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“Я вдячний ОЕСР та її країнам-членам за підтримку 

нашого напряму реформ і ще раз наголошую на 

відданості моєї країни міжнародному 

співробітництву та ухваленню найкращих світових 

стандартів для вдосконалення нашої політики та 

покращення життя наших громадян.”

- Петро Порошенко, Президент України    

 

 ОЕСР І УКРАЇНА 

З 1991 року ОЕСР та Україна працюють як партнери заради 

вдосконалення державного управління та розвитку 

економіки. У 2014 році підписаний Меморандум про 

взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР щодо 

поглиблення співробітництва (далі - Меморандум). Під час 

візиту Прем’єр-Міністра Володимира Гройсмана до ОЕСР у 

жовтні 2016 року дію Меморандуму було вперше 

продовжено на два роки, і потім, на церемонії, яка відбулася у 

Києві в червні 2018 р. у присутності заступника Генерального 

секретаря ОЕСР Марі Ківініемі, дію продовжено до 2020 року. 

У квітні 2015 року підписано План заходів з реалізації Меморандуму, перегляд якого Урядом України з метою 

урахування нових пріоритетів було здійснено у 2018 році. На теперішній час він структурно складається з трьох 

компонентів: i) боротьба з корупцією, ii) державне управління та верховенство права, та  iii) інвестування та бізнес 

клімат. Планом заходів передбачено виконання 29 аналітичних оглядів і проектів. План визначає 28 розроблених 

ОЕСР інструментів політики, до яких Україна могла б зажадати приєднатися, та 10 робочих органів ОЕСР, до яких 

Україна може відправити запит щодо партнерства. Обидві сторони заснували Координаційну раду ОЕСР-Україна 

для поширення рекомендацій ОЕСР серед різних міністерств та моніторингу виконання Плану заходів. 

Користування інструментарієм ОЕСР  

Комітети ОЕСР працюють над зміцненням міжнародного співробітництва і створюють середовище, в якому Україна 

може збагатитися спільним і національним досвідом країн-членів ОЕСР, що визначений та кодифікований як 

найкраща практика у сфері політики. Участь в Комітетах ОЕСР базується на процесах експертної оцінки, що 

допомагає розбудувати спроможність, зміцнює державні установи, а також надає експертну підтримку як процесу 

розроблення реформ, так й їх реалізації. Приєднання до інструментів ОЕСР має на меті надати Україні підтримку на 

шляху подальшого наближення до кращої міжнародної практики та стабілізації реформ політики. Україна отримує 

наступні переваги: 
 

 Навчання в експертному середовищі та підтримка через участь в роботі Комітетів ОЕСР 

 Огляди політики та рекомендації   

 Правові інструменти ОЕСР – керівництва, принципи, міжнародні норми та стандарти  

 Знання й обмін даними 

 Розбудова інституційної спроможності для вдосконалення реалізації реформ 

Робота в партнерстві 

Крім сильної політичної волі реалізувати амбітну програму 

реформ, для сталості реформування Україна потребує підтримки 

у сфері політики, а також фінансової підтримки.  ОЕСР 

зосереджує мультидисциплінарні знання та широкий спектр 

міжнародно визнаних інструментів політики, і це робить її 

цінним партнером на шляху просування й закріплення реформ в 

Україні, а також у зміцненні інституцій держави. ОЕСР тісно 

співпрацює зі своїми членами, Європейським Союзом та іншими 

міжнародними організаціями для підтримки пріоритетів 

української політики. Україні запропоновано взяти участь у 

спеціальних зустрічах та заходах ОЕСР, задля підвищення 

значущості реформ,шляхом обміну та вивчення передових 

міжнародних практик.Окремі інструменти ОЕСР 

використовуються в якості орієнтиру та основи для визначення 

реформ політики України. 
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ОЕСР і Україна   
 

 

Компонент  1: Боротьба з корупцією 

Україна є членом започаткованої ОЕСР Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної Азії (АМ) з 

моменту її заснування у 1998 році. У Звіті Четвертого раунду моніторингу дій боротьби з корупцією, 

оприлюдненому у жовтні 2017 року в Києві, наголошено, що, попри прогрес України в цій сфері за 

період з 2014 року, включаючи ухвалення прогресивного законодавства та зусилля щодо більш 

прозорих публічних закупівель, - все ще залишається значний ризик зворотного руху реформ. 

Корупція залишається однією з найбільш поширених перешкод у наданні публічних послуг 

компетентно й ефективно, особливо в секторі Державних підприємтсв. Звіт Антикорупційні 

реформи в Україні: запобігання та переслідування корупції на Державних підприємствах, який було 

ухвалено у липні 2018 року на засіданні АМ в м. Париж, надає комплексну оцінку сектору на прикладі 

тематичних досліджень державних підприємств, зокрема, крім інших, "Нафтогазу" та "Укренерго".  

ОЕСР видала рекомендації, спрямовані на зменшення корупційних ризиків в державних підприємствах, а також сприяння 

їх цілісності, дотримання та прозорості. 

Додаткову підтримку ОЕСР фокусує на розробленні кадрової політики, на звітуванні й підзвітності, а також на підсиленні 

координації дій антикорупційних органів. Розбудова спроможності й навчання службовців податкових органів і 

професіоналів у сфері кримінальної юстиції, які відповідають за виявлення, розслідування та переслідування корупції 

високопосадовців, відбуваються в рамках реалізації Проекту Боротьба з корупцією в Україні та шляхом навчання у 

Податковій академії в Остії. ОЕСР також є співпідписантом ініційованого ЕБРР Меморандуму щодо протидії корупції, що 

мало наслідком створення у 2015 році Ради бізнес-омбудсмена. Крім цього, ОЕСР є серед головних партнерів, що 

сприяли започаткуванню роботи НАБУ та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами. Разом із ПРООН ОЕСР скеровує діяльність Групи координації донорів у сфері боротьби з корупцією в Україні. 

Планом дій також встановлені амбітні цілі із забезпечення сталості антикорупційних заходів, спрямованих на наближення 

України до запровадження антикорупційних інструментів і стандартів політики, ухвалених ОЕСР.  

У фіскальній сфері, у 2017 році Україна підтвердила своє приєднання до Інклюзивного механізму щодо розмивання 

оподаткованої бази та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS) та представила Дорожню карту Плану дій щодо 

реалізації чотирьох Мінімальних стандартів BEPS. У липні 2018 року було підписано Багатосторонній інструмент (MLI), 

який став 83-ою юрисдикцією відносно приєднання до даного інструменту до двосторонніх податкових угод та скорочення 

можливостей уникнення податків багатонаціональними підприємствами. У 2017 року Україна представила Дорожню 

карту щодо реалізації стандартів Обмін інформацією за запитом (EOIR) та Автоматичий обмін інформації (AEOI) та 

завершила процедуру отримання доступу до спільного проекту ОЕСР і ПРООН Податкові інспектори без кордонів. ОЕСР 

продовжує надавати підтримку реформі адміністрування податків шляхом аналізу режиму податкових стимулів в Україні 

та робить внесок у створення нової фінансової поліції. У 2018 році ОЕСР проведе аналіз інструмету Обмін інформацією за 

запитом (EOIR), як частини зобов’язань України в рамках члества у Глобальному форумі про прозорість та обмін 

інформацією. .  

Компонент 2: Державне управління та верховенство права  

З метою покращення надання публічних послуг, програма SIGMA, що спільно реалізована ОЕСР та ЄС, допомогла при 

розробленні Закону України Про державну службу та Закону України Про адміністративну процедуру. У 2018 році  

SIGMA провела в Україні оцінку базового рівня відповідності Принципам державного управління (ПДУ). 

Використовуючись Європейською Комісією в якості основи для оцінки реформи державного управління в країнах-

кандидатах у ЄС та потенційних країнах-кандидатах, ПДУ допомагає оцінювати сфери, включаючи стратегічні рамки 

реформи, розробку та координацію політики та надання державних послуг. 

Звіт про оцінку базової лінії для України оцінює Стратегію реформування державного управління 

(СРДУ) в країні, чотирирічну програму, прийняту в 2016 році. Розроблений на запит Кабінета 

Міністрів України, він розглядає всі аспекти вимірювання базової лінії (крім державного 

фінансового управління) з метою вивчення і внесеня свого внеску у можливі зміни в СРДУ. 
Розпочатий у 2018 році, звіт висвітлює зусилля України щодо модернізації державного управління, 

а також прогрес у реформуванні державної адмістрації. Зокрема визначає недоліки та надає 

рекомендації для покращення надання державних послуг. У 2016 році SIGMA також представила 

доповідь про оцінку моніторингу Плану дій щодо Управління державними фінансами України 

(УДФ) та розпочала моніторинг виконання Стратегії та Плану дій щодо УДФ у лютому 2018 року. 
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ОЕСР і Україна   
 

ФОКУС : РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКОРУ В УКРАЇНІ 

У грудні 2017 року Віце-прем'єр-міністр України та Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко 

взяв участь у засіданні Комітету з регіонального розвитку ОЕСР та обговорив з членами ОЕСР 

оцінку та рекомендації, що випливають з проекту підтримки децентралізації в Україні. У проекті 

були вивчені механізми, що сприяють поліпшенню багаторівневого управління та виявленю 

бар'єрів для ефективної надання державних послуг на субнаціональному рівні. У червні 2018 р. в 

Києві, за присутністю Пана Зубка відбулась презентація узагльнуючого аналізу звіту ОЕСР 

"Збереження імпульсу децентралізації в Україні".  

Щоб допомогти усунути порушення системної цілісності в освіти України, ОЕСР здійснила Огляд 

цілісності у державній освіті спільно із Міністерством освіти та науки України, Інститутом 

відкритого суспільства та Фондом "Відродження". Огляд фокусується на розробці політики, 

спрямованої на усунення ризиків цілісності, підвищення спроможності до їх раннього виявлення та 

знешкодження , а також, в кінцевому рахунку, відновлення довіри громадськості до роботи справедливої системи освіти. 

ОЕСР також підтримує участь України у 2018 році у програми Міжнародної оцінки студентів (PISA).  

Декілька проектів на разі реалізуються у сфері довкілля та екологічно орієнтованого розвитку. Робота ОЕСР на цьому 

напрямі має на меті сформувати рекомендації щодо розроблення економічного інструментарію для поводження з 

продуктами, які шкодять довкіллю, для розроблення й застосування показників екологічно орієнтованого розвитку на 

підтримку трансформації у бік екологічної орієнтації економіки, а також для покращення в Україні організації надання 

послуг водопостачання і санітарних заходів. План заходів з реалізації Меморандуму також передбачає виконання аналізу 

та проектів, націлених на вдосконалення державного управління і на реформу регулювання, а також на визначення 

обмежень для сталого, справедливого розвитку й добробуту.  

 

 

ОЕСР підтримує реформи енергетичного сектору в Україні, зосереджуючись на конкуренції, інвестиціях, 

боротьбі з корупцією та корпоративному управлінні державними підприємствами (ДП). У рамках цієї 

роботи ОЕСР завершила першу складову, що розглядає реформу держпідприємств в українському секторі 

вуглеводнів. Використовуючи "Нафтогаз" у якості прикладу, цей звіт містить рекомендації ОЕСР щодо 

корпоративного управління державними підприємствами та надає рекомендації для сприяння 

ефективному управлінню та ефективності компанії, а також її конкурентоспроможності на міжнародних 

ринках. Остаточний звіт було розпочато на міжнародному заході, організованому Кабінетом Міністрів у 

Києві в лютому 2019 року. Цей проект фінансується урядом Норвегії та триватиме до 2021 року. 

 

Компонент 3: Інвестування та бізнес клімат  

Дослідження ОЕСР Огляд інвестиційної політики України оцінює бізнесове середовище в Україні відповідо до Рамкової 

політики щодо інвестування, з акцентом на відповідальній поведінці бізнесу, на формуванні інвестиційної політики, на 

характеристиках інфраструктури й на стані фінансів. За результатами цієї роботи, у 2017 році Україна стала 47-ою країною, 

що приєдналася до Декларації ОЕСР про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства. В рамках цієї 

Декларації вона також є асоційованим членом Інвестиційного комітету та бере участь у засіданях Робочої групи з  

відповідальної поведінки бізнесу та Круглому столі з питань свободи інвестування (FOI).  

ОЕСР також реалізувала два проекти, пов'язані з інвестиціями для покращення екологізації в Україні. 

У звіті Доступ до приватних фінансів для зелених інвестицій: фінансування 

енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні, який було опубліковано в 2018 

році, розглянуто розвиток екологічних кредитних ліній в Україні та їх використання для сприяння 

енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії. Додаткові роботи включають 

Підтримка екологізації діяльності малих і середніх підприємств та Мобілізація кредитних ліній 

комерційних банків для екологічно орієнтованих інвестицій. Більш того, програма "Екологічна 

економіка в країнах Східного партнерства" (EaP GREEN), яка здійснюється ОЕСР у співпраці з ЄЕК 

ООН, ЮНЕП та ЮНИДО з метою надання допомоги країнам Східного партнерства, включаючи 

Україну, у процесі їх переходу до екологічно орієнтованої економіки.  З використанням результатів 

попередньо виконаної роботи, ОЕСР сформувала аналіз та рекомендації щодо усунення бар’єрів конкурентоспроможності 

двох важливих секторів: енергетики та сільського господарства. Від 2015 року ОЕСР продовжує здійснювати моніторинг за 

прогресом, в ході їх впровадження, з метою посилення Політики щодо енергосервісних компаній (ЕСКО). 

Віце-прем'єр-міністр Зубко тримає 

доповідь ОЕСР "Збереження імпульсу 

децентралізації в Україні", червень 2018 
року. 
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Контакти 

ОЕСР і Україна   

ОЕСР також провела оцінку політики щодо малого та середнього бізнесу в Україні у 2015 році, як частину проекту Індексу 

політики щодо малого та середнього бізнесу: країни Східого партнерства, в якому порівняла розробку політики МСП 

та реалізацію програми Східного партнерства ЄС у шести країнах. У травні 2018 року в Україні розпочався черговий раунд 

огляду індексу політики щодо МСП. ОЕСР також розгляне Стратегію розвитку МСП в Україні та працюватиме над 

посиленням інституційного потенціалу для збору та більш ефективного використання статистики для підтримки МСП 

протягом 2018-19 років, як частина EU4Business. 

Огляд ОЕСР з питань законодавства та політики в сфері конкуренції в Україні було розпочато в Києві в березні 2017 року. 

У ньому було розглянуто прогрес, досягнутий Антимонопольним комітетом України (АМКУ) у впровадженні попередніх 

рекомендацій щодо таких аспектів: стан конкуренції, інституційні заходи та робочий продукт. Огляд 

заохочував зміни, які зробили б діяльність АМКУ ефективнішою та привели б законодавство і 

політику України у сфері конкуренції у відповідність кращим практикам ОЕСР. Інструментарій ОЕСР 

для оцінки конкуренції доповнює аналіз і ставить під сумнів державну антиконкурентну практику, 

що без необхідності обмежує конкуренцію на ринках, або є протекционістською стосовно 

державних чи приватних компаній. Ці зрушення працюють на створення рівних умов для всієї 

підприємницької діяльності. Ще один пріоритетний напрям в Україні – це боротьба проти злісної 

картельної практики та цінової змови на тендерах публічних закупівель. ОЕСР надає Україні 

консультації щодо використання розробленого нею інструменту Керівні принципи боротьби з 

ціновою змовою, що матиме наслідком оптимізацію співвідношення ціни та якості й 

спрацьовуватиме як запобіжник марнотратству обмежених державних коштів. 

Стисло про взаємодію України з ОЕСР     

Участь в органах ОЕСР  

 Асоційований член Комітету зі сталі   
 Асоційований член Інвестиційного комітету (у розширеному засіданні з роботи, пов'язаної з Декларацією про 

міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства та відповідними інструментами) 
 Асоційований член Робочої групи з відповідальної поведінки бізнесу  
 Асоційований член Круглого столу з питань свободи інвестування (FOI)  
 Учасник засідань Комітету ОЕСР з конкуренції та його Робочих груп  
 Учасник засідань Комітету ОЕСР з регуляторної політики  

Участь в інших програмах і заходах  

 Антикорупційна мережа ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії 
     Програма ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії  
     Програма SIGMA (Європейський інструмент добросусідства)  
 Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей (член) 
 Інклюзивний механізм щодо розмивання оподаткованої бази та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS)   
 Програма екологічно орієнтованих дій для Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії 
 Водна ініціатива ЄС у Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії 
 Міжнародний транспортний форум (МТФ) (член) 
 Регіональна мережа старших посадових осіб у сфері бюджету з країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи 
 Регіональний центр ОЕСР-GVH з конкуренції у Будапешті   

Приєднання до правових інструментів ОЕСР  

 Приєднання до Декларації ОЕСР про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства 
 Рішення Ради щодо перегляду схем ОЕСР для сортової сертифікації  
 Стамбульська декларація Міністрів про сприяння розвитку інноваційних МСП  
 Паризька Декларація щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги 
     Розуміння загальних принципів судноплавства  
     Багатосторонні керівні принципи (Витяг з Додатку до Рішення про заснування Комітету зі сталі)  
 Конвенція про адміністративну взаємодопомогу в податкових питаннях  
 Угода щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України, ухвалена у 1999 році 

Пан Вільям Томпсон 

Керівник програми Євразія 
Секретаріат з глобальних відносин, ОЕСР 
T : +33 145 24 15 76 
E : william.tompson@oecd.org   

Пані Габріела Міранда  
Керівник проектів в Україні, програма Євразія 

Секретаріат з глобальних відносин, ОЕСР  
T : +33 145 24 95 01 
E : gabriela.miranda@oecd.org   
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