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до 2025 року
Концепція проєкту документу для загального обговорення
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Передумови розробки

Формування

Виокремлення управлінських
та регуляторних функцій,
виконуваних портами, від
комерційних функцій з
переробки вантажів

Трансформація

Перехід до бізнес-практики,
що базується на прозорості
процедури прийняття
рішень та посиленому
контролі за розвитком
портів

Структурна реформа = 
Стратегія 2025 

Нормативно-правове та
інституційне реформування
для зміни ролі ДП «АМПУ»
від традиційної
адміністративної на більш
відкриту зовнішньому
середовищу, що є
характерним для сучасних
адміністрацій портів

Стадії розвитку ДП «АМПУ» з моменту створення у 
2013 році 

Підвищення якісних 
показників роботи                        

ДП «АМПУ» та рівня  
залученості персоналу до 
зростання ефективності 

роботи портового сектору

Покращення 
ефективності 
використання 

портових земель та 
вдосконалення якості 
послуг, що надаються 

в портах

Місія Стратегії 2025  

Від «балансоутримувача активів» до «компанії, діяльність якої спрямована на 
розвиток портів та покращення портових послуг»



Обґрунтування необхідності 
впровадження Стратегії 2025 та її компоненти

Інституційна 
реформа

Співпраця зі стейкхолдерами
для досягнення сталого

розвитку портової спільноти

Поліпшення якості
інфраструктури та 

послуг

Ключова ініціатива 1.
Корпоратизація*

Ключова ініціатива 2.
Наближення до моделі управління

«порт-лендлорд»*

Ключова ініціатива 3.
Покращення взаємодії в рамках 

портової спільноти

* згідно із рекомендаціями, викладеними у звіті Світового банку (2019) 

 Обмежена площа портових
земель, доступних для розвитку
сучасної інфраструктури

 Значна кількість застарілих споруд
та обладнання

 Недостатні повноваження для
ефективного використання
портових земель та співпраці зі
стейкхолдерами

 Найвищі портові збори в регіоні

 Обмежені можливості при
досягненні домовленостей щодо
державно-приватного партнерства

 Залучення інвестицій, створення
робочих місць та
конкурентоспроможність
українських портів – під загрозою
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Ключова ініціатива 1. 
Корпоратизація

Трансформація АМПУ у ефективне акціонерне товариство, що функціонує на 
ринкових засадах, дозволить диверсифікувати джерела фінансування проєктів

розвитку портової інфраструктури

 Покращена корпоративна
продуктивність

 Ізоляція від політичного впливу
 Можливість оперувати власним

капіталом
 Наближення до моделі «порт-

лендлорд»
 Довіра партнерів та стейкхолдерів

Як є? Очікувані результати 2025
Закон України 

«Про 
корпоратизацію 

Адміністрації 
морських портів 

України»

 Затвердження фінансового плану –
довготривалий процес, що обмежує
можливості підприємства з освоєння
капітальних інвестицій

 Ставки портових зборів
встановлюються МІУ з
підтвердженням КМУ

 Підприємство не впливає на
розподіл земель в порту та оренду
майна державних операторів

Для чого?

 Корпоратизація АМПУ у 2020 році
(власник 100% акцій – держава) з
розширенням повноважень
Наглядової ради

 Ефективне та прозоре
розпорядження майном (у т.ч.
причалами), що входить до статутного
капіталу

 Можливість управління
корпоративними правами та землями

 Стивідор має право взяти причал в
оренду/концесію



В результаті корпоратизації АМПУ буде сформовано       
7 адміністрацій портів, 5 з яких – за мережевим принципом

* Кримську портову адміністрацію (філію АМПУ) буде утворено з моменту встановлення конституційного ладу в АР Крим та Севастополі

 15 портових адміністрацій
 58 портів

 28 портових адміністрацій
 46 портів 

 2 портових адміністрацій
 11 портів 
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Ключова ініціатива 2. 
Перехід до моделі «порт-лендлорд»

 Здійснення ефективного контролю за
використанням та розвитком
портових земель

 Додаткові джерела надходжень – від
оренди землі або концесій, що
поширюються на портові земельні
ділянки

 Впровадження кращих європейських
практик управління портами

 2 пілотних проєкти концесії в Ольвії та
Херсоні успішно реалізовано (2020)

 Державні оператори Південний,
Чорноморськ, Бердянськ, Маріуполь,
Ізмаїл, Рені передані або готуються до
передачі в концесію; Скадовськ, Усть-
Дунайськ, Білгород-Дністровський –
приватизовані

 Миколаївський та Одеський МТП
реорганізовані з частковою
приватизацією нестратегічних активів
(2020)

Як є? Очікувані результати 2025

 13 державних операторів (морських
торговельних портів) перебували у
переліку заборонених до
приватизації і втрачали ринкову
частку (23%)

 2 пілотних проєкти концесії в Ольвії
та Херсоні оголошено

 Державні Миколаївський та
Одеський МТП не здійснюють
перевалку вантажів

Для чого?

Залучення професійних операторів до управління державними портовими 

активами в рамках переходу до моделі «порт-лендлорд» сприятиме підвищенню 

міжнародного іміджу держави, створенню високотехнологічних робочих місць 

та забезпеченню стабільності надходжень до бюджетів всіх рівнів
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Реформа 2013 року дала старт моделі управління                              
«порт-лендлорд» та виходу держави із сегменту перевалки

Внаслідок реформи юридично з'явилися приватні портові оператори, а також утворено незалежний орган, 
що розвиває інфраструктуру – Адміністрацію морських портів, що не конкурує з бізнесом

Конкуренція державних і приватних операторів 
вказує більшу ефективність останніх…

Модель «порт-лендлорд», яка широко 
використовується в європейських країнах, 

підтверджує тезу про необхідність виходу держави із 
сегменту перевалки вантажів

23 %

65 %
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Ключова ініціатива 3. 
Покращення взаємодії в рамках портової спільноти

 Забезпечення регулярних
консультацій з питань, що становлять
взаємний інтерес

 Відповідність сучасним тенденціям
по позиціонуванню портів як
єдиного вузла транспортної
інфраструктури

 Налагодження корисного зворотнього
зв’язку для ДП «АМПУ» щодо
проблем, пов’язаних із якістю послуг
та інфраструктури в портах

 Створення майданчика прямої
комунікації для обговорення таких
питань, як портові збори, плани
розвитку порту та можливості
розширення портового бізнесу

 Уніфікація портових процедур та
спрощення взаємодії із різними
контрагентами в портах

Як є? Очікувані результати 2025

 ДП «АМПУ» посилило свою
взаємодію з міжнародною
спільнотою постачальників послуг та
клієнтів портів, але приділяло менше
уваги місцевим портовим спільнотам

 Поточні відносини між ДП «АМПУ»
та користувачами інфраструктури та
послуг у портах є досить
обмеженими

Для чого?

Координація взаємодії учасників портової спільноти сприятиме консолідації

діяльності у великих портах і підвищенню ефективності клієнт-менедменту
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Сталий розвиток портової спільноти потребує навичок 
клієнт-менеджменту та ефективного діалогу для 

досягнення компромісів
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Вантажовласники

Судновласники та морські 
агенти

Постачальники портових 
послуг

Транспортні та 
експедиторські компанії

Портові міста

Органи місцевої влади

Уряд

 Поліпшення прозорості середовища
та процедур, що регулюють
відносини між ДП «АМПУ» та
зацікавленими сторонами,
представленими у портах

 Мінімізація ризиків, пов’язаних із
недобросовісним дотриманням
норм безпеки мореплавства та
захисту навколишнього середовища
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Додаткові ініціативи Стратегії 2025

1. Раціональне 
використання та розвиток 
портових та припортових 

земель  

2. Забезпечення охорони 
здоров’я, безпеки та 

захисту навколишнього 
середовища

3. Активізація ініціатив
державно-приватного 

партнерства

4. Вдосконалення
організаційної

структури

5. Запровадження
сучасної системи

фінансового
управління

6. Оптимізація
трудових ресурсів

7. Актуалізація
ефективного

маркетингу та 
зовнішніх зв’язків
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Найменування KPI Одиниця виміру 2018 (факт) 2020 (план) 2025 (план)

Обсяги вантажопереробки в морських портах млн т 135 149 165

Кількість глибоководних причалів (з осадкою від 15 м)
шт. (наростаючим 

підсумком)
5 6 15

Експлуатаційне днопоглиблення на акваторіях портів та внутрішніх
водних шляхах власним флотом

на рік тис. м3 1 683 4 500 6 000

Рівень використання флоту АМПУ при  експлуатаційному днопоглибленні
на каналах та акваторіях портів

% 36 > 45 > 50

Наявність місцевої влади в управлінні активами адміністрацій портів за 
моделлю «порт-лендлорд»

шт. 0 0 2

Рівень портових зборів для судновласників
% 100 90 (-10) 70 (-20)

Кількість концесійних угод, із залученням майна державних операторів та 
ДП «АМПУ»

шт. (наростаючим 
підсумком)

0 2 6

Створення нових робочих місць в галузі
осіб (наростаючим 

підсумком)
200 700 2 000

Доходи державного бюджету млн. дол. США 320 348 391

Доходи місцевих бюджетів млн. дол. США 67 73 82

Прогнозовані макро-результати розвитку                                                              
АМПУ та портової галузі до 2025 року
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Стратегія 2025 в цифрах

Найменування KPI Показник 2025 (план)

Вантажообіг Прогнозується на рівні 165 млн т у 2025 р.
Щорічне зростання на рівні CAGR +2%, що вище базового сценарію Стратегії
2038

Чистий прибуток

Ефект Стратегії, в тому числі:
 Персонал

 Оренда

 МПРС

 Днопоглиблювальний 
флот 

 Концесія

2,6 млрд грн у 2025 р – виручка від реалізації та чистий дохід прогнозовані в
залежності від обсягів вантажообігу та з урахуванням стратегічних ініціатив

8,5 млрд грн за період 2020-2025 рр., в тому числі:
 досягнення цільового показнику у 5 тис осіб очікується у 2021 р.
і дозволить щорічно економити витрати на ФОП ≈ 800 млн грн (порівняно із
2019 р.)

 з 2020 р. планується щорічно передавати в оренду не менше 4-х
причалів з інвестиційними зобов’язаннями орендаря та очікуваним доходом
від оренди ≈ 3 млн грн

 відміна фінансування пошуково-рятувальної служби з 2020 р. –
10% від корабельного збору

 економія витрат на здійснення днопоглиблювальних робіт на
внутрішніх водних шляхах після прийняття ЗУ «Про внутрішній водний
транспорт»

 ефект від реалізації концесійних проєктів портів Ольвії та Херсону

Причали в проєктах ДПП та
інвестиції приватних
інвесторів 

Прогнозується передати 15 причалів у проєкти ДПП (концесії) до 2025 р.
в Чорноморську, Бердянську, Скадовську та Південному, що дозволить
залучити до розвитку портів ≈5 млрд грн за період 2020-2025 рр.
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ВАНТАЖООБІГ, МЛН Т 

149 152 155 158 162 165

20232020 2021 2022 2024 2025

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, МЛН ГРН

2.152

2024 20252020 2021 2022 2023

2.301 2.296 2.444 2.559 2.634

ЗАГАЛЬНИЙ ЕФЕКТ СТРАТЕГІЇ*, МЛН ГРН

770

1 421 1 463 1 542 1 614 1 666

202520222020 2021 2023 2024

510 540
750

2020 2021

1.195

20232022

1.192

2024 2025

1.201

ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, МЛН ГРН 

*до оподаткування



Подальше економічне 
зростання країни та 
створення робочих 

місць

Шляхом сприяння 
розвитку 

міжнародної торгівлі 
та руху товарів та 

факторів 
виробництва 

всередині країни  

Створення ефективних 
та надійних ланцюгів 

постачання для 
міжнародної торгівлі

Завдяки 
забезпеченню   

інфраструктури та 
послуг, необхідних 

для підвищення 
привабливості портів 

на міжнародному 
рівні

Забезпечення сталого 
розвитку портів   

За допомогою 
заходів із 

забезпечення 
охорони здоров'я, 
безпеки, охорони 

навколишнього 
середовища 

Підвищення 
інвестиційної 

привабливості 
українських портів

Завдяки залученню 
найкращих сучасних 
практик управління 
портами Європи та 

світу

Покращення взаємодії
в рамках портової

спільноти

Шляхом 
налагодження
діалогу серед

суб’єктів у портах 

Реалізація Стратегії 2025 =
зростання, інтеграція, конкурентоспроможність

Підвищення конкурентоспроможності українських портів на міжнародному ринку має 
на меті входження України у 2038 році до ТОП-30 країн за ефективністю послуг 

морських портів у глобальному рейтингу  конкурентоспроможності ВЕФ                                                                  
(у 2018 році Україна піднялася на 77-у сходинку в цьому рейтингу) 13


