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 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ  

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого органи влади співпрацюють задля вирішення економічних, 
соціальних та екологічних завдань глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на розумінні потреб 
органів влади та наданні їм підтримки в реагуванні на нові процеси і проблеми, зокрема у сфері 
корпоративного управління, економіки, що базується на інформації, щодо проблем, пов’язаних зі 
старінням населення. Організація надає платформу для порівняння досвіду реалізації політики, пошуку 
розв’язання спільних проблем, виявлення належної практики і роботи з координації внутрішньої та 
міжнародної політики. Країнами-членами ОЕСР є: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, Чеська 
Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, 
Італія, Японія, Корея, Латвія, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, 
Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та 
Сполучені Штати Америки. Європейський Союз також бере участь у роботі ОЕСР.  

www.oecd.org 

 

 ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ»  

Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії», започаткована у 2008 році, має на меті прискорення 
економічних реформ та покращення бізнес-клімату для досягнення сталого зростання економіки та 
зайнятості у двох регіонах: Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизька Республіка, Монголія, 
Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) і Східній Європі та Південному Кавказі (Вірменія, 
Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова і Україна). Програма є складовою стратегії розвитку 
контактів ОЕСР, що її реалізує Секретаріат з глобальних відносин у тісному співробітництві зі 
спеціалізованими експертними підрозділами ОЕСР.  

www.oecd.org/eurasia    

 

 КОМІТЕТ ОЕСР З ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку (RDPC) був створений у 1999 році з метою 
визначення територіальних проблем і надання органам влади допомоги в оцінюванні та вдосконаленні 
територіальної політики.  У рамках своїх поточних повноважень Комітет має на меті стати головною 
міжнародною платформою, яка дозволить виробникам рішень високого рівня визначати, 
обговорювати, розробляти та поширювати свої концепції політики регіонального розвитку, які 
враховують місцеві умови, є багаторівневими та багатогалузевими, конструктивними та інноваційними.  
Комітет шукає шляхи підвищення рівня благополуччя і якості життя в регіонах усіх типів — як у містах, 
так і в сільській місцевості — а також збільшення свого внеску в національну результативність та 
формування більш інклюзивного і життєздатного суспільства.  

www.oecd.org/regional 

 

 ПРОЕКТ: ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Проект ОЕСР працюватиме до червня 2018 року й має на меті надання органам державного управління 
України допомоги в реалізації реформ у сфері децентралізації, а також зміцнення інститутів державного 
управління на загальнонаціональному і субнаціональних рівнях по всій країні. Проект реалізується 
Комітетом ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку разом із Програмою ОЕСР 
«Конкурентоспроможність Євразії» у тісній співпраці з Урядом України. Проект фінансується спільно 
Європейським Союзом та органами влади Чеської Республіки, Фландрії (Бельгія) і Польщі. 

oe.cd/UADecentralisation  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/eurasia
http://www.oecd.org/regional
http://oe.cd/UADecentralisation
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ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ 

 

 Загальний огляд  

Цей семінар із розбудови потенціалу був присвячений питанню імплементації Рекомендації щодо 
ефективного державного інвестування на всіх рівнях врядування із використанням Посібника з 
ефективного державного інвестування. Рекомендація ОЕСР — інструмент, який об’єднує міжнародні 
норми і стандарти, провідні практики та настанови щодо політики. Рекомендація щодо ефективного 
державного інвестування побудована на трьох основах (і) координація державного інвестування між 
усіма рівнями врядування і політики; (іі) розбудова спроможності державного інвестування та 
підтримка політики вивчення політичного досвіду на всіх рівнях врядування; (ііі) забезпечення 
відповідних рамкових умов державного інвестування на всіх рівнях врядування. 

Щоб краще визначити функції різних рівнів урядування в розробці та імплементації ключових та 
спільних обов’язків для збільшення спроможностей державного інвестування та ефективнішого 
розподілу обов’язків між рівнями врядування, у ході семінару були розглянуті принципи, закріплені 
в Рекомендації. 

Цей семінар став восьмим і останнім у низці заходів, що проводяться із залученням українських 
органів влади національного та субнаціонального рівнів у рамках проекту ОЕСР Підтримка 
децентралізації в Україні. Його учасниками стали представники державних установ і центральних 
органів влади, що беруть участь у реалізації реформи децентралізації в Україні, у тому числі профільні 
міністерства — Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, Міністерство фінансів України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі. 
Представники інших національних агентств, органів влади субнаціонального рівня та міжнародних 
організацій, що беруть участь у процесі децентралізації, також були запрошені до участі.  

 

 Ключові висновки 

 Частка інвестицій на субнаціональному рівні в Україні становить 67%, а у країнах ОЕСР — 
майже 60%. Питома вага інвестицій на субнаціональному рівні дорівнює 1,1% ВВП в Україні та 
1,5% у країнах ОЕСР. 

 Ключовими пріоритетами для України в розрізі підвищення ефективності управління її 
державними інвестиціями є горизонтальна та вертикальна координація, розбудова 
спроможності субнаціонального рівня та укріплення рамкових умов. 

 Стабільний багаторічний бюджет може дозволити органам влади здійснювати багаторічне 
планування та розробляти довгострокові плани інвестування. 

 Пов’язавши Державну стратегію регіонального розвитку з інвестиційними стратегіями 
обласного рівня, вдосконаливши координацію між міністерствами та департаментами й 
забезпечивши підтримку інвестицій як у «тверду», так і у «м’яку» інфраструктуру, Україна 
може застосовувати стратегічний підхід до субнаціональних інвестицій. 

 Для спільного визначення та погодження пріоритетів інвестування, розробки домовленостей 
і контрактів для роз’яснення обов’язків та фінансових положень у розрізі інвестування 
необхідно встановити діалог між рівнями влади. 

 Уряд повинен продовжувати підтримувати міжмуніципальну співпрацю та угоди між 
міськими органами влади, а також стимулювати співпрацю між юрисдикціями вищого рівня 
(напр., на рівні районів). 

 Україна може переглянути алгоритм розподілу коштів Державного фонду регіонального 
розвитку й розглянути можливість укладання договорів про регіональний розвиток між 
державою та областями. 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/
https://www.oecd.org/effective-public-investment-toolkit/
http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-decentralisation-ukraine.htm
http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-decentralisation-ukraine.htm


4 

 Для зміцнення фінансової спроможності на субнаціональному рівні Україна може надати 
доступ до значних позикових коштів шляхом спрощення умов запозичення та створення більш 
диверсифікованого ринку місцевого боргу (позик та зобов’язань), а також сприяти прозорому 
та стратегічно орієнтованому використанню державних закупівель на субнаціональному рівні. 

 Дуже важливо вдосконалити положення бюджетного й податкового законодавства, зокрема 
заборонити бюджетним законодавством обов’язки, на які не надається фінансування або 
надається недостатнє фінансування, запровадити обов’язковий внутрішній аудит та 
розробити інструменти і засоби фінансової підтримки місцевих органів влади, а також 
підвищити ефективність зовнішнього аудиту шляхом розширення повноважень Рахункової 
палати України на субнаціональні органи влади. 

 

 Відкриття семінару та вступ 

Модератором семінару була Марія-Варінія Міхалун, менеджер проектів, Підрозділ децентралізації, 
державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР. Пані Міхалун подякувала Міністерству 
регіонального розвитку за надання місця для проведення семінару й відзначила, що його тема є дуже 
важливою, оскільки 67% інвестицій органів влади субнаціонального рівня (ОВСР) в Україні здійснюються 
органами влади субнаціонального рівня.  

Семінар відкрив Тарас Токарський, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України з питань європейської інтеграції. Пан Токарський підкреслив 
важливість імплементації в Україні стандартів та належних практик ОЕСР, зокрема Рекомендації щодо 
ефективного державного інвестування на всіх рівнях урядування, яка використовується для підвищення 
ефективності використання державних ресурсів. Він також зауважив, що Україна наразі працює над 
імплементацією необхідних процедур для забезпечення виконання Рекомендації. Бенедикт Геррманн, 
Перший секретар Представництва ЄС в Україні, експерт з питань політики децентралізації та секторних 
реформ, зазначив, що тема семінару є дуже актуальною. Україна досягла істотного прогресу у створенні 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), бюджети яких фінансуються за рахунок податкових 
надходжень від господарської діяльності на місцях. Це істотно підвищило ефективність витрат бюджету. 
Так, наприклад, було доведено, що якість доріг, побудованих ОТГ, є у п’ять разів вищою за якість доріг, 
які будувалися їхніми попередниками (органами влади районного рівня).  Він також зауважив, що ОЕСР 
є унікальною платформою для взаємного навчання, проте універсального рішення не існує — кожна 
країна повинна розробити власний підхід. Насамкінець, Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, 
ОЕСР Євразія, пояснила, що програма семінару адаптована до потреб, що були виявлені протягом 
минулих двох років. Україна досягла значного прогресу, проте перед нею досі стоять виклики, пов’язані 
з підвищенням результативності надання державних послуг та зміцненням координації й ефективності 
державних інвестицій. 

Розгляд теми семінару почала Доротея Аллен-Дюпре, Менеджер проектів, Керівник підрозділу 
децентралізації, державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР, яка провела презентацію під 
назвою «Рекомендація щодо ефективного державного інвестування на всіх рівнях врядування». 
Частка інвестицій на субнаціональному рівні в Україні складає 67%, а у країнах ОЕСР — майже 60%. 
Щоб краще зрозуміти механізм здійснення державних інвестицій, ОЕСР провела опитування в регіонах 
та містах ЄС, загалом зібравши дані 255 ОВСР у всіх державах-членах ЄС. Результати опитування 
продемонстрували, що основними проблемами, з якими стикаються ОВСР, є бюрократія та 
регуляторний тягар, розробка і планування інфраструктури в довгостроковій перспективі, координація 
між різними рівнями врядування та юрисдикціями, а також моніторинг результативності. Ще одне 
опитування було проведене у 21 країні-учасниці ОЕСР. За його результатами до переліку основних 
проблем у розрізі державного інвестування на національному рівні увійшли: надмірна зосередженість 
на галузевих пріоритетах, неефективне довгострокове стратегічне планування, складність залучення до 
співпраці приватних фірм, недостатня спроможність для організації державно-приватних партнерств 
(ДПП). На субнаціональному рівні основними проблемами виявилися: недостатня участь приватного 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
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сектора, недостатня фінансова спроможність для здійснення державних інвестицій, брак потенціалу для 
організації державних закупівель, надлишок адміністративних процедур та бюрократії, низька 
конкурентоспроможність заробітних плат державних службовців (у порівнянні із заробітними платами 
у приватному секторі). 

Для вирішення цих проблем ОЕСР розробила Рекомендацію щодо ефективного державного 
інвестування на всіх рівнях урядування, що ґрунтується на трьох основах та дванадцяти принципах, які 
можуть застосовуватися в будь-яких країнах та умовах: 

Основа 1: Координація між усіма рівнями врядування і політики 

1. Інвестування з використанням інтегрованої стратегії, адаптованої до місцевих особливостей 
2. Запровадження ефективних інструментів координації між різними рівнями врядування 
3. Координація між субнаціональними органами влади для забезпечення здійснення інвестицій на 

відповідному рівні 

Основа 2: Зміцнення спроможності та стимулювання вивчення політичного досвіду на різних рівнях 
урядування 

4. Завчасний аналіз довгострокових впливів та ризиків 
5. Заохочення залучення зацікавлених сторін на всіх етапах інвестиційного циклу 
6. Мобілізація суб’єктів приватного сектора та фінансових інституцій для диверсифікації джерел 

фінансування та підсилення спроможності 
7. Розширення знань та досвіду державних службовців і установ 
8. Зосередженість на результатах та просування навчання 

Основа 3: Забезпечення відповідних рамкових умов державного інвестування на всіх рівнях 
урядування 

9. Розвиток податково-бюджетного механізму, адаптованого до поставлених цілей 
10. Вимоги щодо раціонального і прозорого управління фінансами на усіх рівнях влади 
11. Стимулювання прозорості та стратегічного використання державних закупівель 
12. Прагнення до забезпечення належної якості та послідовності регуляторних систем на всіх рівнях 

урядування 

Ці дванадцять принципів були прийняті усіма країнами-учасницями ОЕСР. Вони не є обов’язковими для 
виконання, проте на практиці мають велике моральне значення, оскільки втілюють політичну волю 
країн-учасниць ОЕСР. Більш того, Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку має право 
щотри роки здійснювати моніторинг прогресу в цьому напрямку та стану виконання країнами цих 
принципів шляхом створення бази даних належних політичних практик та заохочення країн до спільного 
навчання і обміну досвідом. Для спрощення цього процесу ОЕСР розробила Посібник з імплементації, 
який допомагає конкретизувати зазначені принципи та втілювати їх на практиці. Посібник визначає 
більш ніж 70 показників, які органи влади національного та субнаціонального рівнів можуть 
використовувати для самостійного оцінювання якості управління державними інвестиціями.  

Наприклад, вертикальна координація між національними та субнаціональними органами влади може 
досягатися різними шляхами — створення міжурядових рад (Австралія), агентств регіонального 
розвитку (Бразилія, Канада), укладання договорів (Франція, Канада, Колумбія), партнерства між 
державним і приватним секторами (Великобританія), запровадження спеціальних умов (програми ЄС) 
та створення платформ для діалогу (Австрія, Швеція). Із 31 опитаної країни ОЕСР 19 ведуть регулярний 
діалог між рівнями державної влади для обговорення та визначення пріоритетів інвестування. Не менш 
важливою є й горизонтальна координація — особливо у країнах із сильно роздробленою 
територіальною структурою. Вона може досягатися за допомогою ініціатив органів влади національного 
рівня (Швейцарія), спільних ініціатив, започаткованих на місцевому рівні (Франція), заходів на рівні міст 
(Франція, Німеччина, Великобританія).  

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
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Також ОЕСР розробила низку показників для різних рівнів влади, які можуть використовуватися для 
аналізу, в тому числі порівняльного, спільних проблем у країнах ОЕСР. Практика демонструє, що спосіб 
управління державними інвестиціями впливає на місцеве та регіональне зростання. Вища якість 
управління асоціюється з більшою окупністю інвестицій. При розробці стимулів для забезпечення 
ефективності державних інвестицій органи влади повинні орієнтуватися на інвестиції як у «тверду», так 
і у «м’яку» інфраструктуру, розробляти національні системи показників результативності з урахуванням 
результатів, закладених у загальній системі ключових національних показників та стратегічних цілей, 
використовувати обмежений набір показників та забезпечувати прозорість і підзвітність. Ключовими 
пріоритетами для України в розрізі підвищення ефективності управління її державними інвестиціями 
є:  

1. Посилення координації (вдосконалення практик центральних органів влади в управлінні 
горизонтальною та вертикальною координацією, посилення міжмуніципальної співпраці та 
заохочення майбутніх об’єднань). 

2. Розбудова спроможності (забезпечення активнішої підтримки ресурсної спроможності 
субнаціональних органів влади, виключення структурних аспектів, які можуть надавати 
необґрунтовані переваги певним муніципалітетам чи бути політично необ’єктивними на етапі 
затвердження проектів). 

3. Укріплення рамкових умов (збільшення ефективності капітальних трансфертів для інвестування 
на субнаціональному рівні, збільшення фінансової спроможності інвестування субнаціонального 
рівня, створення можливостей для зовнішнього інвестування, роз’яснення принципів розподілу 
обов’язків та функцій між рівнями врядування, вдосконалення системи державних закупівель). 

У ході відкритого обговорення Марія-Варінія Міхалун відзначила важливість забезпечення відповідних 
рамкових умов державного інвестування на всіх рівнях урядування. Оксана Гришкевич, Директор 
Департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі України, розповіла, що її Міністерство відповідає за розробку інвестиційної політики 
на національному рівні. Коли у рамках реформи децентралізації відповідні обов’язки були передані 
місцевим органам влади, останні зіткнулися з труднощами у визначенні пріоритетів, співпраці із 
сусідами та розробці відповідних механізмів координації. Щоб сформулювати стратегію державного 
інвестування, потрібно посилити координацію між рівнями врядування. Наразі Міністерство спільно з 
представниками місцевих громад розробляє список пріоритетних інвестиційних проектів.  Юрій Третяк, 
Керівник Групи радників із впровадження державної регіональної політики Програми «U-LEAD з 
Європою», пояснив, що Україна не має національної моделі стратегічного планування інвестицій. 
Кабінет Міністрів отримує тисячі проектних документів, не підкріплених належним бюджетним 
фінансуванням, багато з яких розроблені лише задля того. щоб отримати бюджетні кошти. Доротея 
Аллен-Дюпре зауважила, що договори про партнерство розробляються в ЄС на основі багатогалузевого 
міжміністерського процесу. Використання такого процесу може підвищити ефективність стратегічного 
планування і допомогти уникнути надмірної кількості планів із несумісними інтересами. Довгострокові 
інвестиційні стратегії (у відповідь на кризові явища) також розробляються в Австралії, Канаді та США. 

Оксана Затворницька, Старший економіст Центру економічної стратегії, зауважила, що в Україні бракує 
системи зворотного зв’язку з регіонами. Регіони часто пропонують інвестиційні проекти, в основу яких 
покладені національні пріоритети, велика кількість стратегій жодним чином не стосується пріоритетів 
регіональних та не визначає чітких цілей і показників моніторингу. Вадим Олійник, Експерт з 
децентралізації транспортної інфраструктури, радник заступника Міністра інфраструктури України, 
Міністерство інфраструктури, описав роботу, проведену Міністерством інфраструктури для розробки 
стратегії розвитку транспортної інфраструктури в Україні. Тісно співпрацюючи з Асоціацією міст України, 
регіональними та місцевими органами державного управління, Міністерство розробило план 
підвищення якості доріг та стандартів безпеки для зменшення кількості аварій унаслідок незадовільного 
стану доріг. Марія-Варінія Міхалун завершила сесію, зазначивши, що агентства регіонального розвитку 
можуть бути дуже потужним інструментом імплементації стратегій державного інвестування. Існує 
потреба у всеосяжному стратегічному документі національного рівня, який міститиме настанови й не 
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буде занадто директивним. Важливими є також збір якісних даних, розробка конструктивних та 
релевантних показників та співпраця з громадянами у рамках усього процесу. 

 

 Сесія 1: Зміцнення спроможності державного інвестування та стимулювання вивчення 
політичного досвіду на різних рівнях урядування 

Перша сесія розпочалася презентацією Дуарте Родрігеса, Заступника голови Ради директорів Агентства 
взаємодії та розвитку, Португалія, на тему: «Регіональна політика Португалії в рамках регіональної 
політики ЄС». Португалія імплементує регіональну політику ЄС, починаючи з 1986 року, застосовуючи 
систему багаторівневого врядування. Регіональна політика ЄС допомогла підвищити якість стратегічного 
планування на регіональному та субрегіональному рівнях, державних закупівель та навичок 
операційного планування. Стабільний багаторічний бюджет дозволяє органам влади здійснювати 
планування на сім років наперед та розробляти довгострокові плани інвестування. Португалія також 
розробила ефективні системи моніторингу та планування й готує плани оцінювання на кожен 
семирічний період. До процесу активно залучається низка асоціацій муніципалітетів та відповідних 
зацікавлених сторін. Це дозволяє застосовувати до планування систематичний підхід, в основі якого 
лежить чітка логіка втручання, яку підтримує система глибокого моніторингу та аналізу. Ключовими 
проблемами в розробці відповідних показників для всього політичного циклу є необхідність визначення 
зв’язку між ефектами політики та кінцевими результатами, необхідність узгодження цілей різних 
галузей та рівнів урядування, а також потреба у визначенні правильного масштабу аналізу. 

Португальська система багаторівневого управління включає центральні органи державного управління, 
п’ять деконцентрованих регіонів і 308 муніципалітетів (278 на материковій частині Португалії і ще 30 на 
території автономних регіонів на Азорських островах та Мадейрі). У країні створені 23 об’єднання 
муніципалітетів, які часто діють на збільшення обсягу державних інвестицій на місцевому рівні. 
Об’єднання муніципалітетів сформовані на добровільних засадах без будь-яких обмежень щодо їх 
формування. Вони створювалися завдяки податковим стимулам, а саме шляхом надання їм можливості 
брати участь у фіскальній децентралізації. Основні територіальні інструменти регіональної політики ЄС 
імплементуються в Португалії через Стратегію територіального розвитку Португалії — 2020, в основу якої 
покладена система багаторівневого врядування. Регіональні стратегії (на рівні NUTS II) тісно пов’язані зі 
Стратегіями територіального розвитку (на рівні NUTS III). Вони імплементуються за допомогою трьох 
ключових територіальних інструментів: 

 Програми «Місцевий розвиток під керівництвом громади» (Community-Led Local Development 
(CLLD)): 310 млн євро виділяються 91 місцевій ініціативній групі; імплементується на основі 
Стратегій місцевого розвитку. 

 Програми «Інтегровані територіальні інвестиції» (ІТІ): 1,1 млрд євро надається 22 
міжмуніципальним об’єднанням та метрополіям; імплементується через договори 
територіальної єдності та розвитку.  

 Програми «Інтегрований сталий розвиток міст» (Integrated Sustainable Urban Development 
(SUD)): 739 млн євро надається 105 міським центрам. 

Основними результатами проходження трьох циклів контрактів є: здатність консолідувати 
субрегіональний рівень міжмуніципальної співпраці в короткостроковому періоді, збільшення 
спроможності дійових осіб субрегіонального рівня, перехід від міжмуніципальних проектів до проектів, 
що виходять за рамки муніципалітетів у деяких галузях політики, більша відкритість до втручання на 
рівні муніципалітетів. Основними проблемами, що були виявлені за зазначений час, стали: «каскадна 
дилема» (складність управляти необхідністю в територіальній і тематичній гнучкості в рамках 
детального планування коштів ЄС), узгодження стратегічної орієнтованості та орієнтованості на 
результат, необхідність вибірковості при імплементації договорів, географічне накладання 
територіальних інструментів. Ключовими уроками, засвоєними за цей час, стали: необхідність 
постійної імплементації політики протягом тривалого часу, необхідність застосування вибіркових і 
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цілісних територіальних стратегій, необхідність поєднувати передачу повноважень із розбудовою 
спроможності регіональних та місцевих зацікавлених сторін, необхідність оцінювати та повідомляти 
результати, необхідність знаходити баланс між результативністю та гнучкістю. 

Представник Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень розповів, що його інститут 
розробив норми для оцінювання інвестицій у «тверду» інфраструктуру, проте не має затвердженої 
методики та офіційного підходу для здійснення аналізу ефективності інвестицій у «м’яку» 
інфраструктуру. Дуарте Родрігес використав у якості прикладу будівництво нових доріг. Він пояснив, що 
важливо розуміти, для яких цілей будується нова дорога, як вона може покращити зв’язок, очікуване 
збільшення трафіку тощо. Ці самі результати та труднощі слід оцінювати для оцінювання інвестицій у 
«м’яку» інфраструктуру. Так, наприклад, уряд Португалії сприяє участі місцевих органів державного 
управління у міжнародних торговельних виставках. Основний очікуваний результат таких інвестицій — 
збільшення обсягів експорту продукції місцевого виробництва. 

Наступною стала презентація Д-ра Наталії Олійник, Завідувача кафедри економічної політики та 
врядування Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ). НАДУ 
відіграє важливу роль у зміцненні потенціалу державного інвестування, працюючи на зміцнення 
потенціалу державних службовців. Академія розробила комплексну програму навчання, створила 
мережу регіональних інститутів, створила програми підготовки докторів наук у сфері державного 
управління і займається підготовкою спеціалістів і керівників вищого рівня. Першочерговою метою 
зазначеної діяльності є перевірка та формування компетенцій, необхідних органам державного 
управління для реалізації реформ. Це передбачає розбудову культури управління, навчання персоналу 
приймати рішення, брати на себе відповідальність та реалізовувати політику на всіх рівнях урядування. 
Реформа децентралізації допомогла підвищити підзвітність на місцевих рівнях та вирішити багато 
проблем. У майбутньому необхідно забезпечити державних службовців знаннями щодо імплементації 
рекомендації ОЕСР з державного інвестування й поширення закріплених рекомендацією принципів на 
різних рівнях урядування та серед зацікавлених сторін місцевого рівня.  

Завершальним у рамках сесії став виступ Оксани Гришкевич, Директора Департаменту державних 
інвестиційних проектів та підтримки розвитку, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. 
Пані Гришкевич описала «Прозору й ефективну систему управління державними інвестиціями» — 
проект, ініційований Міністерством економіки у 2014 році. У рамках проекту була створена процедура 
відбору державних інвестиційних проектів на основі низки критеріїв їхньої ефективності. Комісія оцінює 
проекти, проводячи аналіз їхньої економічної ефективності та, за результатами такого аналізу, 
рекомендує їх для фінансування. Наприклад, оцінюючи потенціал проекту у сфері дорожньої 
інфраструктури, комісія аналізуватиме такі фактори як здатність нової дороги зменшувати час у дорозі 
для користувачів та здатність нової інфраструктури зменшити кількість аварій. Прозорість і максимальне 
залучення відповідних зацікавлених сторін — ключові принципи процесу оцінювання. Окрім цього, для 
відстеження результатів проекту додаткове оцінювання проводиться також через декілька років після 
завершення його реалізації.  

У ході обговорення Джуліан Таленс, Старший радник з державних фінансів Консультативної місії 
Європейського Союзу, запитав, чи всі міністерства використовують описану процедуру. Пані Гришкевич 
відповіла, що усі профільні міністерства мають право ініціювати проекти, і жодних обмежень щодо її 
використання не встановлено. Разом із цим, не всі профільні міністерства мають достатньо персоналу, 
ресурсів та спроможності для її використання. Дуарте Родрігес підкреслив необхідність використання 
як офіційних, так і неофіційних каналів для підтримки державного інвестування. У Португалії регіональні 
ради обговорюють питання, пов’язані з імплементацією проектів та проблеми, які можуть виникати у 
зв’язку з нею. Національна стратегія до 2030 року була розглянута у парламенті, після чого переглянута 
Радою з соціально-економічних питань, Міністерством регіонального розвитку та п’ятьма 
регіональними радами. Для розгляду та затвердження змін до стратегії був створений моніторинговий 
комітет з питань регіонального розвитку. 
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 Сесія 2: Координація державного інвестування на всіх рівнях урядування й політики 

Сесія була розпочата презентацією Марії-Варінії Міхалун, менеджера проектів, Підрозділ 
децентралізації, державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР, на тему: «Покращення 
координації державного інвестування на всіх рівнях урядування для підвищення його ефективності». 
Першою основою Рекомендації Ради ОЕСР щодо ефективного публічного інвестування на всіх рівнях 
урядування є координація на всіх рівнях державного управління і політики. Інвестування має 
сприйматися як процес, а виробники політики повинні мати відповідне уявлення щодо обсягу коштів, 
які можуть бути витрачені на інвестування протягом наступних 3–5 років, щоб могти розробляти 
бюджети на кілька років. Стабільна інвестиційна політика є дуже важливою, оскільки в умовах 
нестабільного інвестиційного середовища набагато складніше привабити капітал.  

Принцип 1 Рекомендації полягає в інвестуванні з використанням інтегрованої стратегії, адаптованої 
до місцевих особливостей. Це передбачає встановлення прив’язки інвестицій до певних потреб 
кожного регіону та місцевості шляхом прийняття інвестиційних рішень за результатами аналізу 
потенційних можливостей та перешкод для зростання на місцевому рівні. Також для цього необхідно 
об’єднувати пов’язані інвестиції в різних секторах політики, розуміючи відповідність їхніх цілей, 
здійснюючи інвестиції як у «тверду», так у «м’яку» інфраструктуру регіонального рівня, та шукати точки 
дотику і зменшувати невідповідності між галузевими стратегіями. На додачу до цього, інвестиції мають 
здійснюватися на основі обґрунтованих та підкріплених фактичними даними стратегій. Таким чином, 
для розробки інвестиційних стратегій та забезпечення підстав для прийняття рішень, необхідно мати 
якісні дані у відповідному територіальному вимірі. Наприклад, для забезпечення ефективного 
інвестування на рівні метрополії може бути необхідним обмін даними між різними населеними 
пунктами. Визначення відповідностей між секторами (напр., ЖКГ, транспорт) та координація стратегій 
між профільними міністерствами мають дуже важливе значення. Більш того, органи державного 
управління при розробці регіональних стратегій мають уникати «калькування» і визначати чіткі 
пріоритети, що ґрунтуються на специфічних місцевих потребах. 

Принципом 2 Рекомендації є необхідність запровадження ефективних інструментів координації між 
різними рівнями врядування. Це потрібно для заповнення низки фіскальних, інформаційних та 
політичних прогалин, що можуть існувати між різними рівнями врядування. Операційні витрати, тиск 
конкурентів, ресурсні обмеження та відмінність пріоритетів можуть перешкоджати об’єднанню різних 
органів влади. У Франції контракти про державно-регіональне планування (Contrat de plan État-région – 
CPER) використовуються з 1982 року і є важливим інструментом планування та координації регіональної 
політики розвитку. В Австралії Рада австралійських урядів (Council of Australian Governments (COAG)) — 
основний форум для розробки та імплементації між’юрисдикційної політики. До її складу входять 
Прем’єр-міністр Австралії (у якості Голови), прем’єр-міністри штатів, головні міністри територій та 
Президент Австралійської асоціації місцевих урядів. Через COAG федеральні та субнаціональні уряди 
прийняли національні настанови щодо державно-приватного партнерства (ДПП), погодили національну 
портову стратегію, уклали міжурядові договори про безпеку перевезень тяжкими автомобілями, 
залізничним та морським транспортом. Координація також є важливою для визначення спільних 
інвестиційних пріоритетів та мінімізації конфлікту цілей інвестування. Одним зі способів її забезпечення 
є закріплення консультацій між ОВСР у процесі розробки національних планів на законодавчому рівні. 
В Україні ОВСР часто залучаються до участі у проектах уже на етапі їх імплементації. При цьому, з ними 
не проводяться належні консультації на етапі планування. Для забезпечення зацікавленості в реалізації 
проекту, потрібно залучати зацікавлені сторони субнаціонального рівня із найбільш ранніх етапів. 

Принцип 3 Рекомендації полягає у координації між ОВСР для забезпечення здійснення інвестицій на 
відповідному рівні. Така координація є дуже важливою, адже вона зменшує обсяг нераціональних 
інвестицій, які можуть бути наслідком між’юрисдикційної конкуренції. Більш того, досвід демонструє, 
що адміністративна роздробленість може перешкоджати інвестуванню: якщо масштаб інвестиції є 
замалим, її дохідність також може бути занизькою, що зробить її недоцільною з економічної точки зору. 
Таким чином, для економії за рахунок масштабу, збільшення синергії та забезпечення можливості 
здійснювати функціональні інвестиції, ОВСР мають координувати свою діяльність. Державне 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
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інвестування також може мати додатковий позитивний та негативний вплив на сусідні регіони. 
Необхідно управляти таким впливом і враховувати його, приймаючи інвестиційні рішення. Для 
активізації співпраці між юрисдикціями органи влади повинні надавати відповідні стимули, розробляти 
відповідні системи управління для метрополій та уникати нав’язаної співпраці без відповідних 
фіскальних стимулів. 

У цьому контексті ключовими рекомендаціями для України є:  

 Принцип 1: застосувати стратегічний підхід до інвестування, пов’язати Державну стратегію 
регіонального розвитку з інвестиційними стратегіями обласного рівня; підвищити ефективність 
координації між міністерствами та департаментами; підтримувати інвестиції як у «тверду», так і 
у «м’яку» інфраструктуру. 

 Принцип 2: встановити діалог між рівнями влади для спільного визначення та погодження 
пріоритетів інвестування, розробки домовленостей та контрактів для роз’яснення обов’язків та 
фінансових положень у розрізі інвестування. 

 Принцип 3: продовжувати підтримувати міжмуніципальну співпрацю й угоди між міськими 
органами влади, а також стимулювати співпрацю між юрисдикціями вищого рівня (напр., на 
рівні районів). 

Далі з презентацією виступив Вадим Олійник, Експерт з децентралізації транспортної інфраструктури, 
радник заступника Міністра інфраструктури України, Міністерство інфраструктури. Пан Олійник 
зазначив, що незадовільний стан доріг — проблема, яка лишається невирішеною в Україні протягом 
багатьох років. Люди звинувачують у цьому центральні органи влади та «Укравтодор» (державне 
агентство автомобільних доріг). Сьогодні Міністерство інфраструктури зосереджене на пошуку 
найкращих шляхів оновлення дорожньої мережі України. Для таких цілей було виділено близько 
11,5 млрд грн — приблизно 35% дорожнього фонду, тобто безпрецедентна сума. Джерелом таких 
коштів є здебільшого надходження від акцизного збору. Виділені кошти використовуються на цільове 
фінансування будівництва та реконструкції близько 250 000 км автомобільних шляхів національного та 
місцевого значення. До 20% коштів, виділених на дороги місцевого значення, мають бути використані 
на проведення робіт на дорогах, які знаходяться в управлінні новостворених об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ). Незважаючи на те, що за останні роки кілометраж відремонтованих доріг істотно 
збільшився, 95% доріг є застарілими та не відповідають сучасним вимогам. За оцінками Міністерства 
інфраструктури, для будівництва доріг, які служитимуть протягом 20–25 років, потрібно щонайменше 
100 млрд грн щорічних інвестицій упродовж наступних 10 років. Збільшення місцевих бюджетів у 
результаті реформи децентралізації — позитивне зрушення, яке сприятиме подальшому інвестуванню 
в інфраструктуру місцевого рівня. Разом із цим, для фінансування інфраструктури важливо 
приваблювати також приватний капітал. Міністерство інфраструктури не має великого досвіду в цій 
сфері, і на сьогоднішній день використовувало лише інструмент державно-приватного партнерства 
(ДПП).  

Валентина Полтавець, Виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад, Україна, 
розповіла, що Асоціація заохочує новостворені об’єднані територіальні громади (ОТГ) розробляти 
стратегічні документи та визначати специфічні сфери, які потребують інвестицій. Їх заохочують до тісної 
співпраці з регіональними (обласними) органами державного управління з метою коригування їхніх 
стратегій та створення планів для муніципальних проектів. Попри те, що регіональні адміністрації не 
завжди швидко реагують на звернення щодо співпраці, це дуже важливий механізм вертикальної 
координації. Органи управління ОТГ також перебувають у процесі отримання навичок зі стратегічного 
управління та управління проектами. Міністерство регіонального розвитку надає підтримку в розробці 
проектів та допомагає громадам у вирішенні найнагальніших питань (напр., будівництві дитячих садків, 
шкіл). Однак, багато ОТГ розробили власні стратегії і працюють досить незалежно, використовуючи 
ресурси зі своїх власних бюджетів.  

Полтавська область — один із найкращих прикладів організації міжмуніципальної співпраці (ММС) в 
Україні. В області було розроблено понад 150 проектів ММС у сферах охорони правопорядку, 



11 

водопостачання, переробки відходів тощо. Цей досвід потрібно поширювати в інших областях України. 
На сьогоднішній день бюджети громад ґрунтуються на програмах, однак потрібно рухатися в напрямку 
середньострокового бюджетного планування на основі стратегій, що ґрунтуються на чітко визначених 
та належним чином фінансованих проектах.  

Останньою в цій сесії стала презентація Діни Серебрянської, Експерта з питань місцевого економічного 
розвитку Асоціації об’єднаних територіальних громад, Україна. Пані Серебрянська зауважила, що в 
Україні реформа фіскальної децентралізації мала дуже позитивний ефект. Її результатами стало 
розширення податкової бази та збільшення ролі територіальних громад у наданні високоякісних 
державних послуг. Було зафіксоване абсолютне зростання доходів без трансферів. При цьому, однак, 
частка ОТГ в загальному консолідованому бюджеті зросла лише на 1%. Була створена низка фінансових 
інструментів, у тому числі гранти на розвиток охорони здоров’я в сільській місцевості, гранти на освіту 
та субсидії на інфраструктуру. Однак наявні фінансові ресурси не в змозі задовольнити інвестиційні 
потреби громад, а обмеження боргу субнаціонального рівня негативно впливають на спроможність ОТГ 
приваблювати інвестиції. Асоціація міст України вважає, що для подальшого стимулювання інвестицій 
на місцевих рівнях потрібно активізувати співпрацю між центральними органами влади та місцевими 
громадами. 

 

 Сесія 3: Рамкові умови державного інвестування на всіх рівнях урядування 

Остання сесія почалася презентацією на тему: «Рекомендація ОЕСР, Рівень ІІІ «Забезпечення належних 
рамкових умов на всіх рівнях урядування» Антті Моізіо, Економіста/ політичного аналітика, ОЕСР. Третя 
основа Рекомендації ОЕСР щодо ефективного публічного інвестування на всіх рівнях урядування полягає 
в забезпеченні належних рамкових умов на всіх рівнях урядування і включає чотири принципи, які 
стосуються оподаткування, державних закупівель та регуляторних засад. Фіскальна децентралізація має 
зосереджуватися на створенні відповідних рамкових умов для ефективного державного інвестування. 
Необхідно покращувати інвестиційну спроможність ОВСР шляхом підвищення їхньої спроможності 
самофінансування, диверсифікації фіскальних ресурсів інвестування (плата за користування, доходи 
від оренди та продажу майна, дивіденди, інструменти фінансування, пов’язані із земельними 
ділянками, муніципальні концесії тощо), розширення доступу до зовнішнього фінансування 
(підвищення гнучкості запозичення на субнаціональному рівні, створення можливостей для 
використання ДПП та механізмів інноваційного фінансування для ОВСР із найбільшим потенціалом). 
Важливо також розвивати практику багаторічного планування та складання бюджетів на кілька років 
і вдосконалювати систему державних закупівель, що застосовується ОВСР. 

Принципом 12 Рекомендації є прагнення до забезпечення належної якості та послідовності 
регуляторних систем на всіх рівнях урядування. У багатьох країнах ОЕСР ОВСР стикаються з 
непостійністю та зростанням регуляторних вимог (наприклад, у Франції більш ніж 55% нормативно-
правових документів, дія яких розповсюджується на ОВСР, зазнали змін протягом останніх 10 років). 
Існування нечітких та суперечливих регуляторних положень, що накладаються одне на одного, на різних 
рівнях урядування може збільшувати витрати, зменшувати ефективність та відштовхувати потенційних 
інвесторів. Брак регуляторної спроможності — ще одна перешкода для ОВСР. Можливими рішеннями в 
такій ситуації є імплементація офіційних механізмів координації між рівнями врядування, регулярний 
перегляд набору нормативно-правових документів, аналіз доцільності запровадження нових 
регуляторних документів, врахування витрат ОВСР для дотримання встановлених вимог, імплементація 
ефективних механізмів аналізу регуляторного впливу (АРВ) на всіх рівнях урядування, імплементація 
програм підвищення спроможності ОТГ забезпечувати високу якість регулювання. 

Принцип 11 Рекомендації полягає у прозорості та стратегічному використанні державних закупівель. 
Закупівлі — невід’ємна частина державного інвестування, яка може сприяти сталому розвитку, 
інноваціям та розвитку МСП, і водночас — частина діяльності органів влади, яка характеризується 
найвищим ступенем ризику розтрати, шахрайства і корупції. В середньому 55% витрат на державні 
закупівлі припадає на субнаціональний рівень, проте багатьом ОВСР бракує спроможності та 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
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можливостей для здійснення закупівель. Існує необхідність у забезпеченні прозорості на всіх етапах 
закупівельного циклу, професіоналізації закупівельної діяльності та вдосконаленні механізмів 
підзвітності і контролю. Потенційними рішеннями в цьому контексті можуть бути: надання ОВСР 
настанов зі здійснення закупівель та забезпечення стабільності їхньої закупівельної діяльності, 
співпраця у сфері закупівель (закупівельні союзи, рамкові угоди, центральні закупівельні організації), 
заохочення до використання інструментів електронних закупівель, гармонізація практик у сфері 
закупівель, професіоналізація закупівель на основі програм навчання, визнання спеціаліста із закупівель 
окремою професією, заохочення ОВСР до використання закупівель як інструмента стимулювання 
зеленого розвитку та інновацій. 

В Україні гранти та субсидії є основними джерелами фінансування ОВСР: в Україні вони формують 60% 
доходу бюджетів субнаціонального рівня, у країнах ОЕСР — 38%. Більшість грантів є операційними 
грантами і призначені для фінансування освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, проте не 
використовуються для інвестування. Обсяг державних інвестицій на субнаціональному рівні в Україні 
є дуже малим. Питома вага інвестицій на субнаціональному рівні в Україні дорівнює 1,1% ВВП, у той 
час як у країнах ОЕСР — 1,5%. Україна має активно підтримувати державні інвестиції та вдосконалювати 
управління ними на всіх рівнях. Зі створенням Державного фонду регіонального розвитку в цьому 
напрямку був досягнутий певний прогрес. Рівень боргу органів влади субнаціонального рівня в Україні 
також є дуже низьким порівняно з країнами ОЕСР. Це пов’язано з жорсткістю правил доступу до 
позикових коштів, зарезервованих для визначених категорій ОВСР жорсткими економічними 
нормативами. Для здійснення запозичення ОВСР зобов’язані отримати від Міністерства фінансів 
попередній дозвіл, який і є найбільшою перешкодою та передбачає, що центральні органи влади 
повністю контролюють запозичення ОВСР. Малий обсяг субнаціонального боргу також пов’язаний із 
недостатньою фіскальною спроможністю ОВСР: їхня кредитоспроможність обмежена в результаті 
недостатньої спроможності отримання доходів із власних джерел та недостатньої стабільності, 
передбачуваності та «безумовності» міжбюджетних грантів. 

Для вдосконалення багаторівневого управління державним інвестуванням Україні рекомендується: 
переглянути принципи розподілу ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, розглянути 
можливість запровадження договорів про регіональний розвиток між державою та областями, 
розвивати кредитування субнаціонального рівня шляхом спрощення умов запозичення та створення 
більш диверсифікованого ринку місцевого боргу (позик та зобов’язань), а також сприяти прозорому 
та стратегічно орієнтованому використанню державних закупівель на субнаціональному рівні. Окрім 
цього, дуже важливо вдосконалити положення бюджетного та податкового законодавства, зокрема 
заборонити бюджетним законодавством обов’язки, на які не надається фінансування або надається 
недостатнє фінансування, запровадити обов’язковий внутрішній аудит та розробити інструменти і 
засоби фінансової підтримки місцевих органів влади, а також підвищити ефективність зовнішнього 
аудиту шляхом розширення повноважень Рахункової палати України на субнаціональні органи 
влади. 

Обговорення були зосереджені на ролі цінових критеріїв у прийнятті рішень у сфері державних 
закупівель, можливостей України збільшити обсяги закупівель на субнаціональному рівні та впливі НУО 
на рішення протягом інвестиційного циклу. Марія-Варінія Міхалун зазначила, що з точки зору уряду 
закупівлі — це не лише механізм інвестування, а й інструмент досягнення певних цілей та стратегічних 
пріоритетів (напр., шляхом запровадження критеріїв щодо викиду парникових газів). У країнах ОЕСР 
закупівлі дедалі більше використовуються як інструмент досягнення цілей сталого розвитку, 
інноваційної політики та регіонального розвитку. 

 

 Висновки та заключні коментарі за результатами семінару  

Заключні коментарі озвучила Марія-Варінія Міхалун, менеджер проектів, Підрозділ децентралізації, 
державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР. Пані Міхалун висвітлила деякі ключові ідеї та 
концепції, обговорені в ході семінару, в тому числі регіональний розвиток з урахуванням місцевих умов, 
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стратегічне планування та децентралізацію. Ці концепції були подібними до тих, що обговорювалися на 
першому семінарі проекту в січні 2017 року, і представляють актуальні для України питання, такі як 
стабільність політики, фінансування та інвестицій. Бенедикт Геррманн, Перший секретар 
Представництва ЄС в Україні, експерт з питань політики децентралізації та секторних реформ, подякував 
ОЕСР за організацію семінару, а присутнім — за активну участь у ньому. Пані Міхалун закрила семінар, 
подякувавши учасникам за присутність і активну участь в обговореннях. 
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Додаток А. СПИСОК СПІКЕРІВ  

 Доротея Аллен-Дюпре, Менеджер проектів, Керівник підрозділу децентралізації, державних 

інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР  

 Бенедикт Геррманн, Перший секретар Представництва ЄС в Україні, експерт з питань політики 

децентралізації та секторних реформ  

 Оксана Гришкевич, Директор Департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки 

розвитку, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України  

 Марія-Варінія Міхалун, менеджер проектів, Підрозділ децентралізації, державних інвестицій 

та місцевого фінансування, ОЕСР 

 Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, ОЕСР Євразія 

 Антті Моізіо, Підрозділ децентралізації, державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР 

 Д-р Наталія Олійник, завідувач кафедри економічної політики та врядування, Національна 

академія державного управління при Президентові України 

 Вадим Олійник, Експерт з децентралізації транспортної інфраструктури, радник заступника 

Міністра інфраструктури України, Міністерство інфраструктури 

 Валентина Полтавець, Виконавчий директор, Асоціація об’єднаних територіальних громад, 

Україна 

 Дуарте Родрігес, Заступник голови Ради директорів, Агентство взаємодії і розвитку, Португалія 

 Діна Серебрянська, Експерт з питань місцевого економічного розвитку, Асоціація об’єднаних 

територіальних громад, Україна 

 Тарас Токарський, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України з питань європейської інтеграції, Україна 
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ДОДАТОК В. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: 
Імплементація посібника з ефективного державного інвестування ОЕСР 

Міністерство регіонального розвитку 
вул. Велика Житомирська, 9, Київ, Україна 

четвер, 14 червня 2018 року 

Модератор: Марія-Варінія Міхалун, менеджер проектів, Підрозділ децентралізації, державних 

інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР   

9:30–10:00 Реєстрація та вітальна кава 

10:00–10:15 

 

Відкриття семінару та вступ 

 Тарас Токарський, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції, 
Україна 

 Бенедикт Геррманн, Перший секретар Представництва ЄС в Україні, експерт з 
питань політики децентралізації та секторних реформ  

 Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, ОЕСР Євразія  

10:15-10:45 Вступ 

 Доротея Аллен-Дюпре, Менеджер проектів, Керівник підрозділу децентралізації, 
державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР  

Презентація та вступ до Рекомендації Ради ОЕСР щодо ефективного 
публічного інвестування на всіх рівнях урядування 

Запитання та відповіді 

10:45–11:00 Перерва на каву 

11:00–12:30 Сесія 1: Зміцнення спроможності державного інвестування та стимулювання 
вивчення політичного досвіду на різних рівнях урядування 

 Дуарте Родрігес, Заступник голови Ради директорів, Агентство взаємодії і 

розвитку, Португалія 

 Д-р Наталія Олійник, завідувач кафедри економічної політики та врядування, 
Національна академія державного управління при Президентові України 

 Оксана Гришкевич, Директор Департаменту державних інвестиційних проектів та 
підтримки розвитку, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України  

Ключові питання для обговорення: 

‒ Важливість співпраці із зацікавленими особами на всіх етапах інвестиційного 
циклу  

‒ Які типи ризиків пов’язані з державним інвестуванням? 

12:30–14:00 Обідня перерва 
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14:00–15:30 Сесія 2: Координація державного інвестування на всіх рівнях урядування й політики 

 Марія-Варінія Міхалун, менеджер проектів, Підрозділ децентралізації, 

державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР   

 Вадим Олійник, Експерт з децентралізації транспортної інфраструктури, радник 

заступника Міністра інфраструктури України, Міністерство інфраструктури 

 Валентина Полтавець, Виконавчий директор, Асоціація об’єднаних 
територіальних громад, Україна 

 Діна Серебрянська, Експерт з питань місцевого економічного розвитку, Асоціація 
об’єднаних територіальних громад, Україна 

Ключові питання для обговорення: 

‒ Які дії та ініціативи уряду здатні сприяти координації? 
‒ Які документи потрібно прийняти для забезпечення ефективної координації 

на національному та субнаціональному рівнях урядування? 

15:30–15:45 Перерва на каву 

15:45–17:15 Сесія 3:  Рамкові умови державного інвестування на всіх рівнях урядування 

 Антті Моізіо, Підрозділ децентралізації, державних інвестицій та місцевого 
фінансування, ОЕСР 

Ключові питання для обговорення: 

‒ Як забезпечити відповідні рамкові умови державного інвестування на всіх 
рівнях урядування? 

‒ Які практики слід застосовувати для забезпечення фінансової підзвітності та 
прозорості? 

17:15–17:30 Висновки та заключні коментарі 

 Бенедикт Геррманн, Перший секретар Представництва ЄС в Україні, експерт з 

питань політики децентралізації та секторних реформ  

 Марія-Варінія Міхалун, менеджер проектів, Підрозділ децентралізації, 

державних інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР 
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ДОДАТОК С. СПИСОК УЧАСНИКІВ 

№ Учасник Посада Організація  

 Представники державного сектора  

1.  Тарас Токарський Заступник Міністра з питань 
європейської інтеграції 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 

2.  Олена Бойко  Генеральний директор Директорату 
регіонального розвитку 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 

3.  Оксана Гришкевич Директор Департаменту державних 
інвестиційних проектів та підтримки 
розвитку 

Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України 

4.  Олена Левчук Директор Департаменту державних 
інвестиційних проектів 
та підтримки розвитку 

Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України 

5.  Данііл Меньшиков Заступник начальника управління 
підприємництва — начальник відділу 
розвитку підприємництва 
Департамент розвитку 
підприємництва та регуляторної 
політики 

Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України 

6.  Ірина Мартиненко Начальник відділу моніторингу 
проектів державних інвестицій та 
МТД департаменту державних 
інвестиційних проектів та підтримки 
розвитку 

Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України 

7.  Ірина Корж Головний спеціаліст відділу 
моніторингу проектів державних 
інвестицій та МТД департаменту 
державних інвестиційних проектів та 
підтримки розвитку 

Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України 

8.  Наталія Вознюк Радник Департаменту 
містобудування, архітектури та 
планування територій  

Міністерство регіонального 
розвитку 

9.  Вадим Олійник Радник заступника Міністра 
інфраструктури, експерт з 
децентралізації транспортної 
інфраструктури  

Міністерство інфраструктури 
України  

10.  Д-р Наталія Олійник  Завідувач кафедри економічної 
політики та врядування 

Національна академія 
державного управління при 
Президентові України 

11.  Володимир Мороз  Заступник завідувача кафедри 
економічної політики та врядування 

Національна академія 
державного управління при 
Президентові України 



18 

№ Учасник Посада Організація  

12.  Володимир 
Вакуленко  

Завідувач кафедри регіонального 
управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Національна академія 
державного управління 
при Президентові 
України 

13.  Д-р Наталія 
Васильєва 

Професор кафедри регіонального 
управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Національна академія 
державного управління при 
Президентові України 

14.  Григорій Борщ Доцент кафедри регіонального 
управління, місцевого 
самоврядування та управління містом 

Національна академія 
державного управління при 
Президентові України 

15.  Тетяна Ящук  Науковий співробітник Національна академія 
державного управління при 
Президентові України 

16.  Юлія Рижкова  Науковий співробітник Інститут економіки та 
прогнозування Національної 
академії наук України 

17.  Віталій Грига Науковий співробітник Інститут економіки та 
прогнозування Національної 
академії наук України 

18.  Д-р Євген Бублик Старший науковий співробітник Інститут економіки та 
прогнозування Національної 
академії наук України 

19.  Світлана Брус Старший науковий співробітник Інститут економіки та 
прогнозування Національної 
академії наук України 

20.  Тимофій Девко Сільський голова  Дівичківська ОТГ 

21.  Тетяна Андросенко Спеціаліст з регіонального розвитку  Дівичківська ОТГ 

 Приватний сектор, об’єднання та НУО:  

22.  Валентина Полтавець Виконавчий директор Асоціація об’єднаних 
територіальних громад 

23.  Діна Серебрянська Експерт з питань місцевого 
економічного розвитку 

Асоціація міст України  

24.  Вадим Маслак Експерт Всеукраїнська асоціація 
сільських та селищних рад 

25.  Ростислав Томенчук Голова правління, радник пана Зубка Український інститут 
міжнародної політики 

26.  Вадим Маслак Експерт Всеукраїнська асоціація 
сільських та селищних рад 

27.  Наталія Геращенко  Президент  ГО «Клуб економістів» 

28.  Олександра 
Правдива  

Міжнародний економіст ГО «Клуб економістів» 

29.  Лідія Гладченко  Ключовий експерт ГО «Клуб економістів» 

30.  Алла Кожина Голова ГО «Інститут громадських 
стратегій» 

31.  Оксана Затворницька Старший економіст 
 

Центр економічної стратегії 

32.  Інна Самчинська Заступник генерального директора  Інститут бюджету та соціально-
економічних досліджень 
(ІБСЕД) 
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№ Учасник Посада Організація  

33.  Тамара Шаповал Директор Департаменту бюджету та 
соціально-економічних досліджень 

Інститут бюджету та соціально-
економічних досліджень 
(ІБСЕД) 

 Міжнародні партнери: 

34.  Бенедикт Геррманн Перший секретар, експерт з питань 
політики децентралізації та секторних 
реформ 

Представництво ЄС в Україні 

35.  Яніс Аізсалніекс Аташе, Менеджер сектора 
регіонального, місцевого розвитку та 
децентралізації управління  

Представництво ЄС в Україні 

36.  Джуліан Таленс Старший радник з державних 
фінансів 

Консультативна місія 
Європейського Союзу 

37.  Яніна Казюк Координатор з фінансової 
децентралізації  

Центральний офіс реформ при 
Міністерстві регіонального 
розвитку (U-LEAD) 

38.  Юрій Третяк Керівник Групи радників з 
впровадження державної 
регіональної політики 

Програма «U-LEAD з Європою» 

39.  Крістіна Аврамченко Радник з питань місцевого та 
регіонального розвитку 

Програма «U-LEAD з Європою» 

40.  Моймір Мрак Експерт з місцевого та регіонального 
розвитку 

Програма «U-LEAD з Європою» 

41.  Дуарте Родрігес Заступник голови Ради директорів Агентство взаємодії і розвитку, 
Португалія 

 Делегація ОЕСР: 

42.  Габріела Міранда Менеджер проектів в Україні, ОЕСР 
Євразія 

ОЕСР 

43.  Доротея Аллен-
Дюпре 

Менеджер проектів, Керівник 
підрозділу децентралізації, 
державних інвестицій та місцевого 
фінансування 

ОЕСР 

44.  Марія-Варінія 
Міхалун 

Менеджер проектів, Підрозділ 
децентралізації, державних 
інвестицій та місцевого фінансування 

ОЕСР 

45.  Антті Моізіо Економіст/ політичний аналітик, 
Підрозділ децентралізації, державних 
інвестицій та місцевого фінансування 

ОЕСР 

46.  Джібран Пантекі Економіст/ політичний аналітик, ОЕСР 
Євразія 

ОЕСР 

47.  Марія Феррейра Асистент проекту ОЕСР 

48.  Михайло Семчук Місцевий консультант ОЕСР 

49.  Людмила Тараніна Перекладач  
 


