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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ 

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого державні органи співпрацюють задля 

розв’язання економічних, соціальних та екологічних проблем глобалізації. ОЕСР також 

концентрує зусилля на розумінні та наданні підтримки органам державного управління щодо їх 

реагування на нові процеси і проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, 

інформаційної економіки та проблем, пов’язаних зі старінням населення. Організація надає 

платформу для порівняння досвіду реалізації політики, пошуку рішень спільних проблем, 

визначення належної практики і роботи з координації внутрішньої та міжнародної політики. 

 

Членами ОЕСР є Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, Чеська Республіка, Данія, Естонія, 

Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, 

Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, 

Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Сполучене 

Королівство та Сполучені Штати Америки. Європейський Союз бере участь в роботі ОЕСР. 

www.oecd.org 

 

 

ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ» 

Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії», яка реалізується починаючи з 2008 року, 

сприяє прискоренню реалізації економічних реформ і покращенню умов ведення бізнесу з 

метою досягнення стійкого економічного зростання та підвищення рівня зайнятості населення в 

таких двох регіонах: Центральна Азія (Афганістан, Казахстан, Киргизстан, Монголія, 

Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) і Східна Європа та Південний Кавказ (Вірменія, 

Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна). Програма сприяє реалізації 

стратегії інформаційно-роз’яснювальної роботи ОЕСР, що покладається на Секретаріат 

глобальних відносин, а також тісно співпрацює зі спеціалізованими експертними підрозділами 

ОЕСР. 

www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm 

 

 

СТРАТЕГІЯ СЕКТОРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ — 

ФАЗА III 

Проект ОЕСР «Стратегія секторної конкурентоспроможності для України» розпочав свою 

роботу у 2009 році. У ході початкової фази реалізації Проекту були визначені секторні джерела 

підвищення конкурентоспроможності та політичні перешкоди для залучення інвестицій, 

особливо у ключові сектори агробізнесу, машинобудування та виробництва транспортного 

обладнання, відновлюваної енергетики та енергоефективності. Метою другої фази реалізації 

Проекту було усунення політичних перешкод для досягнення короткострокових результатів 

завдяки практичній реалізації ефективних заходів. Наразі триває III фаза Проекту, спрямована 

на створення механізмів підтримки реформ і їх ефективної реалізації Урядом України. Це 

відбувається шляхом обміну знаннями та методиками, наявними в розпорядженні ОЕСР, 

визначення залишкових політичних проблем, пов’язаних із конкурентоспроможністю 

приватного сектора в цільових галузях, проведення консультацій із приватним сектором і 

організації заходів із розвитку потенціалу урядових установ. Проект завершує свою роботу у 

грудні 2015 року та спільно фінансується Європейським Союзом і Урядом Швеції. 

www.oecd.org/countries/ukraine/ukrainesectorcompetitivenessstrategy.htm 

. 
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 ІН ФОР МА ЦІЯ  ПРО ЗА ХІ Д  

У ході цієї одноденної міжнародної конференції експерти 
ОЕСР та високопоставлені урядовці обговорюватимуть 
результати оцінки політики та рекомендації Проекту 
«Стратегія секторної конкурентоспроможності для 
України — Фаза III» (Проект ССК), який спільно 
фінансується Європейським Союзом і Урядом Швеції. 
Він також надає платформу для обміну інформацією між 
українськими та міжнародними зацікавленими сторонами 
щодо ходу впровадження Урядом України окремих 
рекомендацій ОЕСР, а також щодо подальших реформ. 
 
Під час міжнародної конференції та заходу з нагоди її 
відкриття забезпечуватиметься синхронний переклад 
англійською та українською мовами. 
 

 УЧА СНИК И  
До участі в заході та обговореннях запрошуються 
представники промисловості, бізнесу, громадськості, 
наукових кіл, органів державної влади та міжнародної 
спільноти. 
 

 РЕЄ СТ РАЦ ІЯ  
Безкоштовна участь за умови обов’язкової реєстрації. 
Потенційні учасники повинні надіслати ОЕСР 
повідомлення до п’ятниці, 11 грудня, на адресу 
електронної пошти: 
 
maria.stefanecz@oecd.org або sapko.lena@mail.ru  
 

 ІН ФОР МА ЦІЯ  ЩОД О П Р ОЕК Т У  

У рамках Проекту «Стратегія секторної 
конкурентоспроможності для України — Фаза III» було 
проведено низку заходів із метою визначення додаткових 
перешкод на шляху удосконалення умов ведення бізнесу 
та підвищення конкурентоспроможності української 
економіки. Робота передбачала проведення таких заходів: 
 
Створе н ня Роб оч и х гру п  
У рамках Проекту створено чотири Робочі групи у складі 
представників державного сектора, промисловості, бізнесу, 
наукових кіл і ОЕСР. Робочі групи (РГ) зустрічалися шість 
разів із метою обговорення результатів дослідження та 
надання коментарів щодо запропонованих політичних 
рекомендацій. Перелік Робочих груп: 
  

1. РГ з розвитку навичок у секторі агробізнесу 
2. РГ з питань доступу до фінансування МСП у секторі 
агробізнесу  
3. РГ з відновлюваної енергетики 
4. РГ з енергоефективності 

 
Керівниками РГ були призначені заступники відповідних 
міністрів і високопоставлені урядовці. 
 
Розроб к а т а н ада н ня с пеці аль н и х  
і нс труме нті в  
У рамках проекту були визначені спеціальні інструменти 
для виявлення політичних розривів і надання спеціальних 
рекомендацій. До таких інструментів належать: 
 

1. Дослідження з метою вимірювання дефіциту 
навичок у секторах сільського господарства та 
відновлюваної енергетики (спільно зі Світовим 
банком) 

2. Дослідження з метою визначення рівня фінансової 
грамотності МСП у секторі агробізнесу 
3. Анкета щодо інвестицій у сільське господарство 
4. Рамкові основи інвестиційної політики (OECD PFI) 
5. Партнерська оцінка України у рамках «Тижня 
Євразії» ОЕСР 
6. Партнерська оцінка України Інвестиційним 
комітетом ОЕСР 

 
Ці інструменти були впроваджені в Україні та передані 
Уряду для подальшого використання. 
 
За ход и з  розв ит ку п от енці алу  
У рамках Проекту було проведено 10 заходів із розвитку 
потенціалу, пристосованих до специфічних потреб 
політичних сфер, які були предметом аналізу. У заходах із 
розвитку потенціалу взяли участь працівники ОЕСР, 
представники країн-членів ОЕСР і міжнародні експерти, які 
ділилися знаннями та досвідом подолання подібних 
труднощів у ході розробки політики. Для цілей кожного 
заходу були розроблені спеціальні матеріали, які 
поширювалися українською мовою з метою підвищення 
наочності. Відповідні заходи пройшли в Україні, а саме в 
Києві, Сумах і Львові. 
 
Ві зит и е кс перті в  ОЕ СР до Ук раї ни  
ОЕСР організувала понад 25 ознайомчих візитів до України 
з метою збору доказів, кількісних показників та інформації 
різних зацікавлених сторін. Групу ОЕСР часто 
супроводжували міжнародні експерти, які ділилися 
досвідом своєї країни та обговорювали наслідки 
застосування вибраних підходів. У рамках Проекту ССК 
представники ОЕСР відвідали Київ, Суми та Львів. 
 

Оз на йомчі  ві зи ти пре дст авн и кі в  У краї н и до  
краї н -чле ні в  О ЕСР  
У рамках Проекту ССК ОЕСР організувала три ознайомчі 
візити до Данії (Копенгаген, квітень 2015 року), Франції 
(Діжон, травень 2015 року) та Італії (Тренто, жовтень 
2013 року) для вибраної групи у складі 10–
15 представників зацікавлених сторін в Україні. Метою цих 
ознайомчих візитів було здобуття досвіду на місцях і 
визначення підходів, які можна адаптувати та перенести 
на українські реалії. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні особи ОЕСР у Парижі: 
 

Габріела Міранда   Марія Штефанець 
Керівник Проекту   Асистент Проекту 
ОЕСР (Париж)    ОЕСР (Париж) 
Тел.: +33 1 45 24 95 01  Тел.: +33 145 24 74 82 
gabriela.miranda@oecd.org  maria.stefanecz@oecd.org  

 
Контактна особа ОЕСР у Києві: 

Олена Сапко 
Місцевий консультант у Києві 
ОЕСР (Київ) 
Тел.: +380 50-311-21-00 
sapko.lena@mail.ru  

mailto:maria.stefanecz@oecd.org
mailto:sapko.lena@mail.ru
mailto:gabriela.miranda@oecd.org
mailto:maria.stefanecz@oecd.org
mailto:sapko.lena@mail.ru


  

 

 

СТРАТЕГІЯ СЕКТОРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ — 
ФАЗА ІІІ 

ВІД ПОЛІТИКИ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ: ПІДТРИМКА РЕФОРМ 

Готель «ІнтерКонтиненталь, м. Київ, 
кімната, м. Золоті ворота 

 
м. Київ, вівторок, 15 грудня 2015 року 

Куратор: Габріела Міранда, керівник Проекту, Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії» 

9.30-10.00 

 

 

Відкриття та вступне слово 

 Айварас Абромавічус, Міністр економічного розвитку і торгівлі України 
(підлягає уточненню) 

 Представник, Представництво Європейського Союзу в Україні (підлягає 
уточненню) 

 Софі Фюрк, Перший секретар, відділ розвитку співробітництва, 
Посольство Швеції в Україні 

 Антоніо Сомма, керівник Програми ОЕСР «Конкурентоспроможність 
Євразії» 

10.00-10.20 Презентація основних заходів і здобутків проекту «Стратегія секторної 
конкурентоспроможності для України – Фаза III» 

 Єрім Парк, координатор Проекту, Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії» 

10.20-10.50 Оцінка загальних політичних умов інвестування та результатів потенційного 
приєднання України до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції та 
багатонаціональні підприємства 

 Фредерік Верле, старший аналітик, інвестиційний підрозділ, ОЕСР 

 Тіана Бул, політичний аналітик, інвестиційний підрозділ, ОЕСР 

Коментарі Віктора Марченко, директора Департаменту залучення інвестицій 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (підлягає уточненню) 

10.50-11.10 Відкрите обговорення 

11.10-11.40 Перерва на каву 

11.40-12.00 Залучення інвестицій у виробництво біомаси для розбудови сектора 
відновлюваної енергетики в Україні. Презентація Звіту ОЕСР 

 Марко Б’янкіні, політичний аналітик, Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії» 

Коментарі Сергія Дубовика, радника Голови Держенергоефективності України та 
віце-президента Асоціації «Український Пелетний Союз», Україна (підлягає 
уточненню ) 

Проект фінансується 
спільно з Європейським 

Союзом 
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12.00-12.20 Відкрите обговорення 

12.20-12.40 Підтримка переходу України до політики енергоефективності через стійкий 
механізм впровадження енергосервісних компаній (ЕСКО). Презентація Звіту 
ОЕСР. 

 Марко Б’янкіні, політичний аналітик, Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії» 

Коментарі представника Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України (підлягає уточненню) 

12.40-13.00 Відкрите обговорення 

13.00-14.30 Перерва на обід 

14.30-14.50 Усунення перешкод для залучення інвестицій у сільське господарство України. 
Презентація Звіту ОЕСР. 

 Коралі Давід, політичний аналітик, інвестиційний підрозділ, ОЕСР 

Коментарі Олени Ковальової, директора Департаменту економічного розвитку, 
Міністерства аграрної політики та продовольства України (підлягає уточненню) 

14.50-15.10 Відкрите обговорення 

15.10-15.30 Удосконалення навичок для підвищення конкурентоспроможності сільського 
господарства України. Презентація Звіту ОЕСР. 

 Катерина Обвінцева, політичний аналітик, Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії» 

Коментарі Володимира Снітинського, ректора Львівського національного 
аграрного університету  (підлягає уточненню) 

15.30-15.50 Відкрите обговорення 

15.50-16.10 Розширення доступу до фінансування МСП у секторі агробізнесу шляхом 
підвищення їх фінансової грамотності. Презентація Звіту ОЕСР. 

 Катерина Обвінцева, політичний аналітик, Програма ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії» 

Коментарі представника Міністерства аграрної політики та продовольства 
України (підлягає уточненню) 

16.10-16.30 Відкрите обговорення 

16.30-17.00 Перерва на каву 
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17.00-18.00 Хід впровадження рекомендацій ОЕСР та зобов’язання України щодо 
проведення подальших реформ 

 Юлія Ковалів, перший заступник міністра, Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України (підлягає уточненню) 

 Владислава Рутицька, заступник міністра з питань європейської інтеграції, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України (підлягає 
уточненню) 

 Інна Совсун, заступник міністра з питань європейської інтеграції, 
Міністерство освіти і науки України 

 Сергій Савчук, Голова Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України  

18.00-18.20 Відкрите обговорення 

18.20-18.30 Висновки та подальші кроки 

18:30-20:30 Прийом на честь офіційного затвердження Звітів ОЕСР і закриття Проекту 
«Стратегія секторної конкурентоспроможності для України – Фаза III» 

 

 

 Айварас Абромавічус, Міністр економічного розвитку і торгівлі України 
(підлягає уточненню) 

 Ян Томбінські, Посол Європейського Союзу в Україні (підлягає уточненню) 

 Андреас фон Бекерат, Посол Швеції в Україні  

 Антоніо Сомма, керівник Програми ОЕСР «Конкурентоспроможність 
Євразії» 

Проект фінансується 
спільно з Європейським 

Союзом 


