
 

 

Обговорення за круглим столом 

 

Корпоративне управління в ДП в Україні 

Огляд становища в Україні з урахуванням 

Керівних принципів ДП ОЕСР 
 

 
 

Четвер, 24 червня 2021 року 

10:00 – 12:30 (за паризьким часом)/11:00 – 13:30 (за київським часом)  

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  

Zoom, онлайн захід 

  



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД 

Цей онлайн захід стане платформою для обговорення основних висновків і результатів оцінювання, 

виявлених у результаті Огляду ОЕСР корпоративного управління в державних підприємствах в Україні  

в контексті проекту «Підтримка реформування сектору енергетики в Україні»  відповідно до 

Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР. Ця робота виконувалася за фінансової 

підтримки Уряду Норвегії. 

Висновки Огляду будуть представлені та розглянуті в групі шановних учасників обговорення, що є 

представниками ключових державних і недержавних стейкхолдерів і міжнародних партнерів. Метою заходу 

буде визначення кроків у напрямку сприяння зусиллям з реформ в Україні відповідно до міжнародних 

стандартів. 

Прочитайте огляд та ключові висновки: https://www.oecd.org/corporate/soe-review-ukraine.htm  

Забезпечуватиметься синхронний переклад англійською та українською мовами.  

 УЧАСНИКИ  

Серед учасників будуть, зокрема українські урядові та неурядові стейкхолдери, у тому числі ключові 

посадові особи різних відповідних урядових установ і міністерств (наприклад, Кабінету Міністрів, 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства енергетики, 

Міністерства фінансів, Офісу Президента, НКРЕКП, Антимонопольного комітету, НКЦПФР, Національного 

агентства з питань запобігання корупції, НАБУ), представники парламенту та представники державних 

підприємств. Серед запрошених, зокрема будуть представники міжнародної спільноти (наприклад, країн – 

членів ОЕСР і міжнародних фінансових установ), а також неурядових органів, у тому числі бізнес-асоціацій.  

 РЕЄСТРАЦІЯ 

Зверніть увагу, що цей захід буде організовано в формі вебінару. У вебінарах передбачається участь 

виключно учасників із правами перегляду. Задля отримання посилання на захід реєстрація є обов’язковою. 

Після реєстрації ви отримаєте посилання на захід і свій персональний ідентифікатор.  

Щоб зареєструватися, скористайтеся посиланням не пізніше 23 червня 2021 року (кінець робочого дня) за 

паризьким (CET) часом: РЕЄСТРУЙТЕСЯ ТУТ 

 ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ 

Задля забезпечення сумісності з цією новою функцією учасники мають користуватися останньою версією 

програмного забезпечення клієнта Zoom (як мінімум, версією 5.4). Клацніть на посиланні, щоб інсталювати 

офіційну версію програмного забезпечення клієнта Zoom: 

Для КОМП’ЮТЕРА: https://zoom.us/download 

Для МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ І СМАРТФОНІВ (на своєму пристрої ви також можете користуватися 

програмою «Play Маркет» і магазином App Store): Завантажити в; App Store; Google Play 

У разі використання веб-браузера функція синхронного перекладу НЕ буде доступною. Зареєстрованим 

учасникам буде надіслана додаткова логістична інформація. 

 КОНТАКТИ 

Щоб отримати докладнішу інформацію, звертайтеся до наведених далі контактних осіб:  

● Сара Султан, політичний аналітик і менеджер проектів, ОЕСР, sara.sultan@oecd.org  

● Ніна Читая, політичний аналітик, ОЕСР, nina.chitaia@oecd.org  

● Енріке Соріта-Менезес, координатор проектів, ОЕСР, henrique.soritamenezes@oecd.org  

● Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, ОЕСР, gabriela.miranda@oecd.org 

● Михайло Семчук, місцевий консультант, mykhailo.semchuk78@gmail.com  
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Обговорення за круглим столом 

Огляд ОЕСР корпоративного управління в ДП в Україні: 

Модератор Вільям Томпсон, керівник відділу Євразії, Секретаріат глобальних відносин, ОЕСР 

10:00-10:30 (CET) 

11:00-11:30 (за 

київським часом) 

 

Вступне слово 

● Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України  

● Масамічі Коно, Заступник Генерального Секретаря, ОЕСР (відеозапис) 

● Ерік Сведал, Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії в Україні  

10:30-11:00 (CET) 

11:30-12:00 (за 

київським часом) 

 

Огляд ОЕСР: Основні висновки та рекомендації щодо подальших заходів 

● Чарльз Дональд, голова, Робоча група ОЕСР з питань управління державною власністю 

та практики приватизації  

● Сара Султан і Ніна Читая, відділ корпоративного управління й корпоративних 

фінансів, ОЕСР 

● Ларс Ерік Фредрікссон, директор з інвестицій, Міністерство підприємництва та 

інновацій, Швеція 

11:00-11:20 (CET) 

12:00-12:20 (за 

київським часом) 

Презентація програми уряду з реформування ДП 

● Наталія Бойко, радник Прем’єр-міністра, Уряд України  

● Крістіна Голубицька, заступник Міністра економіки, Міністерство економіки  

11:20-11:30 (CET) 

12:20-12:30 (за 

київським часом) 

 

Думки міжнародної спільноти 

● Маттео Патроне, Керуючий Директор у країнах Східної Європи та Кавказу, 

Європейський банк реконструкції та розвитку  

● Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Євросоюзу в Україні 

11:30-12:20 (CET) 

12:30-13:20 (за 

київським часом) 

 

Круглий стіл українських стейкхолдерів – дорожня карта реформи 

● Андрій Бойцун, Голова центру корпоративного управління, Київська школа економіки 

● Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго»  

● Роксолана Підласа, Заступник голови Комітету з питань економічного розвитку, Голова 

комітету з питань корпоративного управління державними підприємствами, Верховна 

Рада України  

● Олександр Новіков, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції  

● Юлія Ковалів, Українська академія корпоративного управління   

● Оляна Гордієнко, голова Наглядової ради, АТ «Укрексімбанк»  

● Олексій Мовчан, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та 

ефективного управління державним і комунальним майном Комітету Верховної Ради 

України з питань економічного розвитку 

● Марчін Свєнчіцький, Бізнес-омбудсмен, Рада бізнес-омбудсмена 

● Ярослав Железняк, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з 

питань фінансів, податкової та митної політики 

12:20-12:30 (CET) 

13:20-13:30 (за 

київським часом) 

Заключне слово  

● Матільд Менард,  заступник Директора з фінансових питань і питань підприємництва 

ОЕСР 



 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ 

У 2019 році ОЕСР розпочала проект «Підтримка реформування сектору енергетики в 

Україні» відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР. Цей 

трирічний проект спрямований на вдосконалення інвестування, корпоративного управління державних 

підприємств (ДП), конкуренції та антикорупційної практики в секторі енергетики України Проект 

реалізується ОЕСР у тісній співпраці з Урядом України за фінансової підтримки Уряду Норвегії. Робота 

триватиме до грудня 2021 року та охоплюватиме аналітичні дані, рекомендації щодо політики, 

адаптовані для енергетичного сектора на основі настанов та інструментів ОЕСР, а також заходи з 

розбудови спроможності на різних рівнях державного управління.  

Докладнішу інформацію див. за посиланням: oe.cd/UAenergy2021 

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ  

ОЕСР – це унікальний форум, у рамках якого органи влади співпрацюють задля вирішення 

економічних, соціальних і екологічних завдань глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на наданні 

підтримки органам влади в реагуванні на нові процеси й проблеми, зокрема в сфері корпоративного 

управління, інформаційної економіки та проблем, пов’язаних зі старінням населення. Окрім цього, 

ОЕСР працює над наданням підтримки урядам у їх зусиллях із відновлення після кризи, пов’язаної з 

COVID-19, за принципом «краще, ніж було», а також над забезпеченням сталого та інклюзивного 

економічного відновлення. ОЕСР забезпечує для органів влади платформу для порівняння досвіду 

реалізації політики, пошуку рішень спільних проблем, визначення належної практики та роботи з 

узгодження внутрішньої та міжнародної політики. До країн-членів ОЕСР належать: Австралія, Австрія, 

Бельгія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, 

Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Латвія, Литва, Люксембург, 

Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, 

Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія та Сполучені Штати Америки. Європейський 

Союз також бере участь у роботі ОЕСР.  

Докладнішу інформацію див. на веб-сайті: www.oecd.org 
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