сталого розвитку ООН. Інформація за категоріями, встановленими в межах цього 

видання, буде оновлюватися кожні два роки, що дозволить урядам вимірювати прогрес у забезпеченні 

населення доступним, ефективним, безпечним та екологічно чистим транспортом. Актуальна 

інформація про Україну наведена у Додаток 5. 

Звіт про глобальну мобільність був підготовлений у межах ініціативи "Стала мобільність для всіх" 

(SuM4All), глобального партнерства, яке об'єднало зусилля заради трансформації транспортної галузі  

та задоволення очікувань завтрашнього дня щодо мобільності. Ця ініціатива включає в себе понад 50 

багатосторонніх банків розвитку, двосторонніх донорських установ, а також агентств, програм та 

регіональних комісій ООН, міжурядових організацій, глобальних організацій громадянського 

суспільства, організацій приватного сектора та освітніх закладів, включаючи Світовий банк та 

Міжнародний транспортний форум у рамках ОЕСР (МТФ); Україна також є членом МТФ. 

2.2.3. Питання політики сталого розвитку транспорту і логістики на практиці  

 

Як зазначалося вище, сталість у транспорті та логістиці охоплює цілий ряд питань, таких як мобільність, 

соціальна відчуженість, економічна життєздатність, а також різні види зовнішніх наслідків діяльності у 

галузі транспорту та логістики. Наявні фінансові ресурси та технології, природно, обмежують те, 

наскільки швидко чи в яких межах можна пом'якшити негативні наслідки такої діяльності. Основні теми 

політики сталої логістики наведені в Таблиця 2 в основному з точки зору макрорівня. Багато з них 

вимагає застосування регуляторних та / або фіскальних заходів. Після впровадження цих заходів 

відповідні органи влади також повинні забезпечувати їх виконання. 

Таблиця 2. Приклади основних тем політики сталого розвитку транспорту і логістики  

Інтерналізація, тобто прийняття зовнішніх впливів транспорту (наприклад, смертельні випадки 

та шкідливі викиди) як внутрішніх 

•  заходи контролю за викидами та технорми для всіх видів транспорту; 
•  схеми оподаткування транспортних засобів і палива, у т. ч. Схеми торгівлі викидами; 
•  оплата за користування інфраструктурою та інші суміжні фінансові питання, як-от ДПП; 
•  звернення до проблем соціальної відчуженості, демографії та міграції. 
 

                                                           
20 Див., напр., Генеральний директорат ЄК з питань мобільності і транспорту стосовно сталого транспорту: 
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable_en  

https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable_en
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Проблеми безпеки з метою мінімізації смертельних випадків і ризиків стосовно всіх видів 
транспорту  

•  покращення активного і пасивного захисту для подорожніх; 
•  більш жорсткі правила, яких мають дотримуватися оператори та персонал; 
•  більш жорсткі норми стосовно операцій та управління даними з міркувань безпеки. 
 

Підвищення мобільності, доступності і сполучуваності для всіх користувачів  

• краще просторове планування; 
• забезпечення пасажирським транспортом через механізм суспільних зобов'язань щодо 

надання послуг (Public Service Obligation); 
• активація недостатньо задіяного транспортного потенціалу, наприклад, внутрішніх 

водних шляхів.  
 
Технологічні проблеми  

• пошук ефективних технологій альтернативних та/або відновлюваних джерел енергії; 
• використання ІТ і “великих даних”  у плануванні транспорту та управлінні дорожнім 

рухом; 
• використання сучасних рішень у сфері ІТ стосовно операцій з логістики і ланцюгів 

поставок. 
 

Хоча в Таблиця 2 висвітлюються, головним чином, проблеми на макрорівні, існує низка дій або 

підходів, яких зацікавлені сторони приватного сектора, зокрема ПЛП та вантажовідправники, можуть 

дотримуватися з метою підвищення сталості своїх операцій. Одним з таких підходів є так звана 

концепція "уникай, переходь, покращуй" для вантажного транспорту, показана на Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 
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Малюнок 3. Ілюстрація  так званої концепції “уникай, переходь, покращуй” (Avoid-Shift-Improve) для (міського)  
вантажного транспорту. Джерело: https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency ; див. також: 
Sustainable Logistics – An Introduction to the Concept and Case Studies from Germany (2015) 

Крім того, соціальні та екологічні цілі не повинні суперечити економічним цілям, що наочно 

демонструє приклад у   

 

Таблиця 3 стосовно вантажних автоперевезень, де економічний період окупності прагматичних і сталих 

інвестицій може бути досить коротким.  

 

Таблиця 3. Приклад Німеччини щодо можливого заощадження витрат завдяки сталому вантажному 
автотранспорту. Джерело: Sustainable Logistics – An Introduction to the Concept and Case Studies from 
Germany (2015) 

Захід Витрати  
(євро) 

Зменшення витрати палива 
(зниження викидів СО2)  

Період окупності 

Автоматична передача 3 000 3,0% 3,2 роки 

Мастило з низьким коефіцієнтом  
тертя 

   400 (на рік) 2,5% 6 місяців 

Аеродинамічні пакети  
(вантажний автомобіль + причіп ) 

8 500 5,0% 2,4 роки 

Шини з низьким опором коченню 
   500 (на рік) 3,0%  5 місяців 

Контроль тиску повітря в шинах 1 000 3,0% 10 місяців 

 

Перелік у Таблиця 3 не є вичерпним, оскільки, наприклад, більш ощадливе водіння (так зване 

екологічне водіння) виявилося ефективним засобом зменшення витрат палива як на коротких, так і на 

довгих автомобільних маршрутах. Наприклад, дослідники (Jeffreys et al. 2016; Luijt et al. 2017; Barla et 

al. 2017; Ayyildiz et al. 2017) встановили, що навчання водіїв важких транспортних засобів основ 

екологічного керування призвело до зниження середніх витрат палива на міських дорогах та 

автошляхах від приблизно 3% до 5,5% відповідно. 

Додаткові ефективні засоби включають кращу оптимізацію маршрутів та більш високі показники 

завантаження вантажівок, а також перехід на більш екологічно чисті види транспортних засобів, як-от 

перевезення залізничним транспортом або морськими та внутрішніми водними шляхами (ВВШ), де це 

можливо. Такі заходи також, як правило, призводять до зниження кількості викидів на одиницю 

виконаних транспортних робіт. Інші подібні приклади впровадження сталої логістики часто полягають 

у спробах знизити енергоспоживання складів за допомогою використання інтелектуальних датчиків та 

світлодіодних технологій для потреб освітлення, а також використання сонячної або вітрової енергії 

для виробництва електроенергії та геотермальної енергії для опалення. (Див., напр., McKinnon 2017). 

3. Зв'язок між Національною транспортною стратегією на період до 2030 

року і Стратегією сталої логістики    
 

Стратегічні цілі Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (НТС 2030) 

згруповано за  чотирма пріоритетними напрямками (ПН). Кожен пріоритетний напрям у НТС 2030 

містить велику кількість (203) визначених проблем, які потребують розв'язання. Вони сполучені зі 104 

конкретними очікуваними результатами. Завдання до 20 з них виражені в цифрах, а решта 84 мають 

описовий характер. (Див. Таблиця  та Додаток 2). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency
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Таблиця 4. Кількість окремих рішень та результатів, визначених у межах чотирьох пріоритетних напрямів 
НТС 2030  

  Кількість визначених 

Пріоритетні напрями НТС 2030 проблем, що 
потребують  
розв'язання  

очікуваних 
результатів  

 1. Конкурентна та ефективна транспортна система 71 37 
2. Інноваційний розвиток транспортного сектора і 
стратегічні інвестиційні проекти  

49 35 

3. Соціально безпечний, екологічно чистий та 
енергоефективний транспорт  

57 21 

4. Безперешкодна мобільність та міжрегіональна 
інтеграція 

26 11 

Разом 203 104 
 

Виходячи зі змісту ПН, зв'язки між кожним з них і Стратегією сталої логістики висвітлено на Малюнок 

4. Найсильніший зв'язок спостерігається з ПН 1, оскільки він стосується багатьох питань 

конкурентоспроможності та рентабельності, які також є важливими питаннями в Стратегії сталої 

логістики. Зв'язок між двома стратегіями є найслабшим у зоні ПА 4, оскільки останній основному 

стосується пасажирського транспорту та мобільності. Додатковий компонент "Розвиток навичок і 

компетентностей" був доданий до логістичної стратегії, оскільки питання розвитку навичок та 

компетентностей є ключовими для досягнення цілей та завдань Стратегії. 

 

 

 

Малюнок 4. Основні зв'язки між чотирма ПН у НТС 2030 і Стратегії сталого розвитку та Плану дій, до якої також 
включено додатковий компонент “Розвиток навичок і компетентностей”. 
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3.1. Мета Стратегії сталої логістики     
 

Загальна мета Стратегії сталого розвитку – допомогти Україні в:  

(i) реалізації свого потенціалу в сфері логістики;  

(ii) посиленні мультимодальності та взаємосполучуваності між різними видами транспорту;  

(iii) обслуговуванні, модернізації та розширенні ефективної транспортної та логістичної 

інфраструктури та сприянні розвитку енергоефективного вантажного транспорту;  

(iv) поліпшенні навичок та послуг, пов'язаних з транспортом та логістикою;   

(v) сприянні торгівлі. 

Конкретні провідні завдання цієї діяльності Світового банку,  ініційованої влітку / восени 2016 року, 

охоплювали:  

a) оцінку основних фізичних та регуляторних гальм, виявлених  у логістиці важливих 

експортних продуктів або пов'язаних з ланцюгами їх постачання,  

b) пілотний аналіз покращення взаємодії міста та порту, а зрештою  

c) вироблення Стратегії сталого розвитку логістики для України та  

d) розробку реалістичного Плану дій щодо впровадження цієї стратегії.  

Ці рекомендації ї стосуються як фізичних, так і регуляторних гальм, і мають на меті бути максимально 

прагматичними та реалістичними. Вони можуть бути використані для наповнення діалогу про 

формування політики, визначення потенційних пріоритетів, залучення інвестицій / проектів у 

транспортний сектор, логістику та ключові сектори експорту; деякі з них можуть претендувати на 

підтримку та / або фінансування з боку міжнародних фінансових установ (МФО), багатосторонніх 

організацій, таких як ЄС, та приватного сектора на додаток до дій Кабміну. 

Заради вироблення ефективної та життєздатної національної логістичної стратегії обидві команди зі 

Світового банку та з Мінінфраструктури погодились, що до роботи під орудою Міністра інфраструктури 

пана Омеляна також долучатимуться зацікавлені сторони як з державного, так і з приватного секторів. 

Для створення відповідного майданчика для обговорення шляхів усунення бар'єрів та зменшення 

витрат на імпорт та експорт протягом 2017 року в рамках Кабінету Міністрів України було сформовано 

Координаційну раду з питань логістики (КРЛ). Її утворення вимагає схвалення з боку кількох міністерств 

та інших державних установ21, оскільки мандат КРЛ охоплює також питання, що стосуються, наприклад, 

митниці та податкової справи. Завдання КРЛ наведено у Додаток 1. 

Загальна мета КРЛ полягає в тому, щоб допомогти сформулювати національну стратегію логістики для 

України та впроваджувати відповідні реформи, що в кінцевому підсумку вплинуть на групи 

представників різних інтересів, в тому числі власників бізнесу, споживачів, працівників державного 

сектора тощо. 

                                                           
21 До них належать Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, Державна авіаційна служба України? / Service of Ukraine, Державне агентство автомобільних доріг 
України, Державна екологічна інспекція України, Державна служба України з безпеки на транспорті, Державна фіскальна 
служба України; правову оцінку надаватиме Міністерство юстиції України. 
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Наявні дискусійні форуми, такі як Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна 

палата, де регулярно обговорюються аспекти, пов'язані з логістикою, продовжують надавати цій  

Координаційній раді важливий дискусійний майданчик. Наявна технічна група, створена в 

Мінінфраструктури, функціонує як секретаріат для сприяння координації між різними 

зацікавленими сторонами.  

3.2. Аналітичний доробок, на якому ґрунтується Стратегія сталої логістики    
 

Кожна ключова сфера, яку було вирішено охопити Стратегією сталої логістики, була проаналізована 

за допомогою одного чи кількох конкретних досліджень, що висвітлюють виявлені перешкоди, 

надаючи емпіричні докази, наприклад, про інституційні структури, операційні дані, такі як витрати, 

час обробки та інші відповідні доступні дані. Ці дослідження також надають рекомендації щодо 

майбутньої роботи на різних рівнях деталізації. Окремі дослідження, проведені у межах цієї 

діяльності Світового банку, наведені у табл. 5. Їх нумерація відповідає ключовим сферам, 

визначеним вище. 

Таблиця 4. Дослідження, підготовлені в межах діяльності Світового банку, що лягли в підмурок 

Стратегії сталої логістики.  

1. Інституційний механізм планування та проведення політики у сфері логістики 
- Дослідження практичного застосування та оцінювання сталої логістики серпень 2017 
- На шляху до більш екологічної та ефективнішої логістики в Україні  серпень 2017 
- Транзитний транспорт в Україні    жовтень  2017 

 
2. Аналіз ланцюгів постачання   

- Агрологістика в Україні; Аналіз ланцюгів поставок у торгівлі зерном22  січень  2017 
- Аналіз ланцюгів поставок (АЛП) експортерів продукції  

гірничо-металургійного комплексу    серпень 2017 
- Контейнерні перевезення в Україні; АЛП контейнерів   серпень 2017 

 
3. Залізничні перевезення  

- Попереднє оглядове дослідження логістичної стратегії для  

української залізниці    жовтень  2016 

- Залізниця, внутрішній водний транспорт і морські порти  серпень 2017 

4. Сталий вантажний транспорт  
- Діагностичне дослідження сектора вантажних автоперевезень  червень 2017 

 
5. Перевезення між містом і портом 

- Аналіз взаємозв'язку між містом Одеса та морським портом  

 серпень 2017 

- Поліпшення систем громадського транспорту та взаємодії між містом і  

портом в Одесі, проект "Звіту про взаємозв'язок між містом і портом"  листопад 2017 

                                                           
22 В т. ч. дослідження від грудня 2014 р. під назвою: “Україна: діяльність дорадчих служб у сферах торгівлі 
сільськогосподарською продукцією, транспорту і логістики" (Ukraine – Agricultural Trade, Transport, and Logistics Advisory 
Services  Activity); дослідження від лютого 2015 р.: “Загальна характеристика інфраструктури ринку зерна в Україні й аналіз 

систем зберігання” (General Characteristics of Ukrainian Grain Market Infrastructure and Storage System Analysis); дослідження 

Світового банку (World Bank 2015a): Перехід на вищий щабель: рекомендації зі вдосконалення системи зернової логістики в 

Україні. 
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6. Внутрішні водні шляхи і порти 
- Внутрішній водний транспорт в Україні   травень 2017 
- Залізниця, внутрішній водний транспорт і морські порти  серпень 2017 

Крім того, в ході паралельного проекту Світового банку щодо визначення пріоритетів інвестицій в 

автомобільному секторі України було отримано цінну інформацію про дорожній рух і транспортні 

потоки на українській мережі магістральних автомобільних доріг. Інші види нещодавньої або поточної 

технічної допомоги (ТД) Світового банку та інвестиційні проекти в Україні включають, наприклад, таке: 

 Залізниця:  
- підтримка модернізації залізниці: TД зосереджена на ключових компонентах 

реформ   

 Міський транспорт: 
- сталий міський транспорт для Києва і Одеси відповідно 

 Автомобільні дороги: 

 Другий проект з підвищення безпеки на дорогах – відновлення доріг у Полтавській 
області + підвищення безпеки на дорогах уздовж різних коридорів + інституційна 
підтримка та зміцнення у сфері реформування дорожнього сектора  
- реконструкція ділянки автомобільної дороги від Полтави до Харкова  
- технічне обслуговування національної мережі найголовніших автотранспортних 

коридорів + інституційна підтримка 
 

Інші недавні дослідження чи довідкові матеріали в галузі транспорту та логістики України включають 

таке: 

 Портова і річкова логістика України (про зберігання зерна і логістику) – оглядовий звіт, 
підготовлений експертами Світового банку і профінансований Державним 
секретаріатом Швейцарії з економічних питань (ДСШЕП), весна 2016 року 
  

 Методологія портових зборів для України, довідковий матеріал, підготовлений 
Світовим банком і профінансований Державним секретаріатом Швейцарії з 
економічних питань (ДСШЕП), весна 2017 року  

 Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та національної стратегії в транспортному 
секторі України, профінансована програмою ЄС для України (EBPI), початок 2017 року 

 Обстеження даних з транспортно-логістичної системи на півдні України, що 
фінансується Японське агентство міжнародного співробітництва (ЯАМС), червень 2017 
р. 

 Аналіз поточного стану справ у підгалузі внутрішнього водного транспорту і показників 
діяльності на Дніпрі, що фінансується Європейським інструментом сусідства (ЄІС), 
серпень 2017 р. 
 

Команда Світового банку також здійснила кілька місій в Україну в 2016 та 2017 роках, під час яких 

проводились численні семінари та інтерв'ю з ключовими зацікавленими сторонами. Ці подорожі 

сприяли отриманню належних знань стосовно відповідних питань як на рівні Кабміну, 

Мінінфраструктури і підпорядкованих йому відомств, так і на рівні ділових та галузевих асоціацій, 

освітніх закладів і зацікавлених сторін у приватному секторі. 

3.3. Розподіл питань, використаний у Стратегії сталої логістики    
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Як зазначалося вище у розділах 3.1 і 3.2, звіти, покладені в основу Стратегії сталої логістики, 

охоплюють шість ключових сфер. Окрім них, до Стратегії включені так звані 1) профільні логістичні 

послуги у сфері вантажних перевезень та 2) суміжні логістичні послуги для вантажних перевезень, як 

показано на Малюнок 1. Оскільки Стратегія сталого розвитку логістики доповнює НТС 2030, вона має 

на меті не дублювати положення про великі інвестиції в жорстку інфраструктуру, передбачені в НТС. 

Приклади розподілу конкретних цільових груп та заходів у Стратегії сталої логістики наведені в 

загально важлива тема, до якої долучаються всі згадані вище зацікавлені сторони  

Таблиця 5. Основні групи зацікавлених сторін такі: 

A. Державна відповідальність у підгалузях логістики  

Ця категорія включає запропоновані питання чи заходи,  які потребують дій з боку 

держави на рівні Кабміну, міністерств або підвідомчих установ, що мають стосунок до 

українського сектора логістики в цілому або до окремих її різновидів, як-от 

різноманітні питання безпеки. 

 

B. Надання логістичних послуг, або сектор логістики  

Ця категорія включає запропоновані питання чи заходи, які потребують дій з боку 

держави на рівні Кабміну, міністерств або підвідомчих установ, що мають стосунок до 

окремого виду транспорту за винятком питань, пов'язаних з мультимодальним 

транспортом, оскільки вони відокремлені в категорію Е.  

До категорії В також належать дії приватного сектора.   

 

C. Освітяни й освітні заклади 

Ця категорія включає запропоновані питання чи заходи, пов'язані з навчанням або 

науковими дослідженнями або такі, що передбачають певні дії з боку працівників 

освіти, університетів чи дослідницьких інститутів.   

 

D. Навички й компетентності  – наскрізна тема, до якої долучаються всі згадані вище зацікавлені 

сторони  

 

E. Мультимодальний транспорт – загально важлива тема, до якої долучаються всі згадані вище 

зацікавлені сторони  

Таблиця 5. Розподіл заходів в рамках Стратегії сталої логістики  (індивідуальні заходи відповідають 
зазначеній нумерації)    

Домінантний 
тип сталого 
розвитку 

Економічний 
Перспектива 
виконання 

Типологія дій і 
проблем 

Соціальний 
коротко-, 
середньо-, 

довгострокова  

ін
ф
р
ас
тр
ук
ту
р
а 

те
хн
о
л
о
гі
ї 

п
р
ав
о
ві
 і 
ф
іс
ка
л
.*

**
 

уп
р
ав
л
ін
н
я

**
 

н
ад

ан
н
я 
п
о
сл
уг

* 

Екологічний 

К
С

 ≈
 2
0
2
1
р
. 

С
С

 ≈
 2
0
2
5
р
. 

Д
С

 ≈
 2
0
3
0
р
. 

A.1. Кабмін                 

A.2. Мінінфраструктури                 
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A. 
Відповідаль-
ність держави 
у секторах 
логістики  

A.3. МОН                 

A.4. Інші відомства 

                
          

B. Надання 
логістичних 
послуг або 
сектор 

логістики 

B.1. Автотранспорт                 

B.2. Залізниця                  

B.3. Морський транс. і порти                 

B.4. Внутрішні водні шляхи                 

B.5. Передова логістика                 

B.6. Коридори і транзит                 

B.7. Інше****                 
          

C. Освіта та 
наука 

C.1. Освітньо-наук. установи       Основні завдання 
наведені у секції D. 

Підвищення кваліфікації 
та навчання  

C.2. Професійно-техн. освіта       

C.3. Інші джерела освіти       
          

D. 
Підвищення 
кваліфікації та 

навчання 

Загально важлива тема, до 
якої долучаються всі 
сторони в секціях A    C 

                
          

E. Мультимо-
дальний 
транспорт 

Загально важлива тема, до 
якої долучаються всі 
сторони в секціях A    C       

в т. ч. логістичні центри; 
питання 

інтермодальності та 
контейнеризації  

*) в т. ч. витрати, якість і ефективність       
 

**) в т. ч.  інституційна й організаційна структура       
 

***) в т. ч.  регуляторні та фіскальні заходи        
 

****) приміром, авіавантажні, експрес- і поштові, консультування з питань логістики 
і галузеві асоціації   
 

 

4. Моніторинг, оцінка та КПЕ для сектора логістики  
 

Нині ситуація із доступом до галузевих даних та статистичної інформації потребує суттєвого 

поліпшення. Це стало очевидним в результаті роботи з аналітичними звітами, а також в рамках 

зустрічей з представниками влади та бізнесу. Ця потреба визнається також в НТС 2030. 

Для поліпшення ситуації необхідні значні ресурси, включаючи фінансові, організаційні, технологічні (ІТ) 

тощо. Крім того, ймовірно, необхідно буде залучити певні інституційні механізми, щоб визначити, як 

розподіляються обов'язки між відповідними установами. Основні зауваження щодо наявної статистики 

у транспортно-логістичній сфері в Україні представлені в Таблиця 6. 
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Таблиця 6. Стан наявної статистики для КПЕ в транспортно-логістичному секторі України 

 Існує певна статистика рухомого складу (наприклад, кількість транспортних засобів, 
одиниць рухомого складу залізниці чи торговельного флоту), однак загальна якість і 
співставність даних – незадовільні;  

 Існують стандартні дані про платіжний баланс щодо торгівлі послугами;   

 Існують базові дані за видами транспорту (частка на автомобільному, залізничному, 
морському та повітряному транспорті у тонах і тонно-кілометрах), однак якість і 
співставність даних – незадовільні; 

 Недостатньо даних про роботу транспортних та логістичних ринків (наприклад, 
статистика щодо собівартості одиниці продукції, рівня використання потужностей, 
продуктивності праці та капіталу); 

 Недостатньо даних про структуру транспортного та логістичного ринків (приміром, 
рівень концентрації надання окремих видів логістичних послуг); 

 Практично відсутня статистика про "обіг" даних (наприклад, дані про транспортні 
потоки, дані про вихідний пункт і пункт призначення); 

 Недостатньо даних, які б відображали поточну або ретроспективну ситуацію; 

 Послідовність та якість наявних даних є недостатніми, а часто й незадовільними; 

 Доступність наявних даних в цілому погана, з істотними затримками у поширенні; 

 Процедури збору, обміну, агрегації та розповсюдження даних між компетентними 
органами є нечіткими, бюрократичними та громіздкими.  

Контроль відповідності та співпраця для покращення обсягу, якості та наявності статистичних даних 

потрібні як з боку державного, так і з боку приватного секторів. Успішність збору даних залежить не 

тільки від діяльності уряду - також необхідна активна співпраця з приватним сектором з метою 

врахування потреб приватного сектору. Це стосується як України, так і будь-якої іншої країни. 

Типи та джерела наявної статистики для аналізу ключових показників ефективності (КПЕ) у 

транспортно-логістичному секторі представлені в Таблиця 7. Хоча у НТС 2030 запропоновано певні КПЕ 

у числових показниках (Додаток 2), питання оновлення та визначення корисних КПЕ для Стратегії 

логістики (див. також Додаток 6) залишається відкритим. Завдання визначення та відбору найбільш 

вагомих КПЕ може бути віднесено до компетенцій/завдань Координаційної ради (КРЛ).  

Таблиця 7. Основні транспортно-логістичні показники та запропоновані суб'єкти управління та/або збору 
статистичних даних (див. також Додаток 6) 

 
Національні Міжнародні  

1.  Рухомий склад  
Мінінфра., підвідомчі 

установи, Державна служба 
статистики України (Держстат) 

ООН (ММО, МОЦ); ЄС (Євростат); 
СБ, ОЕСР… 

2. Обіг даних 

Мінінфра. та підвідомчі 
установи, Митниця та інші 

служби прикордонного 
контролю, Держстат, також 

галузеві асоціації 

ООН; ВМО; СБ; ЄС; ОЕСР … 

3. Фінансові показники 
Мінфін, Мінінфра., Держстат, 
НБУ, також галузеві асоціації 

ООН, СБ, Євростат… 

4. Операційні показники  Мінінфра., також галузеві 
асоціації 

ООН (ММО, МОЦА, ЄЕК ООН, МОП, 
ВООЗ); СБ, ОЕСР; ЄС (Євростат); 

інші міжнародні зацікавлені 5. Сполучуваність 
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6. Екологічні показники 
Мінек., Мінінфра., зацікавлені 

групи  
сторони (державного та 

приватного сектору) 

7. Соціальні показники 
МОЗ, Мінінфра, зацікавлені 

сторони 
ООН, СБ, ВООЗ 

 

Мінек. = Міністерство екології та природних ресурсів; Мінфін = Міністерство фінансів; Мінінфра. = Міністерство 

інфраструктури; МОЗ = Міністерство охорони здоров'я   
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5. Загальні потреби формування політики для Стратегії сталої логістики   
 

5.1. Загальні потреби формування політики на рівні Кабінету Міністрів України 

5.1.1. Збір статистичної інформації у транспортному секторі  

 

Брак надійних і змістовних статистичних даних щодо транспорту і логістики серйозно ускладнює 

відповідні реформи. Це стосується даних щодо рухомого складу, приміром, реєстри транспортних 

засобів, суден, літальних апаратів та рухомого складу залізниці, а особливо даних стосовно "обігу" та 

пов'язаних з ними часових показників. Дані стосовно "обігу" включають статистику потоків товарів, осіб 

та транспортних засобів на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Поліпшення стану якості, обсягу та доступу до статистичних даних є першочерговим завданням у ході 

реалізації НТС 2030, її підгалузевих стратегій, а також у виконанні вимог УА з транспортних та 

логістичних питань (див. також Розділ 4 та Додаток 6).  

Робота передбачає залучення зацікавлених сторін у рамках Кабміну, міністерств та їх підвідомчих 

установ, а також Державної служби статистики України (Держстату); крім того, передбачаються 

короткострокові, середньострокові та довгострокові заходи. 

До основних видів діяльності, що перебувають під наглядом Кабміну (A.1.), належать:  

 Збір надійних статистичних даних у транспортному секторі (A.1.1.); 

 Прискорення впровадження УА (A.1.2.); 

 Надання Координаційній раді з питань логістики чіткого мандату і засобів для виконання 

поставлених завдань (A.1.3.); 

 Нагляд і контроль за досягненням найбільш вагомих КПЕ з розвитку логістики (A.1.4.). 

 

5.1.2. Прискорення гармонізації питань транспорту і логістики відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 

Одне з основних середньо-довгострокових завдань, передбачених УА, підкреслює необхідність 
регуляторної гармонізації законодавчого доробку ЄС (acquis) з національним законодавством України 
по всіх видах транспорту, а також необхідність посилення спроможності національних органів влади 
впроваджувати та забезпечувати дотримання законодавства. 
 
УА також передбачає подальше впровадження прийнятої національної транспортної стратегії України 
та підготовку і здійснення реформ у всіх транспортних секторах, тим самим поліпшуючи рух пасажирів 
і товарів та збільшуючи плинність транспортних потоків, а також взаємосполучуваність між Україною, 
ЄС та третіми країнами регіону (див. також Розділ 1.2).  
 
До цієї роботи залучатиметься Кабінет Міністрів України, міністерства та їх відповідні установи, а також 
Державна служба статистики України (Держстат). Така робота буде включати в себе короткострокові, 
середньострокові та довгострокові заходи. 
  

 

5.1.3. Забезпечення роботи Координаційної ради з питань логістики 

 
Для того, щоб КРЛ відповідала очікуваннями, її компетенції повинні бути чіткими і прийнятими усіма 

зацікавленими державними та приватними сторонами. КРЛ також повинен мати такий склад, який 
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дозволить застосувати найкращі практики з розвитку логістики. КРЛ також потребує компетентного 

секретаріату та достатнього бюджету для ефективного виконання своїх обов'язків. 

КРЛ працює безпосередньо в межах Кабміну, тому головним чином це обов'язок Кабміну 

забезпечувати необхідні умови та ресурси для роботи КРЛ. На практиці Мінінфраструктури матиме 

основоположну роль у підтримці роботи КРЛ, а також отримає найбільшу користь від її діяльності. 

Внесок КРЛ може включати дослідження або опитування щодо конкретних тем, які КРЛ отримуватиме 

міжнародних експертів. 

Базуючись на досвіді інших країн, надзвичайно важливо, щоб і приватний сектор мав голос у роботі 

КРЛ. Це може бути організовано кількома способами, як-от шляхом надання місць у КРЛ 

представникам провідних організацій від зацікавлених сторін чи ключовим експертам у цій галузі або 

шляхом залучення таких експертів у кожному окремому випадку. 

Організована безпосередньо в межах Кабміну, успішна робота КРЛ вимагає надежної координації між 

ключовими міністерствами та відомчими установами, а також іншими органами, такими як Державна 

служба статистики України (Держстат). Робота передбачає короткострокові, середньо- і довгострокові 

заходи. 

5.1.4. Моніторинг основних показників ефективності з розвитку логістики 

 

Регулярний нагляд та відстеження виконання завдань щодо вибору ключових показників ефективності 

(КПЕ) для НТС 2030 або Стратегії сталої логістики, є важливими на двох рівнях: 

1. відстеження прогресу щодо обраних КПЕ; 

 

2. необхідність постійного нагляду за тим, щоб обрані КПЕ були релевантними для 

досягнення цілей, для яких ці показники були відібрані, оскільки деякі КПЕ застарівають 

(наприклад, через проблеми з якістю даних або їх відсутністю) 

Для певних КПЕ у сфері логістики ці завдання можуть лягти на КРЛ, якщо не буде вирішено по-іншому. 

Іншим можливим суб'єктом може бути Мінінфраструктури, оскільки це частина його галузевих 

обов'язків. Також рекомендується, щоб нагляд і контроль за досягненням КПЕ як в НТС 2023, так і у 

схвалених підгалузевих стратегіях (див.  

Таблиця 1) був скоординований. 

Рішення, що базуються на досягнутому прогресі – або відсутність такого прогресу – стосовно КПЕ, 

мають залишатися в компетенції того органу, який приймає відповідні рішення, наприклад, в 

компетенції Кабміну або галузевих міністерств. 

5.1.5. Пріоритетні завдання органів державної влади 

 

Питання безпеки, що стосуються усіх видів транспорту, належать переважно до повноважень 

Мінінфраструктури та його установ. Питання безпеки також широко висвітлено в НТС 2030. 

Новостворена Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. Мінінфраструктури поставлено завдання здійснювати державну політику у сферах безпеки на 

автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, 
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морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного 

господарства).  

Національна поліція України при Міністерстві внутрішніх справ включає Департамент патрульної поліції 

та Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності, яке перебрав на себе 

функції Державної автомобільної інспекції (ДАІ) та Міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів 

(МРЕВ) після їх ліквідації в листопаді 2015 року. 

Однак узгодження завдань і обов'язків, особливо в ході перевірки безпеки дорожнього руху, між 

Національною поліцією та Укртрансбезпекою, має бути покращено. Також необхідно значно збільшити 

людські, технічні та адміністративні ресурси, задіяні для потреб транспортної інспекції, щоб досягти 

належного рівня контролю. Отже, підкреслюється важливість наступних заходів: 

 Значне збільшення можливостей щодо перевірок безпеки на всіх видах транспорту, особливо 

на автомобільному транспорті (A.2.1.);  

 Якісне покращення компетенцій з перевірки перевезення небезпечних вантажів на всіх видах 

транспорту та забезпечувати додержання правил (A.2.2.) 

Міністерство освіти (A.3.) Завдання пов'язані з освітою на навчанням (D.) 

Державна фіскальна служба (митниця) та прикордонні відомства (A.4.)  

З 2014 року українська митниця зазнала значної реорганізації, коли вона була перетворена з 
Міністерства податків і зборів на Державну фіскальну службу (ДФС) при Міністерстві фінансів. 
 
Професійна, передбачувана та ефективна діяльність ДФС та прикордонних служб23 має вирішальне 
значення для підвищення якості логістики в України при імпорті, експорті та транзитній торгівлі. Ці 
служби також відіграють важливу роль у впровадженні УА та її торгових компонентів, таких як 
процедури митної оцінки. Вони повинні стати більш прозорими та ефективними, зокрема щодо 
еталонних цін для визначення митної вартості. Нагляд та впровадження таких заходів поширюється, 
головним чином, в рамках ДФС та інших прикордонних служб: 

 

 Інтеграція процедури "єдиного вікна" на митниці (A.4.1.); 

 Підвищення передбачуваності та прозорості митної оцінки імпорту, запровадження системи 
контролю для підтвердження на рівні менеджменту (A.4.2.); 

 Розробка системи управління ризиками в Державній податковій службі та інших прикордонних 

службах, в т. ч. аналіз ризиків, показники та критерії (A.4.3.). 

  

5.1.6. Основні завдання Уряду 

 

Рівень Кабміну (A.1.):  

 Збір надійних статистичних даних у транспортному секторі (A.1.1.); 

 Прискорення впровадження УА (A.1.2.); 

 Надання Координаційній раді з питань логістики чітких компетенцій і засобів для виконання 

поставлених завдань (A.1.3.); 

 Нагляд і контроль за досягненням ключових КПЕ з розвитку логістики (A.1.4.). 

                                                           
23 В Україні крім митного контролю державний контроль під час перетину кордону також здійснюють ветеринарна служба, 

фітосанітарна служба, служба карантину рослин, радіологічна, екологічна та санітарно-епідеміологічна служби. 
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Міністерство інфраструктури (A.2):  

 ПІдвищення ефективності перевірок безпеки на всіх видах транспорту, особливо на 

автомобільному транспорті (A.2.1.);  

 Якісне покращення компетенцій з перевірки перевезення небезпечних вантажів на всіх видах 

транспорту та забезпечувати додержання правил (A.2.2.).  

Міністерство освіти (A.3.): завдання пов'язані головним чином з розвитком освітою на навчанням 

(D.). 

Митниця та інші прикордонні служби (A.4.):   

 Інтеграція процедури "єдиного вікна" на митниці (A.4.1.); 

 Підвищення передбачуваності та прозорості митної оцінки імпорту, запровадження системи 
контролю для підтвердження на рівні менеджменту (A.4.2.); 

 Розробка системи управління ризиками на митниці та в інших прикордонних службах, в т. ч. 

аналіз ризиків, показників та критеріїв (A.4.3.). 
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6. Галузева специфіка в Стратегії сталої логістики   
 

6.1. Вантажний автомобільний транспорт  (B.1.) 
 

Галузь вантажних автомобільних перевезень в Україні здатна задовольнити основні потреби 

економіки, незважаючи на складну економічну, інституційну та регуляторну ситуацію. Вантажний 

автомобільний транспорт сприяє збільшенню ВВП України на 2-3% (всі види транспорту: 7%); в ньому 

задіяно таку ж частку робочої сили країни (всі види транспорту: 6-7%). Майже 70% усіх внутрішніх 

вантажів у розрахунку на вагу перевозиться автомобільним транспортом, що відповідає лише 12% 

показників роботи транспорту у тонно-кілометрах.   

Поганий стан українських доріг є найбільшою перешкодою на шляху подальшого розвитку вантажного 

автомобільного транспорту та пов'язаної логістичної діяльності. Фінансування транспортної 

інфраструктури, включаючи питання Дорожнього фонду, потребує прийняття необхідних рішення на 

рівні Кабміну і розглядається в НТС 2030. 

Серйозні проблеми зі збором даних ускладнюють будь-який аналіз вантажних перевезень 

автотранспортом, наприклад, бракує даних щодо: i) кількості підприємств вантажного автотранспорту 

та їх характеру; ii) автопарків та їх розподілу; ііі) надійних розрахунків стосовно дорожнього руху. 

Основні завдання, спрямовані на підвищення якості та ефективності роботи у секторі вантажних 

автомобільних перевезень покладаються на приватний сектор, особливо з огляду на нагальну потребу 

у відновленні автопарку, що також вимагає фіскальної та регуляторної підтримки з боку Кабміну. За 

необхідність вдосконалення системи перевірок на дорогах та автомобільному транспорті, а також 

питання, пов'язані з виконанням міжнародних конвенцій та угод з питань автомобільного транспорту, 

в першу чергу відповідальними є Кабмін та Мінінфраструктури. Ключовими кроками у розвитку галузі 

є: 

 Модернізація автопарків вантажного транспорту, особливо для внутрішніх перевезень, з 

міркувань економічного, а також екологічного характеру (B.1.1.); 

 Значне посилення габаритно-вагового контролю, контролю технічного стану транспортних 

засобів, перевірок сертифікації та відповідності водіїв (B.1.2.); 

 Статус дотримання відповідних міжнародних конвенцій у сфері автомобільного транспорту;  

 Підвищення доступу до багатосторонніх і двосторонніх транспортних дозволів паралельно зі 

сприянням оновленню реєстрації автопарку в Україні   

6.1.1. Міжнародні та національні правові інструменти і реформи  

2017-2018 роки мають вирішальне значення для реалізації УА. Кабмін має докладати усіх зусиль для 
покращення доступу на ринки міжнародних вантажних перевезень (ЄКМТ, ОЧЕС) та поступово 
нарощувати багатосторонні та двосторонні квоти на отримання дозволів. 
 
Дотримання Хартії якості ЄКМТ, що набирає чинності з 1 січня 2018 року слід контролювати окремо, 
особливо, якщо прийняття нового законопроекту про автомобільний транспорт буде відкладено. 
Кабмін повинен розглянути питання про приєднання до низки транспортних конвенцій ЄЕК ООН24. 
 

                                                           
24 Як-от: i) Угода про видачу і дійсність водійських посвідчень (СВУ / APC); ii) Глобальні технічні правила для колісного 
транспорту від 1998 р.; iii) Протоколи до Конвенції про автоперевезення вантажів (КДПВ); iv) Конвенція про митний режим 
для піддонів  від 1960 р.; v) Митна конвенція про контейнерний пул від 1994 р.  
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Часткове скасування ліцензії оператора для підприємств з вантажних автоперевезень у 2010 році 
створило хаотичну ситуацію на транспортному ринку. Впровадження якісного регулювання доступу до 
цієї професійної діяльності сприятиме регулюванню сектора і відповідності положенням та цілям  
УА.  
Потрібно розробити надійну процедуру реєстрації та ліцензування, за допомогою інформаційно-
технологічних систем, для управління комплексними базами даних в режимі реального часу, з метою 
зменшення загрози незаконного втручання та корупції. Необхідно знайти прийнятні відхилення від 
вимог ЄС щодо фінансового стану. Коли будуть досягнуті домовленості про відповідні стандарти, котрі 
відображають українські реалії, вони повинні бути застосовані на всіх рівнях. 
 

6.1.2. Посилення інститутів  

Інститути, що регулюють сектор вантажних автомобільних перевезень, можуть час від часу становити 

перешкоду на шляху реформування галузі. Ситуацію слід покращити, наскільки це можливо, 

наприклад, шляхом застосування таких заходів:  

 посилення ролі Державної служби статистики; 

 поліпшення умов роботи, а також рівня підготовки державних службовців; 

 забезпечення стабільної роботи наявних державних структур та організацій, визначення вимог 

до комунікацій між усіма компетентними органами, що управляють автомобільною галуззю; 

 посилення участі галузевих асоціацій, навчальних закладів та освітньо-наукових установ у 

соціальному діалозі заради розвитку сектора автомобільного транспорту; 

 сприяння створенню представницьких асоціацій вітчизняних перевізників без державного 

управління. 

6.1.3. Ринкова структура у секторі вантажного автотранспорту  

На підприємства вантажних автомобільних перевезень, зареєстровані як юридичні особи, припадає 

лише 12% загального обсягу вантажу, перевезеного автотранспортом (у тонах). На перевезення за 

власний рахунок та індивідуальними підприємцями припадає 88%, що є дуже високою часткою. 

Ліцензовані оператори вантажних автоперевезень становлять менше ніж 30% від всіх підприємств 

автомобільного вантажного транспорту, що є дуже низькою часткою. 74% фірм25 налічують менше ніж 

9 співробітників; компанії, що наймають понад 50 осіб, становлять лише 8% від усіх підприємств галузі. 

Річний оборот 95% підприємств становить менш ніж 1 млн євро.  

6.1.4. Необхідність оновлення автопарків вантажного транспорту   

За даними Мінінфраструктури, загальна кількість вантажних автомобілів усіх розмірів становить 1,95 

млн одиниць (2016 рік); понад 70% з них загальною вагою менше 10 тонн. Принаймні, ¾ усіх вантажних 

автомобілів мають вік понад 10 років, а близько 50% з них - російського та українського виробництва. 

З огляду на кількість нових реєстрацій (2016 р.), на повне оновлення автопарку знадобиться від 13 до 

25 років. 

Оренда та банківські кредитні ставки є високими та практично недоступними для багатьох операторів, 

тому пряма закупівля є найбільш оптимальним варіантом, при можливості26. ПДВ, що складає 20% на 

імпортовані транспортні засоби, має бути переглянуто, оскільки це ускладнює своєчасне оновлення 

                                                           
25 Вид економічної діяльності: Наземний та трубопровідний транспорт, складське господарство і допоміжна діяльність. Веб-
сайт Мінінфраструктури indicates that there are over 56,000 road freight transport operators in Ukraine, without specifying their 
legal status  
26 Переважна річна процентна ставка за кредитами становить 13-28% в гривнях та 10-15% в євро у поєднанні з першим 
внеском у розмірі 20-35%. Типовий лізинговий кредит у євро має річну процентну ставку 10-14% та перший внесок у розмірі 
20%. 
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автопарку. Митниця повинна також приймати справжню і правильно задокументовану ціну придбання 

імпортованих транспортних засобів у якості оголошеної вартості. Окрім ПДВ, технічний сертифікат 

транспортного засобу коштує близько 200 євро, а його реєстрація складає близько 300-400 євро. 

Рекомендується переглянути та зменшити ці суми, якщо це можливо. 

Ґрунтуючись на оцінці робочого українського вантажного автопарку стосовно так званих вантажних 

транспортних засобів типу N3 загальною масою понад 16 тонн та їх заміною до 2030 року задля 

досягнення прийнятного стандарту ЄС27, були розраховані валові інвестиційні потреби, вплив на 

експлуатаційні витрати та рівень викидів. Основні висновки наведені в Таблиця 8, а припущення щодо 

розрахунку наведено в Додаток 7.  

Таблиця 8. Оцінка впливу на фінансові потреби та викиди в разі заміни українського парку вантажних 
автомобілів масою понад 16 тон між 2017 і 2030 роками у відповідності з міжнародними 
стандартами  

Кумулятивні значення протягом 
2017 - 2030 рр.   

Загальне зниження викидів: 

  
млрд 
євро 

викиди чадного 
газу  

-61 % 

Валові інвестиційні потреби* 
- 5,9 

викиди 
вуглекислого 

газу  -28 % 

Ліквідаційна вартість застарілого 
парку** 

+ 0,4 
викиди 

вуглеводнів  
-53 % 

Зниження витрат на паливо***  
+ 2,4 

викиди оксидів 
азоту 

-53 % 

Наслідки чистого фінансування**** 
- 3,1 

викиди твердих 
часток  

-74 % 

 

Наведена оцінка виявляє приблизний порядок фінансового та екологічного впливу в результаті 

оновлення автопарку, що дозволить українському автовантажному парку відповідати міжнародним 

стандартам. Потреба у чистому фінансуванні становитиме 3,1 млрд євро після врахування можливої 

ліквідаційної вартості надлишкових вантажних автомобілів та заощаджень за рахунок підвищення 

ефективності використання палива. Викиди парку автотранспортних засобів скоротяться більш ніж 

удвічі для всіх типів викидів, а для викидів вуглекислого газу скорочення становитиме близько 28%. 

Ці значення включають в себе припущення, що продуктивність автопарку збільшиться приблизно на 

35% стосовно загального кілометражу транспортних засобів завдяки збільшенню продуктивності нових 

транспортних засобів. У той же час, для того, щоби досягти вищої ефективності автомобілів у цих 

значеннях, кількості вантажівок буде потрібно на 22% менше. Це припущення було зроблено з 

врахуванням можливості збільшення попиту на транспорт до 2030 року, де загальні річні темпи 

зростання становили 3% на рік до 2030 року.  

                                                           
27 Розподіл до 2030 року нагадує очікувану динаміку вантажних транспортних засобів у 30 країнах-членах Європейської 

економічної зони за 1995, 2005 та 2011 рр. Режим доступу: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/allocation-of-

heavy-duty-vehicles-1  

 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/allocation-of-heavy-duty-vehicles-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/allocation-of-heavy-duty-vehicles-1
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6.1.5. Структура ринку автомобільного транспорту  

Конкуренція на внутрішньому ринку вантажних автоперевезень є жорсткою, але відбувається майже 

виключно між українськими провайдерами. Іноземні оператори утримуються від входу на ринок через 

низький рівень цін, поганий стан дорожньої мережі та високий, на їхню думку, рівень корупції. Як в 

міжнародних, так і в вітчизняних операціях часто застосовуються ланцюгові контракти, хоча переважно 

це відбувається під час пікового попиту. Транспортні інтернет-біржі широко використовуються для 

відповідності попиту та пропозиції. 

Найважливішими товарами, що перевозяться вантажними автомобілями, є металеві руди та інша 

гірничодобувна продукція (41%), сільськогосподарська продукція, продукти харчування, напої та 

тютюн (24%), а також хімічна продукція (10%). Лідирують за обсягом вантажних перевезень (у тонах)   

Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Київська та Івано-Франківська області, а за вантажообігом (у 

тонно-км) ведуть перед Львівська, Закарпатська, Донецька, Дніпропетровська, Київ та Київська області. 

Середня вартість вантажоперевезень автотранспортом нані складає 17 грн./км на національних та 

близько 13 грн./км на міжнародних маршрутах з відповідними тарифами на рівні близько 20 грн./км в 

обох випадках. Розподіл витрат як на внутрішньому, так і на міжнародному транспорті має приблизно 

такий вигляд: 17% - витрати на водія, 47% - витрати на пальне, 17% - витрати на транспортний засіб, 

13% - на накладні та 6% - інші витрати. 

Великовантажні транспортні засоби (із загальною масою 40 тон) як на внутрішніх, так і на міжнародних 

маршрутах проїжджають в середньому близько 110 тис. км/р. Середня дальність перевезень на всіх 

вантажних автомобілях (від малих до важких транспортних засобів), які займаються внутрішніми 

перевезеннями, становить близько 50 км (дані за 2014 рік після неперервного збільшення за попередні 

5 років). 

Кількість професійних водіїв та працівників, що обслуговують автотранспортні засоби, скоротилася з 

більш ніж мільйона до менш ніж 850 000 у період з 2011 по 2016 рік. Нині існує дефіцит професійних 

водіїв, головним чином у великих містах, оскільки багато хто виїхав за кордон на роботу, де 

професійний водій може заробити в 4-5 разів більше, ніж в Україні. Запровадження безвізового 

режиму значно полегшить щоденні транспортні операції між Україною та країнами-членами ЄС. 

6.1.6. Корупція та брак контрольних механізмів; Перевезення за власний рахунок (ПВР) 

 
Не дивлячись на розпочатий рух "без корупції на транспорті", викорінити корупцію у транспортному 
секторі важко. Профілактика корупції повинна підтримуватися законодавством та правоохоронними 
органами. 
 
Відсутність ліцензування в секторі вантажних автомобільних перевезень призводить до масштабної 
тіньової транспортної діяльності. Контрольоване введення ліцензій для операторів буде дуже 
ефективним в рамках зменшення показників корупції. Незаконні дії включають продаж 
нестандартного палива, перевезення акцизних вантажів без належних документів, контрабанду, 
ведення банківських рахунків компанії за кордоном тощо. 
  
Немає наміру пропонувати запровадження ліцензій для транспортних компаній, які здійснюють ПВР. 
Рекомендується введення певної форми реєстрації в поєднанні з простою сертифікацією для 
операторів ПВР з метою створення більш контрольованого і прозорого сектора вантажних 
автоперевезень. 
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6.2. Залізничний транспорт (B.2.) 
Метою цієї Стратегії сталої логістики не полягяє в наданні рекомендацій щодо комплексної та всебічної 

реформи та реструктуризації всієї УЗ, включаючи її значні пасажирські перевезення та інші види 

діяльності, не пов'язані з перевезенням вантажів, або пропозицій щодо способів вкладення значних 

інвестицій в інфраструктуру. Ці питання, приміром, широко висвітлюються в НТС 2030 і вимагають 

рішучих дій від Кабміну, а джерела консультаційної та суттєвої фінансової допомоги включають ЄБРР28, 

ЄІБ29, Світовий банк30 та інші багатосторонні організації, такі як ЄС31 та інші. 

Мета Стратегії сталої логістики полягає в тому, щоб висвітлити суттєві явища, спрямовані на підвищення 

ефективності логістики в Україні шляхом покращення вантажних перевезень та пов'язаних з ними 

послуг залізничним транспортом. Це включає в себе реалізацію потенціалу інтермодальних та 

мультимодальних перевезень, що також зменшить негативні наслідки надмірного використання 

дорожнього транспорту, такі як перевантаження у містах та вздовж основних артерій, погіршення 

дорожньої інфраструктури, викиди та дорожньо-транспортні пригоди. 

ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ) посідає чотирнадцяте місце в світі за експлуатаційною протяжністю колій та 

шосте місце за вантажонапруженістю, або інтенсивністю перевезень (вимірюється в тонно-кілометрах 

плюс пасажиро-кілометрах на протяжність колій в км). Вантажні перевезення є головним компонентом 

УЗ, яка посідає сьоме місце у світі за т-км перевезення вантажів. У порівнянні з залізницями подібних 

країн УЗ також здійснює близько 20% всіх пасажирських перевезень. Експортні та транзитні 

перевезення склали майже 60% тоннажу перевезених вантажів. Значна частина цих транзитних 

вантажоперевезень походить із Росії та відправляється з України або залізницею на захід (особливо до 

Польщі, Словаччини32 та Угорщини), або морським шляхом на південь, особливо через Одеську 

область)33. Однак за останні кілька років обсяги транзиту, що походять з Росії, істотно зменшились (див., 

наприклад, Малюнок 7). 

Укрзалізниця, що перебуває у державній власності, була утворена Кабміном як публічне акціонерне 

товариство (ПАТ УЗ) у 2015 році з шести окремих автономних регіональних залізниць. УЗ має застарілий 

рухомий склад та локомотиви, а також вкрай зношену інфраструктуру, що перешкоджає руху 

транспорту у важливих місцях. Для подолання серйозного дефіциту інвестицій в українську залізничну 

інфраструктуру, обладнання та рухомий склад знадобиться дуже суттєві витрати. Враховуючи дефіцит 

державних ресурсів необхідно шукати шляхи збільшення участі приватного сектора. Це, в свою чергу, 

потребує процесу реструктуризації, що має замінити більшість поточних урядових рішень на користь 

розвитку ринку та конкуренції, особливо стосовно вантажних перевезень. 

Відділ вантажних перевезень має стати фінансовим «локомотивом» УЗ. В ідеалі, механізми вантажних 

перевезень повинні бути розроблені в інтегрований спосіб, що дозволило б контролювати комерційні 

операції та володіти власним рухомим складом, як це відбувається з найефективнішими вантажними 

залізничними підприємствами у світі. Залізничні вантажні перевезення УЗ вже зазнають інтенсивної 

конкуренції з боку автомобільного транспорту, і до кінця цього десятиліття, ймовірно, зіткнуться з 

                                                           
28 Напр., проект щодо рухомого складу УЗ на суму 240 млн євро:  http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uz-new-
rolling-stock.html ; також проект електрифікації УЗ на суму 367 млн євро: http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uz-
electrification.html  
29 Напр., Технічна допомога ЄС / ЄІБ до проекту модернізації УЗ 
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_az/28060/Technical%20Assistance%20to%20the%20Ukraine%20Railway%20Modernis
ation%20Project ; a EUR 55 million Bsekyd rail tunnel project: http://www.eib.org/projects/loan/loan/20110053 ; а також проект 
модернізації УЗ на суму 150 млн євро: http://www.eib.org/projects/loan/loan/20120197  
30 Див. також довідковий матеріал, підготовлений СБ (World Bank 2015b) 
31 Див., напр., https://euukrainecoop.com/2013/12/06/railway/  
32 Див., напр., (Abramović et al. 2016) 
33 Див., напр., http://mtu.gov.ua/news/26510.html  та (Pittman 2017) 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uz-new-rolling-stock.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uz-new-rolling-stock.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uz-electrification.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uz-electrification.html
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_az/28060/Technical%20Assistance%20to%20the%20Ukraine%20Railway%20Modernisation%20Project
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_az/28060/Technical%20Assistance%20to%20the%20Ukraine%20Railway%20Modernisation%20Project
http://www.eib.org/projects/loan/loan/20110053
http://www.eib.org/projects/loan/loan/20120197
https://euukrainecoop.com/2013/12/06/railway/
http://mtu.gov.ua/news/26510.html
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конкуренцією з боку приватних залізничних вантажоперевізників. Дуже важливо, щоб цей період 

використовувався для підготовки до конкурентної боротьби шляхом створення потужного та 

комерційно гнучкого напряму діяльності з організації та управління вантажними перевезеннями з 

технічним, економічним та операційним контролем над власним рухомим складом та бригадами. 

Вантажні перевезення УЗ були предметом багатьох досліджень та довідкових матеріалів. Одним з них 

є "Оглядове дослідження логістичної стратегії для української залізниці" (2016 р.), яке було проведено 

в межах підготовчої роботи до розробки Стратегії сталої логістики. Його основні результати наведені 

на Малюнок 5. 

 

Малюнок 5. Узагальнені результати ”Оглядового дослідження логістичної стратегії для української залізниці” 
(2016), яке було проведено в межах підготовчої роботи до розробки Стратегії сталої логістики 

Більшість питань розвитку, що висвітлюються нижче, вимагають також участі з боку інших 
постачальників логістичних послуг та вантажовідправників, а також співпраці з ними. Ключові коротко-
середньострокові напрями розвитку для покращення логістики на залізничному транспорті в Україні 
включають таке: 

 впровадження конкурентоспроможної та чіткої системи встановлення тарифів (КС); 

 помітне покращення часу доставки та прогнозованість витрат, зокрема для штучних 
вантажів (КС); 

 створення орієнтованих на клієнта торгово-операційних відділень для надання послуг УЗ 
(КС); 

 розробка інтермодальних рішень для контрейлерних (комбінованих) перевезень (КС); 

 впровадження ефективної системи безпеки та страхування вантажів (КС); 

 впровадження системи моніторингу вантажів (КС); 
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 розробка ефективного логістичного центру в західній частині України з високоякісними 
залізничним сполученням, обладнанням для завантаження/розвантаження вантажів та 
відповідними логістичними послугами (КС-СС); 

 розробка контрактних логістичних послуг на основі довгострокових угод з великими, а 
також середніми вантажовідправниками (КС-СС); 

 планування та будівництво спеціалізованих терміналів (для обробки важких і 
негабаритних вантажів, мінеральних та будівельних матеріалів, небезпечних вантажів 
тощо); 

 заохочення нових приватних операторів вантажних поїздів шляхом надання права 
доступу до колії (КС-СС); 

 ремонт рухомого складу та термінального обладнання; це, мабуть, одна з 
найважливіших сфер для участі приватного сектора (КС-СС). 

 

Ключовими середньо-довгостроковими напрямами розвитку логістики, пов'язаної з залізничним 
транспортом, є: 

 розробка пропозицій комплексних послуг для вантажовідправників, що могли б охопити 
весь ланцюг поставок у межах України, а також частково на міжнародному рівні (СС-ДС); 

 надання інтермодальних послуг, що поєднують ВВТ, морський та, в кінцевому рахунку, 
авіаційний транспорт (СС-ДС); 

 розробка мережі (мультимодальних) логістичних центрів з високоякісними залізничним 
сполученням, обладнанням для завантаження/розвантаження вантажів та 
відповідними логістичними послугами; цей захід вимагає належного планування, а 
потреби мають базуватися на реалістичних оцінках наявної та потенційної ділової 
активності (СС-ДС); 

 розгляд можливості приватизації вантажних перевезень ПАТ "Укрзалізниця" (СС-ДС). 

 
6.3. Морські перевезення та порти (B.3.) 

 

6.3.1. Морські порти та пропускна здатність 

 

Портова галузь зазнала реорганізації в 2013 році внаслідок впровадження системи здійснення 
господарської діяльності на території портів. Адміністрація морського порту України (АМПУ) була 
створена для управління портами. Усі операції з завантаження/розвантаження вантажів були передані 
приватному сектору, але за державним сектором також залишилися функції надання певних  морських 
послуг. 
 
Україна має 13 міжнародних морських портів. Більшість портів були побудовані на початку ХХ століття 
та мають обмежені глибину та резервні території. Продуктивність набережної та доступ до суходолу 
також обмежені. Чотири з цих портів переробляє 10 млн т щорічно, але чотири інших менш ніж 1 млн 
т  (Таблиця 9). Порти в основному переробляють насипний вантаж, але є також значний обсяг 
штабельованих вантажів (перевозяться пакетним способом та/або мають визначену кількість 
вантажних місць – neobulk cargos), таких як чавун, сталь та деревина. Загальний обсяг перевезених 
вантажів у 2012 році досяг 151 млн т, проте з 2016 року він зменшився до 132 млн т. Експортні 
перевезення переважають, а їх частка у загальному трафіку в 2016 році склала понад 76%; відповідна 
частка в 2012 році трохи перевищила 64% (див. Малюнок 6 and Малюнок 7). 
 
Зерно – основний експортний товар, що завантажується/розвантажується в портах. У 2016 році Україна 
була однією з найбільших країн-експортерів зерна в світі, що становить близько 11% світового 
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експорту. Частка Сполучених Штатів складала 22%, Росії – 19%, а обсяг експорту ЄС склав 14% (UNCTAD 
2017 р.).  
 
Зокрема  транзитний рух в українських морських портах за цей період зменшився більш ніж на 70%, з 
більше ніж 35 млн т у 2012 році до більше ніж 10 млн т в 2016 році. Обсяг контейнерних перевезень є 
відносно незначним; крім того, він знизився за останні роки.  
 
Таблиця 9. Вантажопотік в українських портах Чорного моря в 2016 р. (млн т) 

 
* Рені, Білгород-Дністровський, Скадовськ і Усть-Дунайськ  

 

 

Малюнок 6. Обсяги вантажу, переробленого в українських портах Чорного моря в 2012-2016 рр. (тис. т) 
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Малюнок 7. Структура транзитних вантажів в українських портах Чорного моря в 2012-2016 рр. (тис. т) 

Інфраструктура українських портів не дуже добре зарекомендувала себе в міжнародних рейтингах. 

Наприклад, за оцінкою Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в категорії "Якість інфраструктури 

портів" Україна отримала лише 3,2 з 7 балів у 2016 році, що є гіршим показником порівняно з 4,0 

балами у 2012 році34. Іншими словами, керівники підприємств сприймають портові об'єкти в України 

нижче середнього рівня з негативною динамікою. Показники конкурентів України в цьому рейтингу 

набагато вищі, а логістика України, включаючи портові збори, набагато дорожча за міжнародні 

стандарти (Laing and Nivievskyi 2017).   

Дослідження Світового банку (World Bank 2015a), проведене на запит Міністерства аграрної політики 

та продовольства України, демонструє, що витрати на переміщення зерна з українських 

сільськогосподарських підприємств до портів Чорного моря приблизно на 40% перевищують витрати 

на аналогічні логістичні послуги у Франції та Німеччині і на 30% вищі за витрати в Сполучених Штатах. В 

результаті, сільськогосподарські виробники в Україні отримують меншу частку від світових ринкових 

цін і, таким чином, втрачають доходи через неефективну логістику в країні. Згідно з тим самим 

дослідженням, якщо українські сільськогосподарські виробники зможуть отримати таку ж 

закупівельну ціну за сільськогосподарську продукцію, як їх американські колеги, вони зароблять 

додатково 1,6 млрд дол. на рік лише за пшеницю та кукурудзу. Інші експортні сектори (залізна руда, 

металургія) зазнають подібних втрат. Що стосується імпорту, то неефективна логістика змушує 

споживачів платити більш високі ціни і, таким чином, зменшує їхню купівельну спроможність. 

Ленг і Нів'євський (Laing and Nivievskyi 2017) надали кілька рекомендацій щодо створення надійного 

підґрунтя для прийнятних тарифів на основі сучасних портових операцій, витрати на які є адекватними, 

в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Також є нагальна необхідність 

ухвалити програмну заяву, згідно з якою метою цінової політики щодо портів має бути мінімізація 

вартості торгівлі з Україною, а не отримання прибутку для АМПУ. Економічні інтереси України мають 

переважати фінансові інтереси адміністрації порту (Таблиця 10). 

Таблиця 10.Рекомендації щодо встановлення адекватних портових тарифів на основі сучасних операцій, 
витрати на які є обґрунтованими. Джерело: (Laing and Nivievskyi 2017) 

                                                           
34 У комплексному індексі глобальної конкурентоспроможності ВЕФ “Якість інфраструктури портів” є показником, за 
допомогою якого вимірюється сприйняття керівниками підприємств портових об'єктів своєї країни. Бали виставляються від 1 
(портова інфраструктура вважається вкрай слаборозвиненою) до 7 (портова інфраструктура вважається ефективною за 
міжнародними стандартами). Див.: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1  

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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Короткострокові Середньо-довгострокові  

Корабельний збір має 
ґрунтуватися на валовій місткості 
(Gross Tonnage) суден 

Продовження пошуку можливостей для скорочення 
витрат шляхом проведення стандартних реформ, 
тобто приватизації операцій, тим самим зменшуючи 
фінансові потреби АМПУ  

Причальний збір має й надалі 
нараховуватися залежно від ваги 
завантаженого/розвантаженого 
вантажу   

Програма раціоналізації персоналу, щоб почати 
приведення українських портів у відповідність із 
рівнями зайнятості в портах-конкурентах інших країн  

Кількість зборів треба зменшити  Подальші заходи щодо зниження витрат, на яких 
базуються ставки зборів  

Ставки портових зборів 
встановити за витратним 
принципом 

 

 

Існує також декілька актуальних для портової політики питань, як-от роль АМПУ як державного 

агентства та її компетенції (наприклад, враховуючи нову систему здійснення господарської діяльності 

на території порту, портові збори та тарифи, інвестиційні потреби), а також питання її реструктуризації. 

Загалом планування портів та землекористування в портах та прилеглих територіях є гострою та 

поширеною проблемою в Україні у багатьох державних та приватних портах, в Одесі, Южному та 

Миколаєві. Вирішення таких питань належить до завдань Національної транспортної стратегії на рівні 

Кабміну, а не завдань Стратегії сталої логістики. 

6.3.2. Морський транспорт та перевезення вантажу 

 

Після анексії Криму Росією в 2014 році та виникнення збройного конфлікту в східному регіоні, Україна 

втратила контроль над портами на Кримському півострові. Більш того, початок будівництва Росією 

Керченського мосту, який має на меті з'єднати Крим з Росією, та закриття Керченської протоки для 

суден під українським прапором вплинули на українські порти в Азовському морі, які втратили значний 

обсяг вантажопотоку. Отже, структура торгівлі та транзиту України суттєво змістилась, а ланцюги 

поставок було порушено, що негативно вплинуло на економіку, зокрема: 

 Усталена модель торгівлі вугіллям зазнала переорієнтації, оскільки імпорт вугілля заступив 

місце експорту вугілля, призначеного для металургійного виробництва. Це призвело до зміни 

місця відправлення/призначення вугілля – від торгівлі з Російською Федерацією до 

трансатлантичного імпорту, що, в свою чергу, призвело до необхідності вдосконалення наявної 

портової інфраструктури. Наприклад, збільшення кількості та якості причалів для імпорту 

вугілля з глибоководними підходами для прийому великовантажних суден; 

 Виросла потреба в днопоглибленні портових акваторій і підхідних каналів у зв'язку зі 

зростаючою потребою у великотоннажному флоті; 

 Обсяг експорту продуктів металургійної промисловості через морські порти України зменшився 

через конфлікт на Донбасі, який є основним індустріальним районом;  порти, що 

спеціалізуються на переробці продуктів промислового виробництва в Азовському морі, 

втратили свій бізнес; 

 Підвищення світового попиту збільшило експорт зерна в Україні, що призвело до збільшення 

потреби у портових об'єктах для переробки зерна та олійних культур; 
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 Значна частина військово-морського флоту України, яка до анексії базувалася в портах Криму, 

була переведена до Одеської області, що призвело до посилення тиску на об'єкти, що вже й до 

того мали обмеження; 

 Підвищення зосередженості на портах Чорного моря в контексті зусиль України стати 

невід'ємною частиною "Нового шовкового шляху" – мультимодального транспортного 

коридору з Китаю через Казахстан, Азербайджан, Грузію, а потім до Європи через Україну та 

Туреччину. Цей маршрут необхідний для обходу зони конфлікту на сході Україні. Стратегічна 

зацікавленість України в цьому коридорі – розвиток зростаючого транзитного руху з Китаю. 

Спостерігається брак коштів на фінансування заходів необхідних для вирішення цих проблем. Це 

стосується як державного фінансування, так і приватного. АМПУ має перераховувати більшу частину 

своїх доходів (приблизно 75%) державі, щоб заповнити прогалини національного бюджету. Це означає, 

що такі ресурси не можуть бути використані для покращення українського портового сектора. Цілком 

зрозуміло, що приватні інвестиції залишилися осторонь через нестабільну політичну ситуацію в Україні, 

глибоко вкорінену корупцію та непередбачувану та непрозору внутрішню та зовнішню державну 

політику. 

Згідно з одним з очікуваних кількісних результатів у НТС 2030 українські порти повинні увійти до першої 

сотні (Топ-100) портів з найбільшими контейнерними перевезеннями у світі до 2030 року. Ця мета є 

складною, оскільки за рейтингом у 2017 році 100-е місце посідає морський порт імені короля Абдулли 

в Саудівській Аравії з трохи більш як 1,4 млн ДФЕ (TEU), перероблених у 2016 році. Попереднього року 

100-е місце дісталося Буенос-Айресу в Аргентині з більш ніж 1,4 млн ДФЕ (TEU), перероблених у 2015 

році. Існує кілька портів у тій самій категорії, оскільки до рейтингу в 2017 році увійшло п'ять нових 

портів, посівши місця від 91 до 100, але Буенос-Айрес не було включено до 100 найбільших портів за 

рейтингом 2017 року (Lloyds List 2017).  

Українські морські порти, безумовно, мають фізичні потужності, щоб увійти до рейтингу Топ-100, 

оскільки згідно з оцінками українські контейнерні термінали можуть переробляти близько 3 млн ДФЕ 

(TEU) (або близько 26 млн т контейнерних вантажів), але наразі використовується лише близько ¼ 

потужності35. На практиці всі контейнерні перевезення проходять через три порти в Чорноморську, 

Одесі та Южному.    

Конкурентоспроможність України як транзитного маршруту, або як пункту призначення/відправлення 

контейнерних перевезень у цей час є незадовільною. Проте підвищення рівня використання 

виробничих потужностей може бути перспективним напрямом для покращення надійності 

транзитного маршруту через Україну. 

Аналогічним чином, оборотний час поромів між українськими та грузинськими портами у 3-4 рази 

довший у порівнянні з середніми показниками в регіоні, що означає потребу у скороченні оборотного 

часу та підвищенні передбачуваності наявних портових і навігаційних послуг для збільшення 

привабливості контейнерних та ро-ро (поромних) перевезень. Питання, пов'язані з морськими 

портами Одеси та Чорноморська (Іллічівська), були детально досліджені, наприклад, у звіті (EUBAM 

2015).  

Згідно з галузевими джерелами, наприклад, на маршруті Стамбул – Одеса поточний коефіцієнт 

вартості та надійності чітко вказує на те, що сухопутний маршрут через Болгарію та Румунію є 

вигіднішим. Вартість перевезення одного причепа на цьому маршруті у 1250 км становить близько 600 

дол. США (трохи менше ніж 0,5 долара за км), а відстань у 600 км на поромі ро-ро обійдеться приблизно 

у 780 дол. США (тобто приблизно на 30% більше) навіть при повному використанні потужності. 

                                                           
35 http://en.cfts.org.ua/transport_book_2016  

http://en.cfts.org.ua/transport_book_2016
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Відповідні викиди СО2 між двома варіантами перевезення складуть приблизно 1100 кг у випадку 

користування автотранспортом та приблизно 850 кг (тобто приблизно на 30% менше) у випадку 

користування судном типу ро-ро.  

Необхідно докласти всіх зусиль для зменшення заторів на дорогах та переходу на (лінійні) судноплавні 

перевезення вантажів, де це можливо. Це може потребувати, наприклад, зміни рівня портових зборів 

та плати за обслуговування суден лінійного судноплавства, звільнення від використання лоцманів, 

коли використовуються дипломовані штурмани та командний склад екіпажу, або звільнення від 

використання буксирів у лінійному судноплавстві, коли технічний рівень судна і професійність екіпажу 

є належною. Звільнення від цих трьох вимог, включаючи значне скорочення канальних зборів, є 

стандартною практикою, наприклад, для накатних (ро-ро), поромних та контейнерних перевезень у 

Балтійському морі (див. також de Langen et al. 2016)36. 

З покращенням (дуже) низького рівеня використання виробничих потужностей, можна зробити 

українські порти більш привабливими. Дослідження показали, що подвоєння ефективності 

вантажоперевезень та обслуговування суден на кінцевих пунктах як імпорту, так і експорту на 

морському сегменті може мати такий самий вплив на витрати на міжнародному морському транспорті, 

як і скорочення на половину відстані, яку треба проходити між портами. Це надзвичайно актуально, 

оскільки, на відміну від відстані, на ефективність роботи порту можуть впливати високопосадовці та 

спеціалісти з планування у транспортній галузі (UNCTAD 2013). 

З точки зору логістики ключовими заходами щодо підвищення логістичної ефективності в українських 

морських портах та забезпечення більш доступних, передбачуваних та прозорих портових операцій є: 

 Прискорення реалізації реформи портових зборів, B.3.1.; 

 Стимулювання цільового ціноутворення, щоби збільшити кількість інтермодальних 
контейнерних перевезень і логістичних послуг з додатковою вартістю, B.3.2.; 

 Усунення перешкод у створенні потужностей / послуг стосовно чорноморських 
перевезень типу ро-ро шляхом  збільшення кількості поромів та послуг, B.3.3.; 

 Покращення використання потужностей завдяки пришвидшенню оборотності  
поромів у портах, B.3.4. 

 

6.4. Внутрішні водні шляхи (B.4.) 
 

Головним внутрішнім водним шляхом (ВВШ) в Україні є річка Дніпро та її гирло. Цей маршрут також був 

предметом кількох досліджень і попередніх техніко-економічних обґрунтувань з метою збільшення 

(мультимодального) внутрішнього водного транспорту (ВВТ) вздовж маршруту, де обсяги перевезень 

впали до приблизно 1/10 від того, що було в 1980-х роках, коли щорічні обсяги досягли 66 млн т (див. 

Малюнок 8). 

                                                           
36 Порти в індивідуальному порядку приймають рішення щодо своїх портових зборів, проте лінійні вантажні судна, що 
регулярно заходять у певний порт, отримують суттєву компенсацію за ці нарахування і звільняються від, приміром, 40 заходів 
у порт за рік. Щодо канальних зборів, сплачуваних національному морському органу влади, див., напр., досвід Швеції: 
http://www.sjofartsverket.se/en/About-us/Finances/Fairway-Dues/  та Фінляндії: 
https://www.trafi.fi/en/maritime/regulations/national_legislation  

http://www.sjofartsverket.se/en/About-us/Finances/Fairway-Dues/
https://www.trafi.fi/en/maritime/regulations/national_legislation
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Малюнок 8. Обсяг вантажних перевезень внутрішнім водним транспортом (зліва) та Рух вантажів у внутрішніх 
водних портах (справа) у 2005-2016 рр. Джерело: Держстат 

Відновлення значного потенціалу, який має ВВТ вздовж Дніпра, – зокрема у сфері перевезень 

сільськогосподарської продукції, а особливо зерна, вимагає значних фінансових ресурсів як  

приватного, так і державного секторів, а також низки регуляторних, інституційних та організаційних 

змін. 

Основними елементами збільшення ВВТ вздовж річки Дніпро є наступні 12 основних заходів або 

підходів37: 

 (B.4.1.) Для того, щоб отримати збалансований огляд реального ринкового потенціалу, 

рекомендується провести структурований аналіз та ринкове дослідження конкурентної позиції 

внутрішніх водних шляхів. Таке дослідження повинно включати аналіз (чутливості) щодо впливу 

змін у системі плати за користування, порівняння транспортних витрат (для окремих типів вантажів 

і пунктів відправлення/призначення) та економічних показників підприємств ВВТ.  

 (B.4.2.)  З метою вивчення та активізації ринкового потенціалу рекомендується створити рекламне 

агентство для ВВТ (або створити такий підрозділ у штаті ДП "Укрводшлях"), а також доручити 

виконання низки рекламних завдань та заходів з пошуку і підбору вантажів. Мета полягає, по-

перше, в ознайомленні вантажовідправників і власників вантажів та підвищенні їхньої обізнаності 

щодо можливостей ВВТ, а по-друге, в організації активного пошуку вантажів через логістичних 

радників і через події та інструменти, пов'язані з підбором вантажу (наприклад, подія "Barge to 

Business").  

 (B.4.3.) Реалізувати узгоджені пріоритетні проекти стосовно інфраструктури для водного 

транспорту вчасно та в екологічно безпечний спосіб, визначивши екологічно сталі рішення для 

вдосконалення судноплавності, беручи до уваги можливі наслідки зміни клімату та потребу 

збереження діючих екосистем, особливо на територіях з природоохоронним статусом.  

  (B.4.4.) В інфраструктурі ВВТ найвищим пріоритетом є негайний ремонт шлюзів, а слідом за цим – 

встановлення засобів навігаційного обладнання для забезпечення гарантованої глибини води. 

Серед наступних кроків важливо розробити багаторічну програму фінансування. 

                                                           
37 На підставі, наприклад, Програмного документу Світового банку “Внутрішній водний транспорт в Україні” (2017 р.); Проекту 

звіту ЄІС "Аналіз поточного стану справ у підгалузі внутрішнього водного транспорту та показників діяльності на Дніпрі, а також 

розробка технічного завдання для нового проекту технічної допомоги "Допомога у розвитку транспорту на Дніпрі” (2017р.) 



62 
 

62 
 

 (B.4.5.) Координація національної транспортної політики з метою сприяння судноплавству 

шляхом впровадження визначеного комплексного набору заходів заради цілковитого використання 

потенціалу внутрішнього судноплавства як екологічно чистого та енергоефективного виду 

транспорту:  

- (B.4.5.a) НТС 2030 та Стратегічний план розвитку річкового транспорту націлені на 

зростаючу роль і більшу частку ВВТ у транспортній матриці України. 15 млн тонн, 

зазначених у кількох пунктах, є реалістичною метою і ключовим параметром для  

визначення пріоритетів стосовно інвестицій і заходів.  

- (B.4.5.b) Рекомендується детально висвітлити довгострокове бачення ВВТ і цілі щодо 

ролі ВВТ у транспортній системі України. Вказані документи повинні містити низку 

пропозицій і можливих заходів, опис детальних кроків та відповідне бюджетне 

фінансування.  

- (B.4.5.c) Потрібно визнати, що відшкодування витрат приватним особам займе багато 

років, і буде потрібно забезпечити значне фінансування з державного бюджету. 

 (B.4.6.) Модернізація флоту та покращення його екологічних та економічних показників. 

Внутрішнє судноплавство є загалом екологічно чистим видом транспорту, цілком безпечним і таким, 

що має найнижчу питому витрату палива зі всіх видів транспорту. Незважаючи на це, екологічні та 

економічні показники судноплавства можуть бути додатково покращені за допомогою спеціальних 

заходів, що полягають у модернізації флоту та оптимізованому управлінні відходами:   

- (B.4.6.a) Рекомендується започаткувати програму модернізації та інновації флоту, 

включаючи пакет підтримки для приватних власників суден.    

 (B.4.7.) Впровадження гармонізованої Річкової інформаційної служби (РІС). РІС істотно сприятиме 

підвищенню безпеки та ефективності внутрішнього судноплавства. Перевізники, порти та 

постачальники логістичних послуг можуть оптимізувати свої логістичні операції, тим самим 

зменшуючи загальні транспортні витрати. Проте потенціал РІС може бути повністю реалізований 

лише в тому випадку, якщо ця служба охоплюватиме усю довжину Дніпра та його судноплавних 

притоків;  

 (B.4.8.) Інвестування в робочі місця та кваліфікацію в галузі судноплавства. Судноплавство на 

Дніпрі нині зазнає нестачі навігаційного персоналу, що обумовлено, крім іншого, обмеженими 

можливостями підготовки та освіти в країні. На додаток, наявні навчальні заклади використовують 

різні навчальні плани. Для підвищення доступності та мобільності робочої сили необхідно 

домогтися гармонізації напрямів відповідної освіти та професійної підготовки. У цих рамках 

розвиток судноплавства та всі супутні види економічної діяльності, що відкривають нові 

перспективи для бізнесу, можуть мотивувати молодь набувати відповідні професії для 

забезпечення потреб екіпажів на Дніпрі;  

- (B.4.8.a) Рекомендується провести оцінку потреб у навчанні для галузі ВВТ та оцінку 

можливостей навчальних закладів. Таким чином переслідується кілька цілей: 

визначити теперішні та майбутні кваліфікаційні потреби для галузі ВВТ як на 

операційному, так і на управлінському рівні, а також з'ясувати поточну здатність 

навчальних закладів забезпечувати навчання за необхідними програмами та залучати 

симулятори до процесу навчання. Також рекомендується тісна взаємодія з організацією 
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"Освіта в галузі внутрішнього судноплавства" (EDINNA), а також визначення формату, за 

яким Україна може бути щонайкраще представлена в цій організації.   

 (B.4.9.) Поліпшення комплексного управління водними шляхами Дніпра. Органи державного 

управління водними шляхами несуть відповідальність за постійне обслуговування інфраструктури 

водних шляхів (наприклад, геодезичні та днопоглиблювальні роботи), а також за проведення 

екологічних заходів. Ці органи повинні продовжувати посилювати свої зусилля, спрямовані на 

створення середовища для ефективного управління водними шляхами; 

- (B.4.9.a) Необхідно переглянути компетенцію та обсяг роботи державного органу 

водних шляхів (Укрводшлях). Сюди можуть також включатися такі завдання, як 

просування ВВТ, стимулювання та управління стимулами та пакетами підтримки. Також 

слід зосередити в цьому агентстві інші оперативні та управлінські завдання, пов'язані з 

ВВТ, замість того, щоби створювати для цього нову установу.  

- (B.4.9.b) Розглянути можливість перенести технічне обслуговування та модернізацію 

шлюзів до енергогенеруючої компанії та підготувати угоду, яка деталізує принципи 

навігації. 

- (B.4.9.c) Переглянутипринцип запровадження плати за користування водними 

шляхами та відкласти рішення з цього питання до завершення дослідження оцінки 

впливу та досягнення домовленості щодо моделі, прийнятної для зацікавлених сторін.  

 (B.4.10.) Вивчення можливих наслідків зміни клімату для судноплавства на Дніпрі. Зміна клімату 

може мати значний вплив на гідрологічний режим всіх європейських річок у майбутньому. 

Потенційні зміни клімату вплинуть на різноманітні способи використання і функції Дніпра, як, 

приміром, виробництво гідроенергії та навігація, а також на екосистему та пов'язані з нею фауну та 

флору. Необхідно розробити стратегії адаптації (наприклад, інструменти для гнучкого управління 

водними шляхами, адаптаційні заходи, пов'язані з підтримкою фарватеру та типів суден) та узгодити 

їх з сусідніми країнами; 

 (B.4.11.) Розвиток портів на Дніпрі та створення/розбудова мультимодальних логістичних центрів 

(E.A.3). Це може збільшити можливості для зв'язування вантажних потоків на внутрішньому 

водному транспорті та зменшення негативних наслідків використання транспорту в інших місцях, а 

також для створення узгодженої та гармонійної національної концепції розвитку мультимодальних 

перевезень та розробки або перегляду шляхів розвитку портів. Бачення розвитку портів має бути 

інтегроване в місцеві та регіональні стратегії розвитку (це також позначено як E.A.3 у розділі про 

мультимодальні перевезення); 

- (B.4.11.a) Мінінфраструктури рекомендовано розпочати дискусію з іншими міністерствами та 

місцевими органами влади про те, як розробити планування інтегрованого фізичного 

простору з метою розгортання економічної діяльності поблизу водних шляхів та внутрішніх 

портів. Це можуть бути логістичні зони/вантажні містечка, де відбуватиметься генерування 

вантажів. 

 (B.4.12.) Покращення регіональної/місцевої транскордонної інфраструктури. Регіональні та 

місцеві транскордонні транспортні зв'язки мають бути посилені транскордонною транспортною 

інфраструктурою. 

 (B.4.12.a) Для впровадження цього заходу, крім іншого, треба шукати можливості для 

приєднання до доступних транскордонних проектів, наприклад, тих, що фінансуються ЄС. У 
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межах поточної міжрегіональної програми “Дунайська транснаціональна програма” (ДТП) 38,  

профінансованої ЄФРР, наприклад, існує шість проектів, пов'язаних з ВВТ на Дунаї39, але жоден 

з них не має українського партнера, навіть якщо участь когось із західних регіонів України40 є 

потенційно можливою.    

6.5. Передова логістика (B.5.) та транспортні коридори і транзит (B.6.)  
 

Падіння показників транзитних перевезень через Україну  викликає тривогу: у 2014 році вони склали 
лише 13% від загального міжнародного руху товарів порівняно з 50% у 2004 році. Найбільше 
постраждали перевезення залізничним та морським транспортом (див. також Малюнок 7), в той час як 
транзит автотранспорту продемонстрував невелику тенденцію до зростання. Протягом років Україна 
була основною транзитною країною для експорту російського сировини до Східної та Центральної 
Європи. 

Незважаючи на те, що в 2007 році Україна вже почала втрачати частину транзитних перевезень на 
користь конкуруючих маршрутів, нещодавнє падіння відбулося в основному через конфлікт з Росією. 
Згідно з Інфляційним звітом Національного банку України за 2016 рік, торговельні обмеження, введені 
Росією, та блокування транзиту товарів через територію України призвели до економічних втрат на 
рівні близько 1,3 млрд дол. США. Росія продовжує будувати інфраструктуру навколо України різними 
шляхами, як-от нещодавно завершений залізничний обхід, який відрізає 26-кілометрову ділянку 
української залізниці, дозволяючи маршрутам до Білорусі, Балтії та інших пунктів на півдні не 
перетинати українську територію. Перевезення вздовж цього маршруту можуть зрости після того, як 
довгоочікуваний транспортний коридор "Північ-Південь", що простягається від Москви до Мумбая, 
почне функціонувати. Якщо Україна залишатиметься відстороненою, вона втратить можливість 
скористатися цим зростанням (Mankoff and Hillman 2017). Вже раніше анексія Криму практично 
відрізала доступ до українських морських портів уздовж Азовського моря. 

Зниження транзитного руху порушує важливі для України запитання, такі як відновлення втраченого 
транзитного руху шляхом розробки нових транспортно-торговельних коридорів, що обходять Росію, і 
здатність України розвинути порівняльну перевагу, вдосконалюючи свої логістичні послуги та 
створюючи додану вартість транзиту. 

Розвиток транзитних перевезень – це не лише розкриття потенціалу України, а й забезпечення доступу 
країни до міжнародних ринків. Зважаючи на зміни в структурі торгівлі України, потік товарів до, з та 
через Україну зазнає глибокого впливу. Оскільки Україна переорієнтовує свою транспортно-логістичну 
мережу, щоб впоратись із змінами, зростаюча торгівля між ЄС та країнами, такими як Китай, Туреччина, 
Індія та Іран, є слушною нагодою для розвитку транзитних перевезень. 

Окрім нових викликів, що виникають внаслідок конфлікту з Росією, транзит через Україну продовжує 
стикатися з постійними проблемами, такими як погана якість дороги, зависокі збори у морських портах, 
а також проблеми, пов'язані з інфраструктурою та наданням послуг. Щоб розбудувати ефективну, 
доступну та інтегровану транспортно-логістичну систему для транзиту, Україна повинна одночасно 
переслідувати кілька цілей: просувати доступні стратегічні транзитні коридори; розвивати регіонально 
та глобально конкурентоспроможні послуги у морських портах шляхом покращення послуг з 

                                                           
38 http://www.interreg-danube.eu/about-dtp  
39 "Danube STREAM"– Інтелектуальне, інтегроване та гармонізоване управління водними шляхами; "DANTE" – Вдосконалення 
адміністративних процедур і процесів для дунайського ВВТ; "DAPhNE" – Мережа портів Дунаю; "DBS Gateway Region" – 
Регіональний та транспортний розвиток в Дунайсько-Чорноморському регіоні у напрямі розвитку транснаціональних 
багатопортових водних воріт регіону; "GREEN DANUBE" – Інтегрована транснаціональна політика та практичні рішення для 
екологічно чистої системи ВВТ у Дунайському регіоні; "Danube SKILLS" – Підвищення інституційної спроможності щодо 
судноплавства на Дунаї шляхом підвищення компетентностей та навичок у сферах  освіти та держслужби.  
40Партнери з Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та Одеської областей.  

 

http://www.interreg-danube.eu/about-dtp
http://www.interreg-danube.eu/about-dtp
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переробки контейнерних і накатних (ро-ро) вантажів та пов'язаних з ними залізничних операцій, 
зберігаючи при цьому свої порівняльні переваги щодо обробки насипних/навальних вантажів; 
поліпшувати процедури перетину кордону; покращувати транзитну статистику та потужності 
моніторингу і лібералізувати сферу транзитних перевезень. 

 

Малюнок 9. Ключові міжнародні транспортні коридори, що перетинають Україну. Джерело: (Fedorov 2016) 

НТС 2030 окреслює альтернативні джерела транзитного руху шляхом узгодження потреб у інвестиціях 
у вітчизняну інфраструктуру з розвитком основних міжнародних транспортних коридорів у регіоні  
(див. Малюнок 9). За оцінками ОЕСР/МТФ до 2050 року міжнародні вантажні перевезення збільшаться 
в чотири рази (ITF 2017). Завдяки проектам Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T)41 ЄС 
розвиває транспортні коридори, щоб задовольнити частину цього попиту. Україна є частиною 
коридорів 3, 5, 7 та 9 TEN-T, коридорів 3, 4, 5, 7, 8 і 10 Організації співробітництва залізниць (ОСЗ), а 
також частиною коридору Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА)42. Ще один поштовх для розвитку нових 
коридорів – це ініціатива "Новий шовковий шлях" між Європою та Китаєм, де Україна входить до 
складу ТМТМ43.  

Для того, щоб зробити ці транспортні коридори реальністю та перетворити їх у справжні економічні 
коридори, Україні доведеться вкладати значні інвестиції в матеріальну інфраструктуру, а також 
радикально відновити свою нематеріальну інфраструктуру, реформуючи митні та транзитні режими і 
таким чином підвищуючи загальну логістичну ефективність.   

Короткострокові та середньострокові заходи з метою покращення забезпечення передовою  

логістикою та тісно пов'язані між собою показники стосовно транзиту та коридорів включають таке: 

 Планування збільшення використання логістичних центрів, особливо для імпорту та 

внутрішньої дистрибуції (B.5.1.). 

                                                           
41 TEN-T є ініціативою ЄС, що складається із сотень проектів (досліджень та будівельних робіт). Основною метою проектів є 
забезпечення зв'язності, взаємозв'язку та сумісності транс'європейської транспортної мережі, а також доступу до неї. Після 
завершення проекти TEN-T торкнуться кожної держави-члена ЄС та охоплять усі види транспорту (European Commission, 
2017).    
42 https://aric.adb.org/initiative/transport-corridor-europe-caucasus-asia  
43 Крім того, коридори 1, 6, 7, 8 Євро-Азійських транспортних ланок (EATL) проходять через територію України  ( 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp5-eatl/eatl_id17-01e.pdf). Див. Додаток 1 для детальної інформації 
про загальноєвропейські коридори через Україну. 

https://aric.adb.org/initiative/transport-corridor-europe-caucasus-asia
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp5-eatl/eatl_id17-01e.pdf
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 Збільшення використання передових ІТ-систем у логістичному забезпеченні (B.5.2.). 

 Розробка та проектування продуктів у сфері послуг, особливо для логістики третього і 

четвертого рівнів (3PLs та 4PLs) (B.5.3.). 

 Встановлення гармонізованої (наскрізної) тарифної ставки для ТМТМ (B.6.1.). 

 Поширення преференційних залізничних та портових тарифів для транзитних вантажних 

перевезень на імпортні та експортні вантажі до / з країн, що беруть участь у ТМТМ (B.6.2.). 

 Вирішення проблем ППК для автотранспортних засобів на кордоні України з Польщею та 

Білоруссю разом  з польськими і білоруськими партнерами (B.6.3.). 

 Двостороння лібералізація транзитного транспорту, наприклад, з Польщею та країнами 

уздовж ТМТМ (B.6.4.). 

 Підтримання/збільшення квот через систему ЄКMT (B.6.5.). 

 Надання пріоритету розвитку поромних потужностей спільно з країнами уздовж ТМТМ, а 

також Туреччиною (B.6.6.). 

 Розробка моделі для аналізу економічного впливу від транзитного руху (B.6.7.). 

 

  



67 
 

67 
 

7. Загальні питання логістики 
 

7.1. Мультимодальність і оперативна сумісність 
 

Розвиток мультимодального транспорту, як правило, спрямований на створення передумов для  

використання більш ніж одного виду транспорту для забезпечення рентабельності та екологічності 

логістичних послуг, головним чином для штучних вантажів, таких як контейнери та причепи до 

автомобілів. Загалом, політика мультимодальних перевезень спрямована на забезпечення кращої 

інтеграції різних видів транспорту та встановлення операційної сумісності на всіх рівнях транспортної 

системи. Термінологія є дещо заплутаною, оскільки терміни "інтермодальні" або "комбіновані" 

перевезення часто використовуються разом з терміном "мультимодальні"44 та фактично є синонімами.  

Хоча фактичний обсяг або частку мультимодальних та інтермодальних перевезень важко визначити, 

НТС 2030 вказує на те, що частка мульти- / інтермодальних вантажоперевезень в Україні становить 

лише 0,5% транспортного ринку. Відповідна частка в країнах ЄС становить від 15% до 20%45.  

НТС 2030 визнає необхідність збільшення частки мультимодальних перевезень, а також передбачає 

створення мережі мультимодальних транспортно-логістичних кластерів та логістичних центрів, 

включаючи сухі порти, термінали та спеціалізовані перевантажувальні комплекси. Для того, щоб 

проілюструвати економічний та екологічний потенціал мультимодальних рішень, що включають 

альтернативні способи доставки автомобільним, залізничним, внутрішнім водним та ролкерним 

транспортом, було проаналізовано три сценарії мультимодальних/комбінованих перевезень (див. 

Вставку 2, більш детальні параметри вказані у Додаток 8).  

Термінологія стосовно "логістичних центрів" також може бути не однозначною, оскільки існує безліч 

подібних або суміжних термінів, які використовувались протягом останніх десятиліть для дуже різних 

типів організацій. Наприклад, у роботі (Higgins et al.2012) визначено 35 різних термінів, які 

використовувались для опису логістичних центрів різних типів. Залежно від контексту та користувача, 

"логістичний центр" може бути або дистриб'юторським центром однієї фірми, або великою 

концентрацією зацікавлених державних і приватних компаній, що надають комплексні логістичні 

послуги, або щось середнє між ними. Тому надзвичайно важливо з'ясувати, яке саме поняття 

вкладається у термін "логістичний центр"46.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Див., напр., веб-сайт Генерального директорату ЄК з питань мобільності і транспорту: 
https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/multimodal-and-combined-transport_en ; див. також: 
https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics_multimodal_en  
45 http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database    
46 Корисні посилання з цього питання включають: Europlatforms (2004); Higgins, Ferguson and Kanaroglou (2012); Kotonen and 

Suomaki (2012, eds.); Huber, Klauenberg and Thaller (2015); Ozceylan, Erbas, Tolon, Kabak and Durgut (2016); and Ozceylan, 

Çetinkaya, Erbas and Kabak (2016)  

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/multimodal-and-combined-transport_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics_multimodal_en
http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database
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Вставка 2: Мультимодальні/комбіновані перевезення мають великий економічний та 
природоохоронний потенціал   

Було проаналізовано три сценарії перевезень зі зміною виду транспорту з метою оцінки витрат та 

впливу викидів, що включали альтернативні способи доставки автомобільним, залізничним, 

внутрішнім водним і ролкерним транспортом. Такі сценарії є наступними: 

Сценарій A. Перевезення причепом з розрахунку 18 750 одиниць на рік між Туреччиною і Україною 

за маршрутом Одеса/Чорноморськ – Стамбул, де відстань по суші складає 1 100 км, а морем 700 

км. 18 750 одиниць в одному напрямку – це максимальна річна потужність одного ролкерного судна, 

що перевозить 125 одиниць з типовою швидкістю (тобто разом перевезення за напрямами Україна – 

Туреччина та Туреччина – Україна складають 37 500 одиниць); співставлення здійснено з 

використанням вантажних автомобілів класу Євро-1 і Євро-5 для наземних автоперевезень через 

Болгарію і Румунію. 

Сценарій B. Внутрішній вантажообіг 1 млн т сипучого/навалочного вантажу на рік на відстань 

у 600 км автомобільним, залізничним чи внутрішнім водним транспортом (наприклад, по Дніпру). 

Завантаження виробничої потужності склало 100 % для всіх видів транспорту; потреби в потужності 

становили 140 вантажних автомобілів, 7 вантажних електропоїздів з 30 товарними вагонами в 

кожному або одне судно для ВВШ з вантажопідйомністю у 5 000 тон. 

Сценарій C. Внутрішні перевезення причепом 11 250 одиниць на рік в обох напрямках на відстань 

у 480 км (наприклад, Одеса – Київ) автомобільним транспортом, ВВТ або у контрейлерний спосіб. 

Завантаження виробничої потужності склало 100% для всіх видів транспорту; потреби в потужності 

становили 75 вантажних автомобілів, 1,25 вантажного електропоїзда з 30 товарними вагонами на поїзд 

або одне судно для ВВШ вантажомісткістю 50 одиниць причепів47. 

Основні висновки за трьома сценаріями полягають в тому, що існують очевидні економічні48 та 

екологічні49  підстави, щоб: i) збільшити частку перевезень типу ро-ро, особливо на маршруті Україна – 

Туреччина; ii) використовувати більше ВВТ для внутрішніх перевезень сипучих вантажів (наприклад, 

зерна), коли відстань перевищує 400 км; ііі) запровадити послугу контрейлерних перевезень на 

основних внутрішніх маршрутах, таких як Одеса – Київ (480 км) або Одеса – Львів (800 км). 

Сценарій A.: На маршруті Одеса/Чорноморськ – Стамбул трудовитрати й енерговитрати у випадку 

перевезень типу ро-ро склали приблизно 6 млн євро на рік, що на 17 млн євро нижче за перевезення 

вантажними автомобілями класу Євро-1 або на 5,5 млн євро нижче за перевезення вантажними 

автомобілями класу Євро-5 відповідно. Викиди чадного газу (СО) знизилися на 95%/75%, а викиди  

вуглекислого газу (CO2) знизилися на 80%/20% відповідно. Перевезення типу ро-ро спричинили в 2-3 

рази більше викидів вуглеводнів (НС) та оксидів азоту (NOx), а також у понад 12 разів більше твердих 

часток (ТЧ). 

Сценарій B.: При транспортуванні 1 млн т насипного вантажу (наприклад, зерна) на відстань у 600 км у 

межах України експлуатаційні витрати залізницею (2 млн євро) та ВВТ (2,8 млн євро) були значно 

нижчими у порівнянні з автотранспортом; пор. вантажні автомобілі класу Євро-5 (10 млн євро) і Євро-

1 (21 млн євро). Викиди від перевезень залізницею та ВВТ були низькими та на 50-100% нижче в 

                                                           
47 Обсяг вантажу був би достатньо типовим для товарного потяга з 30 вагонами, але завантаженість була б низькою для судна 
ВВТ.  
48 Аналіз не включав витрати на завантаження/розвантаження, техобслуговування транспортного засобу і капітальні витрати. 
Не були включені й витрати на інвестиції в інфраструктуру, заощаджені витрати на зниження амортизації, затори або інші 
зовнішні впливи на дорозі.  
49 Викиди CO, CO2, NOx, вуглеводнів та твердих часток на всіх видах транспорту з використанням стандартних еталонних 
значень; вантажні автомобілі класу Євро-1 і Євро-5 включено. 
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порівнянні з вантажівками класу Євро-1. Проте у порівнянні з вантажними автомобілями класу Євро-5 

на залізничному транспорті було в два рази більше викидів оксидів азоту (NOx) та в 1,2 рази більше 

вуглекислого газу (CO2). ВВТ викинув в атмосферу в 5 разів більше твердих часток і в 1,3 рази більше 

оксидів азоту (NOx) ніж вантажівки класу Євро-5. 

Сценарій C.: Для внутрішніх перевезень причепом 11 250 одиниць на рік в обох напрямках на відстань 

у 480 км (наприклад, Одеса – Київ), контрейлерні перевезення залізничним транспортом (0,4 млн євро 

трудовитрат й енерговитрат) виявилися найменш витратним видом, за яким слідують вантажні 

автомобілі класу Євро-5 (2 млн євро), ВВТ (2,6 млн євро) та Євро-1 (3,4 млн євро). Залізниця не викидає 

в повітря ні вуглеводнів, ні чадного газу, але в 2-3 рази більше вуглекислого газу, оксидів азоту та 

твердих часток у порівнянні з вантажівками класу Євро-5. Викиди залізничного транспорту менші у всіх 

категоріях у порівнянні з вантажівками класу Євро-1, тоді як ВВТ має більше викидів у всіх категоріях 

ніж вантажівки класу Євро-5.    

 

Короткострокові та середньострокові заходи з поліпшення якості роботи мультимодальних перевезень 

як загальної проблеми включають наступне: 

A. Уряд  

 Проведення оглядового дослідження потреб щодо спроможності та місць розташування 

логістичних центрів (E.A.1.); 

 Створення правової  основи для мультимодальних операцій для забезпечення ефективності 

(E.A.2.); 

 Розвиток портів Дніпра та мультимодальних логістичних центрів (E.A.3, а також B.4.11). 

B. Постачальники логістичних послуг   

 Розвиток послуг інтермодальних контейнерних перевезень, які здійснюються операторами 

автомобільного, залізничного і морського транспорту (E.B.1.); 

 Розвиток надійних та доступних послуг контейнерних і ро-ро перевезень через Чорне море 

(E.B.2.); 

 Розвиток контрейлерних перевезень для основних внутрішніх маршрутів на далекі відстані 

(E.B.3.); 

 Зосередженість на плануванні потужності логістичних центрів і високоякісних складів та 

підготовка до інвестицій у них (E.B.4.); 

 Інвестування в об'єкти, що дозволяють мультимодальне використання внутрішніх водних 

шляхів, зокрема для сільськогосподарських і штучних вантажів (E.B.5.). 

C. Освітяни  

 Розробка відповідних навчальних програм щодо мультимодальних та інтермодальних 

перевезень та включення до загальних освітніх програм та наукових досліджень (E.C.1.).  

 

7.2. Розвиток освіти та навчання  
 

Результати нещодавнього дослідження Світового банку щодо глобального огляду компетентностей, 

навичок та підготовки у галузі логістики (McKinnon et al. 2017), вказують на те, що логістика – це галузь, 

яка зосереджена на залученні кваліфікованих працівників, хоча й спостерігається різниця між 
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розвиненими країнами (з гострим дефіцитом водіїв вантажних автомобілів) та країн, що розвиваються 

(з більш поширеним дефіцитом управлінського персоналу). 

Праця робітників і технічного персоналу в галузі логістики має нижчий статус та нижче оплачується, ніж 

робітничі професії в інших галузях; таким чином, вона менш приваблива для кваліфікованих 

працівників. У країнах, що розвиваються і мають потенційно доступну робочу силу, брак професійної 

підготовки до кар'єри в галузі логістики означає, що менш кваліфікованих працівників не легко 

перекваліфіковувати. Виконання логістичних обов'язків працівниками у верхній частині професійної 

ієрархії та тих, хто постійно має справу з інформаційними технологіями, часто вимагає підвищення 

кваліфікації, щоби йти в ногу з новими технологіями. Проте проблема не обмежується лише кадрами.  

Опитування вказують на обмежені ресурси, гроші та робочий час персоналу, призначений для 

навчання, особливо в країнах, що розвиваються. Щоб втілити в життя перспективу створення 

висококваліфікованих робочих місць завдяки зростанню логістики по всьому світу, потрібні 

скоординовані зусилля логістичних компаній, професійних асоціацій, постачальників навчальних 

послуг та високопосадовців, які формують політику в галузі. Завдяки поєднанню сприяння, 

регулювання, консультування, фінансових інструментів та планування землекористування уряди 

можуть здійснювати значний вплив. 

Виходячи з інтерв'ю, проведених в рамках роботи над Стратегією сталої логістики, ці результати є 

актуальними й в Україні. Незважаючи на те, що рівень викладання та навичок у деяких підгалузях, таких 

як технології на авіаційному і залізничному транспорті або будівництво доріг, є досить високим в 

Україні, наявність та якість освіти у сферах міжгалузевої логістики та управління ланцюгами поставок 

зазвичай незадовільна. Також науково-дослідницька діяльність і практичні результати стосовно 

останніх дуже обмежені. 

 

Малюнок 10. Оцінка в категорії “Логістична якість та компетентність” згідно з індексом ефективності логістики 
за 2014 р., яка вказує на країни, що випереджають або відстають від інших, виходячи з рівня ВВП на 
душу населення (McKinnon et al. 2017). 

В індексі ефективності логістики за 2014 р. Україна посіла 68 місце з 160 країн за рівнем якості та 

компетентності у галузі логістики на основі зовнішніх оцінок, наданих за межами країн, які оцінюють 
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(див. Малюнок 10). Цей посередній результат свідчить про потребу у підвищенні рівня кваліфікації в 

галузі логістики в Україні. Забезпечення освітою відповідного рівня та/або дипломування у галузі 

логістики та транспорту є важливим, але разом з тим проблематичним з ряду причин, зокрема: 

 занадто широкий спектр робіт і завдань на різних рівнях логістичних операцій; 

 багато логістичних завдань виконується в межах власної господарської діяльності, а не як 

складова комерційних послуг; 

 багато завдань важко визначити в рамках професії; 

 визначення професійних навичок або вимоги до них часто є проблематичними; 

 у цілому існує мало уніфікованих навчальних вимог; 

 не гнучкі навчальні програми швидко застарівають, наприклад, у професійній освіті; 

 планування навчальних ресурсів та прийом нових студентів часто викликають труднощі; 

 (занадто) жорсткі вимоги можуть вилитися в перешкоди для вступу та вищі витрати на 

логістичних операціях та в галузі загалом.  

Наявність добре підготовленого персоналу є необхідною умовою підвищення рівня послуг, що 

надаються логістичними провайдерами, та рівня робіт, які проводяться в межах власної господарської 

діяльності на виробничих та торговельних фірмах. Кращі практики роботи в логістичному секторі 

посприяли б підвищенню продуктивності праці.  

Нині в Україні професійна та вища освіта надається майже винятково державними навчальними 

закладами (університетами, коледжами, інститутами). Проте, окрім вищої та професійно-технічної 

освіти, конкурентоспроможний сектор логістики також потребує висококваліфікованої професійної 

підготовки, подальшої підготовки кадрів залежно від потреб, а також можливості брати участь у 

подальшому навчанні. Це звичайно потребує залучення приватного сектору (наприклад, професійні 

провайдери курсів, подальшої освіти та інших форм навчання), оскільки вони мають найсучасніші 

інноваційні знання про те, що потрібно ринку. 
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Малюнок 11. Приклади типів і рівнів дипломування в галузі логістики і транспорту за міжнародними та 

національними стандартами.  Посилання на веб-сайти наведених схем дипломування50.

 

Малюнок 11 продемонстровано діапазон схем дипломування, які використовуються в транспортно-

логістичному секторі (притаманні не лише для України). Багато міжнародних схем добровільного 

дипломування підтримуються неприбутковими організаціями, тоді як фактична підготовка часто 

надається професійними компаніями та доступна по всьому світу. 

Для врахування всіх потреб у підготовці та дипломуванні в галузі логістики в Україні рекомендується 

розробити Генеральний план підтримки Стратегії сталої логістики, а також НТС 2030, яка охоплює 

наступні чотири ключові аспекти або рівні:  

(1) професійна підготовка;  

(2) освітні програми для вищих навчальних закладів у галузі логістики;  

(3) схеми добровільного дипломування, в т. ч. для підготовки/перепідготовки наявного 
персоналу;  

(4) система обов'язкового дипломування спеціалістів з дотриманням (міжнародних) 
кваліфікаційних стандартів. 

На основі аналізу та інтерв'ю на місцях Світовий банк визначив необхідність створення добре 
функціонуючої та надійної системи акредитації, що охоплює як державний, так і приватний сектори, 
залучаючи нових та підтримуючи наявних постачальників, коли це доцільно. Генплани, розроблені в 

                                                           
50 EQF: data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf ; EUROPASS: http://europass.cedefop.europa.eu/   
SOLE: http://www.sole.org/      ELA: http://www.elalog.eu/concept-ela-certification    APICS: http://www.apics.org/  

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.sole.org/
http://www.elalog.eu/concept-ela-certification
http://www.apics.org/
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інших країнах, можуть слугувати як вказівки. Наприклад, Фінське державне агентство освіти випустило 
брошуру, що надає відмінний, прагматичний огляд змісту навчання для різних професій, необхідних у 
логістичному секторі, а також конкретних навичок та знань, яких необхідно набути для різних 
спеціальностей у логістиці.51  

Проводилися дослідження (Ekici et al. 2016) рівня логістичних навичок та відповідних освітніх потреб в 
Туреччині з використанням одного з показників ІЕЛ “Логістична якість та компетентність”. Вони 
встановили, що "ступінь підготовки персоналу", "вступ до закладів середньої освіти" та "доступ до 
Інтернету в школах" мають мати найвищий пріоритет, передбачаючи, що існує тісний зв'язок між 
кваліфікованою робочою силою та конкурентоспроможною логістикою. Крім того, роботодавці 
повинні будуть більше сприяти підготовці кадрів і отримувати конкурентну перевагу в логістичному 
секторі шляхом розвитку навичок робітників. Це призведе до розбудови продуктивного та ефективного 
сектору логістики і допоможе додати вартість галузям та споживачам, які вона обслуговує, а також 
посилити конкурентні логістичні переваги країни в цілому.  
 
Наприклад, у Великобританії організація Навички для логістики (Skills for Logistics) – це одна з 
загальнонаціональних Рад галузі, яка зосередила свою діяльність на логістиці вантажоперевезень та 
оптовій торгівлі. Вона співпрацює з компаніями у Великобританії, які займаються переміщенням, 
завантаженням/розвантаженням, зберіганням та оптовою торгівлею товарів. Її місія полягає в тому, 
щоб надати роботодавцям можливість отримати конкурентні переваги шляхом розвитку навичок 
працівників у галузі логістики. У країнах з низьким показником логістичної ефективності, наприклад, 
в Україні, створення подібної "Ради майстерності" могло б забезпечити успішні результати щодо 
підвищення кваліфікації працівників у галузі логістики (http://www.skillsforlogistics.co.uk/).  
 
Приватні та напівприватні підприємства беруть участь у підготовці та дипломуванні/сертифікації кадрів 
у різних європейських країнах. Наприклад, DEKRA в Німеччині, CILT у Великобританії, ProQua у 
Нідерландах та AFT-IFTM у Франції. З огляду на частково державні та частково приватні повноваження 
щодо дипломування та підготовки кадрів, Генеральний план повинен бути розроблений як державно-
приватне партнерство за активної участі як транспортних операторів, так і спеціалістів у галузі логістики, 
можливо, під егідою КРЛ та з залученням українських державних органів на національному та на 
регіональному рівнях. Крім того, завдяки залученню приватного сектора, Генеральний план повинен 
бути спрямований на забезпечення суворого дотримання процедур аудиту та акредитації організацій 
у поєднанні приватного та державного компонентів, які пропонують підготовку та 
дипломування/сертифікацію кадрів для сектора логістики. Нещодавній глобальний огляд Світового 
банку, присвячений професійній кваліфікації, навичкам та підготовці у галузі логістики (McKinnon et al. 
2017) також надає цінну інформацію та приклади належної організації відповідної діяльності. 
 
Таблиця 11. Стратегія сталої логістики: рекомендації щодо розвитку логістичних навичок і компетентностей в 
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51 Див., напр., комплексні сучасні рекомендації, розроблені у Фінляндії стосовно професійної підготовки і кваліфікації у галузі 
логістики: http://www.oph.fi/download/139225_brochures_technology_and_transport_2.pdf  та 
http://www.oph.fi/download/140428_vocational_qualification_in_logistics_2009.pdf  

http://www.skillsforlogistics.co.uk/
http://www.oph.fi/download/139225_brochures_technology_and_transport_2.pdf
http://www.oph.fi/download/140428_vocational_qualification_in_logistics_2009.pdf
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логістичної освіти та підготовки в 

Україні 
X x         X   

D.A.3. 

Розглянути необхідність створення 
Національної ради майстерності в галузі 

логістики  
X X X       X   

D.A.4. 
МОН створити Вчену раду з питань 

логістики  X x x       X   

D.A.5. 

Провести міжнародну експертну оцінку   
рівня і впливу  досліджень у галузі 
транспорту / логістики в Україні52 

X           X   
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D.C.1. 

Охопити новоствореною Вченою раду з 
питань логістики всі відповідні 

університети 
X x x       X   

D.C.2. 

Підготувати аналіз наявних досліджень 
з питань логістики та майбутніх потреб в 

Україні 
X             X 

D.C.3. 
Підтримати впровадження освіти і 

підготовки на основі потреб  X x         X   

D.C.4. 
Сприяти участі українських вчених у 
міжнародних проектах в галузі НТІ*  X X     X   X   

 

Окрім сутнісних проблем, недостатнє володіння англійською мовою швидко стало однією з головних 

перешкод для українських вантажовідправників і постачальників логістичних послуг, а також для 

високопосадовців. Проблема загострюється через швидку переорієнтацію зовнішньої торгівлі України. 

Роль Росії як основного торговельного партнера була заміщена іншими країнами, зокрема Китаєм, де 

                                                           
52 Пор. загальна  Експертна оцінка української системи досліджень та інновацій: (EC 2016a) і (EC 2016b) 
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англійська мова є провідною мовою торгівлі. Важливість володіння англійською мовою зростає також 

у питаннях формування політики в галузі. 

У підсумку, рекомендації щодо розвитку логістичних навичок та професійної кваліфікації в Україні в 

рамках реалізації Стратегії сталої логістики наведено у Таблиця 11. Кроки щодо їх впровадження, а 

також відповідні витрати та переваги будуть більш детально викладені в Плані дій до Стратегії сталої 

логістики. 
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8. Висновки  
 

Необхідні термінові заходи для поліпшення логістичних послуг в Україні, оскільки галузь потерпає від 

низького використання виробничих потужностей, неадекватної інфраструктури та високих витрат. 

Основні кроки щодо збільшення участі приватного сектору, що необхідно для досягнення адекватного 

рівня інвестицій та ефективності, включають укладання договорів про надання деяких послуг, боротьбу 

з корупцією у портовому та автодорожньому секторах та пом'якшення регуляторних бар'єрів, які 

обмежують приватні залізничні та лінійні морські вантажоперевезення. Разом з тим, у деяких сферах 

регулювання має бути посилене. Наприклад, більш ефективні вимоги до ліцензування, реєстрації та 

сертифікації операторів, а також більше ресурсів, спрямованих на перевірки, можуть підвищити 

професіоналізм та зменшити незаконну діяльність в автомобільному секторі. Зниження тарифів на 

імпорт та плати за реєстрацію нових вантажних автомобілів прискорить відновлення автопарку, а 

зниження залізничних тарифів та портових зборів може збільшити використання виробничих 

потужностей та пожвавити економічну діяльність. 

Значними є потенційні вигоди від переміщення обсягу вантажних перевезень з одного виду транспорту 

на інший та від заохочення до збільшення мультимодальних перевезень. Зростання залежності від 

залізниці та внутрішніх водних шляхів для перевезення товарів дозволить зменшити рух транспорту, 

забруднення та проблеми технічного обслуговування на дорогах. Використання мультимодального 

транспорту може підвищити ефективність. Основні етапи включають удосконалення об'єктів 

(наприклад, сухих портів, терміналів та спеціалізованих перевалочних об'єктів), зміцнення зв'язків між 

послугами з перевезення контейнерів та автопричепів, а також доступність логістичних центрів та  

потужностей високоякісних складів. 

Галузева політика повинна націлюватися на збільшення транзитних послуг, які занепали через конфлікт 

з Росією. Досягнення двосторонніх торговельних угод з клієнтами на транзитні послуги, участь у 

регіональних проектах, узгодження інвестицій у вітчизняну інфраструктуру з розвитком основних 

міжнародних транспортних коридорів, розвиток конкурентоспроможних послуг у морських портах 

(наприклад, покращення вантажно-розвантажувальних послуг з переробки контейнерів і ролкерних 

вантажів та пов'язаних з ними залізничних операцій), покращення практики перетину кордону, 

використання логістичних центрів та передових ІТ-систем, а також залучення ресурсів для розвитку 

сервісних продуктів допоможуть підтримати попит на транзитні послуги. 

Державні системи, що підтримують логістику, потребують уваги. Логістичні навички обмежені в деяких 

секторах (наприклад, у містах бракує професійних водіїв), а Україна посідає лише 95-е місце з 160 країн 

згідно з індексом ефективності логістики за 2016 р. за рівнем логістичної компетентності. У галузі освіти 

і підготовки кадрів переважають установи державного сектора, тоді як ширша участь приватного 

сектора могла б покращити навички та їх відповідність попиту на ринку. Тим не менш, відповідальність 

уряду, включаючи акредитацію установ, вимоги до дипломування / сертифікації, виплату стипендій на 

основі потреб та підтримку досліджень, залишається критично важливою. Необхідно задіяти значні 

фінансові, організаційні та технологічні ресурси для підвищення доступності, своєчасності та надійності 

статистичних даних у галузі логістики. Цей обсяг робіт може включати в себе всеосяжну онлайн-базу 

даних про операторів автомобільного транспорту, автопарки та автоперевезення, а також 

гармонізовану річкову інформаційну службу, що охоплюватиме Дніпро та його судноплавні притоки.    
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Додаток 1. Основні завдання Координаційної ради з питань логістики.  

 
1) Сприяння забезпеченню координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій у сфері 

розвитку транзитного потенціалу і логістики; 
 
2) Удосконалення нормативно-правової бази з питань транспорту, дорожнього господарства, 

державної митної та податкової діяльності, здійснення державного контролю під час 

переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон; 
 
3) Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо: 

 
 - формування та реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, 

розвитку транзитного потенціалу і логістики; 
 -  визначення механізму підвищення якості транспортних та інформаційних технологій 

логістичної інфраструктури;  
 - підвищення ефективності процедур здійснення державного контролю під час переміщення 

товарів і транспортних засобів через державний кордон;  
 - скорочення витрат на міжнародні та внутрішні перевезення товарів; удосконалення 

моніторингу міжнародних перевезень; 
 - зменшення часу на транспортування товарів до пункту призначення; 
 - забезпечення кваліфікованим персоналом логістичної інфраструктури. 
 
4) визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають під час 

реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку 

транзитного потенціалу і логістики;  
 
5) участь в удосконаленні нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Ради. 
 
 
Джерело: Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення 

Координаційної ради з питань логістики", вересень 2017 р.  
 

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22752
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Додаток 2.  20 очікуваних кількісних цільових показників, включених до чотирьох пріоритетних 
напрямів у НТС 2030; конкретні значення кількісних цільових показників ще мають бути 
визначені. Текст оригіналу дещо змінено для потреб цього документу. 

НТС 2030 Кількісні цільові показники у чотирьох пріоритетних напрямах (можливі правки) 
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 Частка ринку приватних перевезень на залізниці: 30 - 40% у 2025 р., до 60 - 70% у 2030 р. 

Транспортний сектор входить у топ-5 галузей економіки за привабливістю на ринку праці 

Українські морські порти входять у топ-100 найбільших контейнерних портів світу 

Збільшення частки внутрішнього водного транспорту відносно інших видів до __________; 

Транзит контейнерів та інших вантажів не менше ніж 1 млн TEU у 2025р. і 2 млн TEU в 2030р. 

Збільшення частки інтермодальних перевезень принаймні до 10% у 2025 р. і 20% у 2030 р.  

Україна у топ-50 рейтингу за індексом ефективності логістики у 2025р. і в топ-20 у 2030 р.  

Збільшення кількості вагових комплексів з 34 наявних до 112 одиниць 
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 Зростання інвестицій для оновлення не менш як 90% основних фондів транспорту в 2030 р.  

Приватні інвестиції в оновлення рухомого складу - приблизно XX.X млрд грн. на рік 

Вітчизняне виробництво рухомого складу не менш як на 80% у 2030 р. 

Розбудова транспортної інфраструктури національними будівельними компаніями, бюджет - 
принаймні 30 млрд дол. США до 2030 р.  

20 тис. нових і 80 тис. суміжних робочих місць у транспортному будівництві на кожен 1 млрд 
дол. США інвестицій 
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Скорочення макроекономічних втрат від аварій на транспорті на 70% 

Зменшення рівня смертності внаслідок ДТП на 100,000 населення на 70% 

Зменшення кількості отриманих тяжких травм внаслідок ДТП на 100,000 населення на 70% 

Зменшення викидів парникових газів від пересувних джерел (Паризька угода від 2015 р.) на  
60% порівняно з 1990 р.  

Зменшення сумарного обсягу викидів в атмосферне повітря від пересувних джерел у 2030 р. 
на 30% порівняно з 2015 р.  
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Збільшення частки використання електротранспорту у міському сполученні до __% 

Збільшення частки транспортних засобів громадського користування, облаштованих з 
урахуванням потреб людей з інвалідністю до __%; 
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Додаток 3. Майбутні основні тренди, що вплинуть на транспортно-логістичну галузь, визначені 

на підставі різних джерел (див. нижче)  

 

Спільний дослідницький центр ЄС  (EU JRC 2015): 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93544/future%20of%20tansport%20industry%20report
%20final3.pdf      

Журнал “Форбс”: http://www.forbes.com/sites/stevebanker/2014/01/22/report-released-on-megatrends-reshaping-
logistics-through-2025-2/#1a34a1672298        

McKinsey 2015: 
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/cre
ating%20value%20in%20transportation%20and%20logistics/pathway%20to%20value%20creation.ashx   

Бостонська консалтингова група 2016: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation-travel-
tourism-getting-ahead-megatrends-transportation-logistics/      

DHL 2015-2016: http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/dhl_trend_research/trendradar.html  
    

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93544/future%20of%20tansport%20industry%20report%20final3.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93544/future%20of%20tansport%20industry%20report%20final3.pdf
http://www.forbes.com/sites/stevebanker/2014/01/22/report-released-on-megatrends-reshaping-logistics-through-2025-2/#1a34a1672298
http://www.forbes.com/sites/stevebanker/2014/01/22/report-released-on-megatrends-reshaping-logistics-through-2025-2/#1a34a1672298
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/creating%20value%20in%20transportation%20and%20logistics/pathway%20to%20value%20creation.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20transport%20and%20logistics/our%20insights/creating%20value%20in%20transportation%20and%20logistics/pathway%20to%20value%20creation.ashx
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation-travel-tourism-getting-ahead-megatrends-transportation-logistics/
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation-travel-tourism-getting-ahead-megatrends-transportation-logistics/
http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/dhl_trend_research/trendradar.html
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Додаток 4. Десять рекомендацій щодо мобілізації сталого транспорту для розвитку, які 
представлені Консультативною групою високого рівня зі сталого транспорту (ООН) в 
жовтні 2016 року. 54 

 

1. Приймайте рішення щодо планування транспорту, формування політики та здійснення 
інвестицій на основі трьох вимірів сталого розвитку – соціального розвитку, впливу на 
довкілля (в т. ч. клімат) та економічного зростання, а також аналізу повного життєвого 
циклу.     
 

2. Інтегруйте всі зусилля з планування сталого транспорту збалансовано по всіх видах 
транспорту: інтеграція має відбуватися вертикально між рівнями державного управління 
та горизонтально для всіх видів транспорту, територій та секторів.  
 

3. Створіть допоміжні інституційні, правові та регулюючі урядові структури для сприяння 
розвитку ефективного сталого транспорту. 
 

4. Надайте технічні потужності тим, хто здійснює проектування та реалізацію транспортних 
проектів, особливо в країнах, що розвиваються, шляхом партнерства з міжнародними 
організаціями, багатосторонніми банками розвитку та державними органами всіх рівнів 
з метою забезпечення рівноправного доступу до ринків, робочих місць, освіти та інших 
потреб.  
 

5. Спрямуйте більше зусиль на запобігання смертельним випадкам та травматизму на 
дорогах. 
 

6. Інформуйте та заохочуйте громадськість як ключового партнера у просуванні сталих 
транспортних рішень. 
 

7. Встановіть рамкові принципи моніторингу і оцінки сталого транспорту та розбудуйте  
потужності для збору й аналізу ґрунтовних і надійних даних та статистики.  
 

8. Сприяйте урізноманітненню джерел фінансування та узгодженості податкової системи з 
метою просування систем сталого транспорту, ініціатив та проектів.  
 

9. Збільшіть фінансування питань міжнародного розвитку та клімату для розбудови сталого 
транспорту.     
 

10. Просувайте застосування сталих транспортних технологій за рахунок інвестицій, 
орієнтованих на результат, і політики, яка заохочує інвестиції та діяльність приватного 
сектора через різні стимулюючі структури.   

                                                           
54 Мобілізація сталого транспорту для розвитку  - аналіз і рекомендації щодо формування політики від 
Консультативної групи високого рівня зі сталого транспорту (ООН). Режим доступу: 
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport/highleveladvisorygroup  

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport/highleveladvisorygroup


85 
 

85 
 

Додаток 5. Консолідовані дані про Україну зі Звіту глобальної мобільності за 2017 р. 55 

 

                                                           
55 Видано в жовтні 2017р. Режим доступу: http://www.sum4all.org/publications/global-mobility-report-2017  

http://www.sum4all.org/publications/global-mobility-report-2017
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Додаток 6.   Основні транспортно-логістичні показники та питання стосовно визначення КПЕ в Україні 
 

 
Вітчизняні Міжнародні (ООН, СБ, ОЕСР, ЄС…) 

Тип показника A. Статистика B.     Огляд C.      Інше A.Статистика B.     Огляд C.      Інше 

 Рухомий 
склад  

Реєстр 
транспортного 

засобу (ТЗ), 
судна і под. 

    Реєстри транспортних засобів, суден і под. 

2. Потік 

Дані сенсорів 
на ТЗ і техніці; 
задокументов

ані 
перевезення 
вантажів; час 
перетину ППК 

тощо 

Облік 
дорожнього 

руху 

Бази даних 
відправлення/призначе

ння за видом 
транспорту і вантажу 

Дані про потоки транспортних засобів, 
техніки, вантажів вздовж транспортної 
інфраструктури; Пропускні дані портів, 
аеропортів та інших пунктів перетину 

кордону 

3. Фінансові 
показники 

Фінансові 
звіти, 

державні 
витрати  

Ціни, 
собівартість, 

структура 
собівартості 

Продуктивність капіталу 
і праці; Збори, податки, 

тарифи 

Дані про 
торгівлю, 

прямі 
іноземні 

інвестиції 
тощо 

Собівартіст
ь, 

структура 
собівартос

ті 

Продуктивніс
ть капіталу і 

праці; Збори, 
податки, 
тарифи 

4. Операційні 
показники  

Обсяг, якість, 
витрати, 

утилізація  

Рівень сервісу, використання 
потужності, доступність тощо 
(опитування та інші методи) 

Час перетину 
ППК, міжн. 

обслуговуван
ня, утилізація 

тощо 

ІЕЛ; 
логістичні 

огляди 

Ведення 
бізнесу, 

дослідження 
конкуренто-

спроможност
і 

5.Сполучуваніс
ть 

Дослідження перешкод, аналітичні моделі, тематичні 
дослідження, інше 

Індекси авіа і лінійної сполучуваності         
(ІАС, ІСЛС); та інші дані, дослідження 

6. Екологічні 
показники 

Викиди, інші 
зовнішні 
впливи 

Спостереження, обстеження, 
вимірювання, записи 

Численні типи баз даниз, напр., викидів, 
використання енергії, ДТП, а також критерії 

оцінювання існують як для державного, так і 
для приватного секторів  

7. Соціальні 
показники 

Безпека, ДТП, 
соціальні 
наслідки 

 

  Контекст внутрішньої логістики Імпорт, експорт, 
транзит 

Приклади можливих заходів, КПЕ, 
інше 

Постачальники 
статистики  

Негайно потрібна надійна статистика! Базові дані щодо "рухомого складу" і 
"дані про потоки" в секторі 

Наявна нормативна 
база 

Відповідність існуючим правилам Які з них слід контролювати? 

Як здійснюється моніторинг? 

Користувачі логістики Рівень логістичних витрат Логістичні огляди? 

Показники ефективності Визначте ключовий КПЕ! 

Частка аутсорсингу ІЕЛ від Світового банку 

Постачальники 
логістики 

Метрики рівня витрат Показники витрат 

Метрика якості послуг Час обробки вантажів, надійність… 

Сполучуваність ІАС, ІСЛС, сполучуваність… 

Потужність та частотність HHI щодо структури ринку 

Послуги державної 
влади 

Видача дозволів (напр., 
небезпечні товари, негабаритні, 

імпорт автомобілів, вихід на 
ринок …) 

Митне 
оформлення, 

вкл. інші служби 
прикордонного 

контролю  

Час та витрати на видачу дозволів 
(напр., рейтинг легкості ведення 

бізнесу від СБ) 

Інші питання Транспортна інфраструктура ІЕЛ, ВЕФ, інше 
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Орендна плата за землю та 
об'єкти 

Показники конкурентоспроможності 

Скорочення: ІАС = індекс авіасполучуваності ; ППК = пункт перетину кордону; ІЕЛ = індекс ефективності логістики; ІСЛС = 

індекс сполучуваності лінійного судноплавства; СБ = Світовий банк; HHI = індекс Герфіндаля – Гіршмана; ВЕФ = Всесвітній 

економічний форум 

 

Додаток 7.  Спрощений очікуваний розвиток парку важких вантажних автомобілів в Україні у 2017-
2030 рр. згідно з екологічними стандартами    

  

*) Після 2017 р. нових ТЗ класів Євро-0 і  

Євро-1 до автопарку додавати не будуть 

Припущення   

• Тільки важкі вантажні автомобілі (N3 > 16 т) (оцінка) 

• Капітальні витрати 

• Відсоткова ставка 10 % на 10-річну позику 

• Ліквідаційна вартість знятих з експлуатації одиниць: 

• 90 000 одиниць орієнтовно 4,500 євро за штуку  

• Ціна за паливо (дизельне), постійне значення  € 0.7/л 

• Середня швидкість для всіх ТЗ   40 км/год 

• Номінальна потужність двигуна на всіх ТЗ   300 кВт 

• Середня чиста маса вантажу на завантажений ТЗ  8 т 

• Загальне використання потужності 40 %, в т. ч. рух без вантажу 
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Додаток 8. Параметри та результати трьох сценаріїв мультимодальних / комбінованих перевезень 

 

Результати сценарію A. Пором типу ро-ро vs. автоперевезення (Одеса / Чорноморськ - Стамбул) 

  

 

Результати сценарію B. 1 млн т насипного вантажу перевозиться внутрішньо на 600 км 

автотранспортом, залізницею чи ВВТ 

  

 

Результати сценарію C. Внутрішнє контрейлерне перевезення, 11 250 одиниць, на 480 км 

  

 


