
Національний 
логістичний комітет

Установча зустріч 



Мета створення 

• Прискорити реформування логістичної системи 

• Створити дієвий механізм впровадження 
реформ  

• Встановити постійний діалог з інститутом влади 
та бізнесом 



Функції 
• Визначення та формування політики та реформ 
транспортному секторі  

• Сприяння затвердження реформ та законодавчих 
актів на вищому державному рівні 

• Проведення консультацій з приватним сектором 

• Координація та моніторинг інвестиційних планів  

• Оцінювання ефективності реформ транспортного 
сектору 



Структура



Підхід до роботи
Логістичний комітет фокусується на 
конкретних проблемах (проектах), а не на 
секторах транспорту  

Робота по розробці проектів та документів 
проводиться в робочих группах, що:  
• готують план відповідних заходів у областях 
визначених комітетом та незалежними 
експертами 

• проводить консультації з бізнесом  
• звітують Національному Логістичному 
Комітету

Логістичний комітет заслуховує результати 
роботи робочих групп та приймає необхідні 
рішення  



Швидкі перемоги 

Створення “Сухого порту” Одеса-Ліски (Зміни до наказу № 451)  

Створення єдиного інформаційного порталу, що освітлює 
розвиток нових транзитних маршрутів    

Створення Адміністрації водного транспорту України  

Створення спільного митного контролю на державних 
кордонах за принципом “одна зупинка” - “одне вікно”  

Спрощення порядку стягування портових зборів (Зміни до 
наказу №314)



Логістичні перешкоди  
Неконкурентна та незбалансована система тарифікації на 
транспорті   

Низький потенціал використання внутрішніх водних 
шляхів

Відсутність мережі логістичних центрів 

Низький рівень розвитку 3PL-4PL операторів  

Неефективний час оборотності рухомого 
залізничного складу  

Низький рівень залучення нових технологій та 
мегатрендів (e-port, big data аналіз, транспортне 
моделювання 
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Обговорення структури та принципів 
роботи комітету 

Затвердження структури та положеня про 
роботу комітету 

Затвердження структури технічного 
секретаріату та стандартів роботи

Створення матриці проектів логістичного 
комітету 

Створення робочих груп згідно матриці 
проектів 

Створення інформаційного порталу про 
роботу комітету

Досягнення короткострокових цілей (група 
1)

Досягнення короткострокових цілей (група 
2)

Досягнення середньострокових цілей 



Результати 
• Ріст ВВП 

• Розвиток торгівлі та логістики 

• Збільшення рівня залучення інвестицій 
до усіх дотичних галузей   

• Висока швидкість впровадження реформ  

• Позитивний імідж уряду



ДЯКУЮ!


