
 
СПІВРОБІТНИЦТВО ОЕСР З УКРАЇНОЮ  

 

У 2014 році ОЕСР позитивно зреагувала на запит України 

поглибити співробітництво між ОЕСР та Україною з метою 

використання досвіду ОЕСР для розв’язання проблем 

державної політики, що повстали на той момент. 

Результатом стало підписання Меморандуму 

взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР щодо 

поглиблення співробітництва (МПВ) та подальшого Плану 

дій на його реалізацію. План дій щодо співпраці ОЕСР з 

Україною визначає пріоритети держави, яким ОЕСР 

надаватиме підтримку: (i) боротьба з корупцією, (ii) державне 

управління та верховенство права, а також (iii) інвестування 

й середовище ведення бізнесу. Сторони продовжили дію 

МПВ до 2020 року, що відобразило їх рішучість й далі 

працювати разом на підтримку реформ в Україні.  План дій 

щодо співпраці ОЕСР з Україною був оновлений у лютому 

2019 року для відображення пріоритетів держави на період 

2019-2020 років.  
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ПРО ПРОЕКТ 

 

 

 

Проект Підтримка реформування сектору енергетики в 

Україні націлений допомогти органам державної влади в 

Україні реалізовувати реформи у секторі енергетики та 

стимулювати його ефективність, щоб підвищити його 

інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність і 

сприяти  його розвитку. У фокусі цього проекту – питання 

конкуренції, інвестування, відповідальної поведінки бізнесу, 

боротьба з корупцією та корпоративне врядування 

підприємств державної форми власності (ДП) у секторі 

енергетики.  

Формат проекту передбачає низку аналітичних заходів та 

заходів з розбудови спроможності, спрямованих забезпечити 

його відповідність та надати підтримку українським 

інституціям, задіяним у реформуванні сектору енергетики. 

Проект працюватиме за фінансової підтримки Уряду 

Норвегії, з січня 2019 року по грудень 2021 року. 

ДОСВІД ОЕСР 

Цей проект буде реалізований Секретаріатом ОЕСР, який 

надає послуги комітетам експертів та технічним робочим 

групам. До аналізу й моніторингу роботи  проекту будуть 

залучені відповідні мережі та органи Організації, а саме: 

 Робоча група ОЕСР з питань державної форми власності та 

практики приватизації  

 Комітет ОЕСР з питань конкуренції 

 Комітет ОЕСР з інвестування  

 Робоча група ОЕСР з питань відповідальної поведінки бізнесу  

 Антикорупційна мережа країн Східної Європи і Центральної Азії   

 Програма ОЕСР ”Конкурентоспроможність Євразії”  

Потенційним результатом виконання проекту може стати 

запрошення України підтвердити свою відповідність і, врешті 

решт, за встановленою процедурою, приєднатися до деяких 

правових інструментів ОЕСР та її органів.  

 

 

 

ПРОЕКТ ОЕСР ПІДТРИМКА 

РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ 

ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ  

 

 

 

 

 

 

mailto:Gabriela.MIRANDA@oecd.org
mailto:mykhailo.semchuk78@gmail.com
https://oe.cd/2yN


        
 

         

 

 

 
Контекст і цілі  

 
 

 

Незважаючи на значні зусилля України в реалізації реформ 

ще багато кроків залишається зробити, щоб забезпечити 

підгрунття та ефективність змін у секторі енергетики. 

Україна стикається із серйозними проблемами у сфері 

підвищення рівня енергоефективності. На сектор 

енергетики припадає  12,6% ВВП країни, однак проблеми 

корпоративного врядування, цінової політики, цінової 

змови, управління енергетичними активами та їх безпека 

все ще стримують розвиток цього сектору.     

 

Розроблені ОЕСР рекомендації, інструменти, принципи 

формування політики та заходи з розбудови спроможності 

можуть підтримати рух Києва досягти внутрішніх цілей для 

енергетики та реалізувати взяті перед ЄС зобов’язання. 

Цей проект надаватиме аналіз, сформує рекомендації 

щодо політики та організує заходи з розбудови 

спроможності для вдосконалення реформи в секторі 

енергетики.  

Проект має на меті підвищити рівень інвестування, 

корпоративного врядування ДП,  конкуренції  та 

антикорупційної практики в секторі енергетики України. 

Це досягатиметься через надання аналітичних матеріалів 

та рекомендацій щодо політики, розроблених спеціально 

для цього сектору у форматі аналізу, скерованого 

принципами та інструментами ОЕСР.  

 

 

Головні заходи 

 

Серед складових цього проекту – чисельні аналітичні 

матеріали  та заходи з розбудови спроможності з 

фокусом на наступному: 

o аналіз структури та врядування сектору енергетики; 

o підтримка реформи ДП в секторі енергетики; 

o стимулювання конкуренції в секторі енергетики; 

o покращення інвестування в секторі енергетики; 

o підсилення антикорупційних заходів і практики боротьби з 

корупцією в секторі енергетики України. 

Деякі з цих заходів пов’язані з конкретними  стандартами 

ОЕСР,  зокрема: 

o Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного 

врядування на підприємствах державної форми 

власності  

o Принципи ОЕСР щодо протидії ціновій змові у 

державних закупівлях   

o Інструментарій ОЕСР для оцінки конкуренції  

o Рамкова політика ОЕСР для інвестування  

o Декларація ОЕСР щодо міжнародних інвестицій та 

багатонаціональних підприємств   

o Принципи ОЕСР щодо багатонаціональних 

підприємств   

o Посібник ОЕСР з ретельної перевірки відповідальної 

поведінки бізнесу  

o Стамбульський план дій з боротьби проти корупції  

 

 

Цей проект залучить зацікавлені сторони з сектору 

енергетики в Україні. Проект надасть рекомендації на 

підтримку досягнення внутрішніх цілей країни у секторі 

енергетики та стосовно виконання зобов’язань перед 

країнами-партнерами та міжнародними організаціями.    

Головні партнери та бенефіциари проекту:  

o Кабінет Міністрів України; 

o Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості; 

o Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження; 

o Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП); 

o Антимонопольний комітет України;  

o ДП у секторі енергетики;  

o Національна енергетична компанія Укренерго 

o Громадяни України  

 

 

Партнери та бенефіциари  
 


