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ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

ОЕСР пропонує Україні шляхи створення більш відкритого та прозорого середовища для 

міжнародних інвестицій у галузі енергетики та сільського господарства. 

Київ, Україна, 15 грудня 2015 року 

П’ять звітів ОЕСР, представлені сьогодні, містять план заходів з імплементації політичних рекомендацій з 
підтримки розвитку МСП в аграрному секторі та діяльності в енергетичній галузі України згідно зі 
стандартами ОЕСР. У звітах також визначені спеціальні заходи, які сприятимуть збільшенню обсягів та 
покращенню якості інвестицій. 
 
Спеціально для України ОЕСР розробила інструменти, які допоможуть державним службовцям 
розвинути їхній інституційний потенціал та покращити бізнес-клімат в енергетичній та 
сільськогосподарській галузі країни. Серед цих звітів: 
 

 Розробка сталого підґрунтя для функціонування енергосервісних компаній (ЕСКО), підтримка 
переходу до енергоефективності в Україні з одночасним стимулюванням участі приватного сектору в 
діяльності в енергетичній галузі; 

 Стимулювання інвестицій у виробництво енергії на базі біомаси, запровадження процедур та 
нормативно-правових документів, необхідних для розкриття великого потенціалу інвестицій у 
виробництво енергії з відновлюваних джерел та диверсифікація джерел енергії; 

 Ефективніший підхід до кваліфікаційних недоліків в Україні: посилення державно-приватного 
співробітництва у формі галузевих нарад з питань освіти та постійного аналізу кваліфікаційних 
недоліків для вдосконалення реформи системи освіти. 

 Розвиток фінансової грамотності МСП в аграрному секторі для збільшення їхніх можливостей 
доступу до фінансів та зміцнення приватного сектору; 

 Аналіз інвестиційної політики в сільськогосподарській галузі — звіт, в якому розглядаються 
політичні бар’єри на шляху до покращення інвестиційного клімату в сільськогосподарській галузі. 

 
Зазначені рекомендації та план подальших реформ були представлені у ході міжнародної конференції, 
організованої сьогодні у Києві за участю 100 українських високопосадовців, представників приватного 
сектору та громадського суспільства, країн ОЕСР та міжнародних організацій з метою обговорення 
завдань на шляху до імплементації реформ та визначення наступних кроків для підвищення 
конкурентоспроможності в країні. 
 
Представлені сьогодні звіти розроблені у ході виконання Проекту «Стратегія секторної 
конкурентоспроможності для України» — Фаза ІІІ у рамках Програми ОЕСР «Конкурентоспроможність 
Євразії», який спільно фінансується Європейським Союзом та Урядом Швеції. В контексті цього ж проекту 
наразі готується детальніший звіт «Аналіз інвестиційної політики в Україні», презентація якого 
відбудеться на початку 2016 року. 
 
Детальнішу інформацію ви можете знайти за посиланням:  
www.oecd.org/globalrelations/ukraine-and-the-oecd.htm  
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