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• КОНТЕКСТ 

 
Політика просування інвестицій є суттєво важливою для залучення внутрішніх та 
прямих іноземних інвестицій та підтримки ключових секторів економіки в регіонах. 
Дослідження показують, що зусилля на підтримку інвестицій є ефективнішими при 
умові їх більшої інтенсивності та направлення на окремі сектори, аніж при меншому 
зосередженні та розпорошенні на багато галузей (Loewendaht, 2001; Proksch, 2004). 

 
Проект ОЕСР “Стратегія секторної конкурентоспроможності для України" визначила, 
що сектор відновлюваної енергії має потенціал для підняття конкурентоздатності  
економіки та залучення подальших інвестицій. І справді, в Україні відновлювані 
джерела енергії можуть відіграти важливу роль в послабленні енергетичної залежності, 
одночасно, зменшуючи викиди парникових газів. Насьогодні, виробництво 
електроенергії з відновлюваних джерел в Україні становить 7% у загальному балансі 
споживання енергії, що є набагато нижчим за потенціал. Використання відновлюваних 
джерел, наприклад, на гідроелектростанціях, часто відбувається з залученням 
застарілих технологій, тоді як розвиток інноваційних відновлюваних джерел обмежений 
адміністративними перепонами.   

 
Оцінка інвестиційного середовища в секторі відновлюваних джерел в Україні вказує на 
деякі виклики та потребу вдосконалити політику щодо них. Ключові виклики 
стосуються: вироблення бачення та стратегії виробництва енергії з відновлюваних 
джерел з підтримкою на високому політичному рівні, оптимізація дозвільних процедур 
та полегшення доступу до ринку електроенергії. Більше того, необхідно вдосконалити 
заходи для просування інвестицій у сектор з метою їх приваблення та налагодження 
зв'язків із місцевими постачальниками і клієнтами. Цей подвійний підхід до 
вдосконалення інвестиційних процедур буде проведений як пілотний проект в Сумській 
області.  
 

 

  
 



 

 

• ЗМІСТ  

 
Під час семінару буде зосереджено увагу на предметі вироблення та впровадження 
законодавчої бази для підтримки використання відновлюваних джерел в Україні. Дві 
основні теми будуть викладені стосовно  наступного: (і) вдосконалення процедур для 
залучення інвестицій у відновлювану енергетику в Україні, (іі) спрямування інвестицій 
на користь розвитку сільських місцевостей.  

 
Метою семінару є поширення практики та інструментів задля ефективного 
впровадження політики для створення більш привабливого середовища та краще 
націлених і успішніших зусиль для приваблення інвестицій. Цей семінар також 
продемонструє деякі вдалі світові практики та підвищить обізнаність щодо важливості 
належної бази для вивільнення привабливості сектора відновлюваної енергії для 
інвесторів та підприємців. 
 
• УЧАСНИКИ 

 
Разом із держслужбовцями центрального та місцевого рівнів у семінарі візьмуть участь 
представники сектора відновлюваних джерел, бізнес середовища, науковці та 
дослідники, асоціації інвесторів, бізнес ангели та представники спільних підприємств. 
Учасники заохочуватимуться до активної участі.  

 
Цей захід організований в рамках співпраці між Програмою конкурентоспроможності 
Євразії ОЕСР та Урядом України, за фінансового сприяння Європейського Союзу та 
Уряду Швеції. Робочі мови: англійська та українська, синхронний переклад - надається.  

 
• ОРГАНІЗАЦІЯ  

 
Цей семінар пропонує платформу для обміну ноу-хау та методологією серед учасників 
та поміж учасниками та експертами. Зміст заходу складатиметься із конкретних 
прикладів та кейсів, замість стандартного формату конференції. Цей семінар 
направлений на генерацію ідей та знань, внаслідок дискусії для посилення 
спроможності держави та ключових учасників сприяти впровадженню конкретних дій. 
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енергетики в Україні  
 

Міжнародний семінар для демонстації хороших практик ОЕСР  

 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 
 

Київ, П'ятниця  27 вересня  2013 р, 9:30 – 13:00 

 
 

 
Модератор:  Габріела Міранда, Менеджер проекту, Програма 
конкурентоспроможності Євразії, ОЕСР  

 
 

9:30-10:00 Реєстрація та кава 
 

10:00-10:15 Відкриття та вітальне слово 
 
• Владислав Каськів, Голова Державного Агенства з 
інвестицій та управління національними проектами * 
 
• Геннадій Чижиков, Президент, Торгово-промислова 
палата України 
 

10:15-10:25 Сприяння зростанню відновлюваної енергетики в Україні 
 
• Сергій Дубовик, Заступник Голови 
Держенергоефективності, Голова Робочої групи з питань 
відновлюваних джерел та використання енергозберігаючих 
технологій 

10:25-10:50  Вдосконалення процедур для залучення інвестицій: Приклад 
Проекту ОЕСР в Казахстані 
 
• Лоренцо Павоне, Аналітик політики, Програма 
конкурентоспроможності Євразії, ОЕСР  

 

10:50-11:00 
 

Питання та відповіді 
 

11:00-11:30 Спрямування інвестицій у відновлювану енергетику для 
розвитку сільської місцевості 
 
• Біл Томпсон, Голова Програми урбаністичного розвитку, 
ОЕСР 



 

 

11:30-11:45 Питання та відповіді 
 

11:45-12:15 Інвестиційний клімат в Україні та первинна оцінка 
інвестиційного клімату в секторі відновлюваних джерел у 
Сумській області 
 
•            Хендрік Боссхамер, Аналітик політики, Програма 
конкурентоспроможності Євразії, ОЕСР 
 

12:15-12:30 Питання та відповіді 
 

12:30-13:00 Підсумок та заключні коментарі  
 
• Сергій Дубовик, Заступник Голови 
Держенергоефективності, Голова Робочої групи з питань 
відновлюваних джерел та використання енергозберігаючих 
технологій 
 
• Габріела Міранда, Менеджер проекту, Програма 
конкурентоспроможності Євразії, ОЕСР 

 

 

* потребує підтвердження 

 
 
   
 КОНТАКТИ

 

 
Щодо додаткової інформації просимо звертатись до: 

 

 

Габріела Міранда 
 
Менеджер проекту, ОЕСР 
 
Gabriela.Miranda@oecd.org 

 

 
Хендрік Боссхамер,  
 
Аналітик політики, ОЕСР 
 
Hendrik.Bosshammer@oecd.org 
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