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ОЕСР та Україна
Починаючи з 1991 року ОЕСР та Україна наполегливо співпрацюють
задля вдосконалення сфери державного управління та розвитку
економіки. У 2014 році з Урядом України було підписано
Меморандум
про
взаєморозуміння
щодо
поглиблення
співробітництва, щоб відобразити взаємне прагнення вирішити
проблеми державної політики, з якими стикається країна.
У квітні 2015 року було підписано План заходів з реалізації
Меморандуму, перегляд якого було здійснено Урядом України та
ОЕСР у 2019 році з метою врахування нових політичних пріоритетів.
План заходів складається з трьох основних компонентів: і) боротьба
з корупцією; іі) державне управління та верховенство права; ііі) інвестування та бізнес клімат. План
визначає 28 розроблених ОЕСР інструментів, на приєднання до яких Україна могла б подати заявку (на додаток
до 24 інструментів ОЕСР, до яких Україна вже приєдналась, а також двох запитів, що розглядаються), та десять
робочих органів ОЕСР, до яких Україна може відправити запит щодо партнерства. У 2021 році Меморандум про
взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва було поновлено на п’ять років до 2025 року прем’єрміністром України та Генеральним секретарем ОЕСР. Після широкомасштабної агресії Росії проти України 24
лютого 2022 року Рада ОЕСР засудила напад, негайно призупинила участь Росії та Білорусі в органах
ОЕСР і доручила Генеральному секретарю надавати подальшу підтримку демократично обраному урядові
України. План заходів ОЕСР-Україна буде переглянуто у 2022 році, щоб відобразити посилену підтримку
ОЕСР Україні та визначити пріоритети для відбудови країни.

Користування інструментарієм ОЕСР
Україна може отримати численні переваги від участі в роботі комітетів і органів ОЕСР, які створюють
середовище, яке сприяє збагаченню національним досвідом країн-членів ОЕСР, оскільки вони розробляють
міжнародні стандарти та визначають передову практику у сфері політики, що допомагає зміцнювати державні
інституції і міжнародне співробітництво. Участь України в деяких органах ОЕСР базується на процесах
незалежної експертної оцінки, що допомагає нарощувати потенціал, зміцнювати державні інституції, а також
надавати підтримку процесу розроблення та реалізації реформ. Приєднання до правових інструментів ОЕСР
надасть Україні можливість подальшого наближення до передових міжнародних практик та стабілізації реформ
політики. Україна отримує такі переваги:






навчання в експертному середовищі та підтримка через участь у роботі певних комітетів ОЕСР;
наближення до стандартів ОЕСР;
обмін знаннями і даними;
нарощування потенціалу для вдосконалення процесу реалізації реформ;
огляди політики та рекомендації (повний перелік звітів ОЕСР щодо України від 2015 року).

Робота у тісній співпраці
ОЕСР володіє мультидисциплінарними знаннями та широким спектром, визнаних на міжнародному рівні,
інструментів політики. І це робить організацію цінним партнером на шляху до просування й закріплення реформ
в Україні відповідно до міжнародних стандартів. ОЕСР тісно співпрацює зі своїми членами, Європейським
Союзом та іншими міжнародними організаціями для підтримки пріоритетів української політики. Україна бере
участь у спеціальних зустрічах та заходах ОЕСР задля підвищення розуміння значущості реформ шляхом обміну
та вивчення передових міжнародних практик. Окремі стандарти ОЕСР використовуються в якості орієнтиру та
основи для визначення реформ політики України.
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ОЕСР і Україна
План заходів, Компонент 1: Боротьба з корупцією
Україна є членом Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії (АМ) з моменту її заснування
у 1998 році. ОЕСР підтримує антикорупційні реформи в Україні в рамках Стамбульського плану дій щодо боротьби з
корупцією шляхом огляду країн та постійного моніторингу виконання рекомендацій. Звіт щодо п’ятого раунду
моніторингу дій з боротьби з корупцією, який використовує нові антикорупційні індикатори, був ухвалений Україною у
жовтні 2021 року та буде опублікований у березні 2022 року.
ФОКУС: РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ДП) В УКРАЇНІ
Корупція продовжує перешкоджати компетентному й ефективному наданні публічних послуг,
особливо в секторі державних підприємств (ДП). Звіт ОЕСР «Антикорупційні реформи в Україні:
запобігання корупції та переслідування за корупційні дії на Державних підприємствах», який
було ухвалено Урядом України у липні 2018 року, надає комплексну оцінку сектору на прикладі
тематичних досліджень державних підприємств, зокрема «Нафтогазу» та «Укренерго». Звіт надає
рекомендації, спрямовані на зменшення корупційних ризиків на державних підприємствах, а
також сприяння їх доброчесності, дотриманню законодавства та прозорості. У 2021 році ОЕСР
провела Антикорупційний огляд енергетичного сектору в Україні та розробила звіт щодо
типології корупційних схем високого рівня в енергетичному секторі, який містить керівні
принципи щодо виявлення, розслідування та переслідування таких злочинів. Звіт надає огляд
корупційних ризиків і схем в енергетичному секторі, антикорупційних заходів, що вживаються
урядом та громадянським суспільством, а також проблем у розслідуванні та судовому
переслідуванні корупції в енергетичному секторі.

Додаткову підтримку ОЕСР зосереджує на посиленні правового та інституційного потенціалу України щодо виявлення та
розслідування резонансних та складних корупційних злочинів. ОЕСР була одним з основних партнерів України у
створенні Національного антикорупційного бюро України та Агентства з розшуку та менеджменту активів України, а також
обрання суддів Вищого антикорупційного суду. Навчання службовців податкових органів і професіоналів у сфері
кримінальної юстиції, які відповідають за виявлення і розслідування корупційних злочинів та переслідування за корупційні
дії серед високопосадовців, відбуваються в рамках реалізації проекту «Боротьба з корупцією в Україні» та шляхом
навчання у Податковій академії ОЕСР в Остії. ОЕСР також сприяє прозорості та доброчесності в бізнес-секторі: ОЕСР
є підписантом Меморандуму Української антикорупційної ініціативи, що призвело до створення у 2015 році Ради бізнесомбудсмена, а також підтримує Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу, створену у 2017 році.
З 2017 року Україна є активною учасницею Інклюзивної рамкової програми з питань розмивання
оподатковуваної бази та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS), що об’єднує понад 100
країн, завданням яких є боротьба з транскордонним ухиленням від сплати податків. У серпні
2019 року Україна ратифікувала Багатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які
стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню оподатковуваної бази та
виведенню прибутку з-під оподаткування, яка набула чинності у грудні 2019 року. Україна взяла
участь у 18-місячній програмі в рамках спільної ініціативи ОЕСР-ПРООН «Податкові інспектори
без кордонів» у 2019-2020 роках. Україна є членом Глобального форуму з прозорості та обміну
інформацією і презентувала у 2017 році Дорожню карту із впровадження міжнародних стандартів
обміну інформацією на вимогу (EOIR) та автоматичного обміну інформацією (AEOI). Оглядову
експертну оцінку стандарту EOIR в Україні проводиться, її перша фаза була завершена у 2021 році. У 2022 році ОЕСР
проводить проект з підтримки фіскальних реформ в Україні для подолання податкового шахрайства.

План заходів, Компонент 2: Державне управління та верховенство права
Спільна програма ОЕСР та ЄС SIGMA допомагає Україні вдосконалити багато аспектів системи
державного управління, в тому числі шляхом розроблення проекту Стратегії реформування
державного управління та її Плану дій на 2022-2025 роки відповідно до результатів звіту SIGMA
за 2018 рік про базові вимірювання впровадження Принципів державної адміністративної
діяльності (ПДАД), який містить рекомендації з питань політики, які допоможуть покращити загальне
розроблення політики та надання послуг. ПДАД допомагає оцінювати сфери, включаючи стратегічні
рамки реформи, розробку і координацію політики та надання державних послуг. ПДАД
використовується Європейською Комісією як основа для оцінки реформи державної адміністративної
діяльності в країнах-кандидатах та в потенційних країнах-кандидатах на вступ у ЄС. Подальша оцінка
запланована на 2023 рік. Крім того, SIGMA регулярно надає коментарі до поправок до Закону України
«Про державну службу», щоб привести його у відповідність з європейськими практиками, і тісно
співпрацює з Верховною Радою України під час розробки законів про адміністративну процедуру та про публічні
консультації. SIGMA також допомагає у розробці та моніторингу Стратегії та Плану заходів з управління державними
фінансами в Україні (УДФ), а також у впровадженні реформ у сфері державного внутрішнього фінансового контролю та
державних закупівель.
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ОЕСР і Україна
Протягом кількох років ОЕСР підтримує реформу корпоративного управління державними підприємствами. У 2019 році
ОЕСР завершила огляд Реформи ДП сектору вуглеводнів в Україні на прикладі «Нафтогазу». Рік потому ОЕСР завершила
огляд ДП сектору електроенергії на прикладі реформи корпоративного управління «Укренерго». У травні 2021 року ОЕСР
опублікувала Національний огляд корпоративного управління державних підприємств в Україні. Цей огляд оцінює
питання власності, корпоративного управління та регуляторних механізмів ДП в Україні, а також включає рекомендації
щодо кращого узгодження практики України з Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління
державними підприємствами («Керівні принципи щодо ДП») [OECD/LEGAL/0414]. Внаслідок цього огляду може бути
офіційно визнане приєднання України до Керівних принципів щодо ДП відповідно до офіційного запиту України про
приєднання - рішення ще розглядається. Моніторинг виконання Україною рекомендацій ОЕСР продовжуватиметься у 2022
році.
У червні 2018 року ОЕСР оприлюднила звіт «Збереження ініціативи децентралізації в Україні», який виділяє механізми,
що допомагають покращити багаторівневе управління та виявити перешкоди ефективному наданню публічних послуг на
субнаціональному рівні. У результаті цієї роботи у 2019 році Україна приєдналася до Рекомендації ОЕСР щодо ефективного
державного інвестування на всіх рівнях врядування [OECD/LEGAL/0402]. Реалізується проект «Підтримка реформи
децентралізації в Україні 2021-2022» який надасть подальші рекомендації щодо поліпшення багаторівневого управління
та впровадження реформ децентралізації та регіонального розвитку.
Щоб допомогти усунути системні порушення щодо рівня доброчесності в системі освіти України, у
2017 році ОЕСР підготувала Огляд рівня доброчесності у державній освіті. Огляд фокусується на
розробці політики, спрямованої на усунення ризиків недоброчесності, підвищення спроможності для
раннього виявлення та знешкодження випадків недоброчесності, а також, в кінцевому рахунку,
відновлення довіри громадськості до справедливої системи освіти. ОЕСР також підтримала першу
участь України у програмі «Міжнародна оцінка студентів» (PISA). Роботу над Звітом PISA щодо
України було розпочато в Києві у 2019 році. Україна бере участь у PISA 2022.
Декілька проектів наразі реалізуються у сфері еколого-орієнтованого розвитку та зеленого зростання.
Робота ОЕСР у цьому напрямку має на меті сформувати рекомендації щодо розробки економічного
інструментарію для розроблення й застосування показників зеленого зростання в Україні та
покращення організації надання послуг водопостачання в Україні. ОЕСР також підготувала Короткий огляд
Енергетичного сектору України (у 2019 році) та Моніторинг Енергетичної стратегії України на період до 2035 року (у
2020 році). План заходів ОЕСР-Україна також передбачає проведення цільових оглядів та проектів, націлених на
вдосконалення державного управління і реформи регулювання, а також на визначення обмежень на шляху до сталого
розвитку і добробуту. Крім того, у 2022 році Міжнародне енергетичне агентство оприлюднить «Поглиблений огляд
України».

План заходів, Компонент 3: Інвестиції та бізнес клімат
Звіт «Огляд інвестиційної політики України» та тематичне дослідження відповідальної
поведінки бізнесу, що зосереджуються на енергетичному секторі, були оприлюднені у 2021 році.
Огляд інвестиційної політики ОЕСР оцінює ділове середовище України на основі Рамкової концепції
ОЕСР з інвестиційної політики, зосереджуючи увагу на відповідальній поведінці бізнесу,
інвестиційній політиці, інфраструктурі та фінансах. З 2017 року Україна приєдналась до Декларації
ОЕСР про міжнародні інвестиційні та багатонаціональні підприємства [OECD/LEGAL/0144] і до
суміжних правових документів.
В Огляді ОЕСР з питань законодавства та політики в сфері конкуренції в
Україні за 2017 рік було розглянуто прогрес, досягнутий Антимонопольним
комітетом України (АМКУ) у впровадженні попередніх рекомендацій щодо таких аспектів: стан
конкуренції, інституційні заходи та робочий продукт. У 2021 році ОЕСР оприлюднила звіт «Боротьба
зі змовою на торгах в енергетичному секторі в Україні», в якому проаналізовано правила закупівель
та практики державних енергопідприємств, використовуючи свої Керівні принципи боротьби з ціновою
змовою в сфері публічних закупівель. Протягом 2021 року ОЕСР також організувала семінари з питань
нарощування потенціалу для вищих посадових осіб у сфері державних закупівель. Також у 2021 році
ОЕСР розпочала Дослідження ринку електроенергетики, щоб розглянути потенційні проблеми
конкуренції в електроенергетиці, які виникають через структурні фактори, викривлення регулювання
або поведінку ринку.
У 2021 році ОЕСР опублікувала звіт «Після пандемії: сприяння цифровій трансформації бізнесу у країнах Східного
партнерства», в якому проаналізовано поточний стан цифрової трансформації в країнах Східного партнера, включаючи
Україну, та представлено короткий попередній план для розробників політики щодо підтримки цифрової трансформації
бізнесу. У 2022 році ОЕСР імплементує проект із Сприяння цифровізації малого та середнього бізнесу в Україні, а також
проект для підтримки дорожньої карти для «розумних міст».
Україна фігурує у щорічному переліку ОЕСР щодо фінансування МСП та підприємців. Країна також взяла участь у
третьому раунді Акту підтримки малого бізнесу для оцінки Європи у регіоні Східного партнерства. Результати були
опубліковані в «Індексі політики щодо МСП: Країни Східного Партнерства 2020». В 2019 році ОЕСР також провела
огляд Стратегії розвитку МСП України та протягом 2018–2019 років ОЕСР працювала над розширенням можливостей
для кращого використання статистики підприємств в Україні. З 2015 року ОЕСР здійснює моніторинг результатів
впровадження рекомендацій ОЕСР з метою усунення бар’єрів для вдосконалення Рамкової концепції щодо
енергосервісних компаній (ЕСКО) та безперешкодного використання конкурентоспроможності України у секторах
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енергетики та сільського господарства. Україна також включена до щорічного звіту «Моніторинг та оцінка аграрної
політики».
Через робочу групу GREEN Action Task Force ОЕСР підтримала Україну в озелененні її економіки. З
2019 року діє чотирирічна програма EU4Environment, яка має на меті збереження природного капіталу
та підвищення екологічного добробуту людей у країнах Східного партнерства, включаючи Україну. Як
продовження нещодавно завершеної програми «Водна ініціатива плюс» (EUWI+), фінансованої ЄС,
ОЕСР прагне покращити управління водними ресурсами в Україні в рамках нової програми,
розпочатої у січні 2022 року. У 2021 році ОЕСР оновила інвентаризацію державної підтримки
виробництва та споживання викопного палива, метою якої є підтримка кількісного визначення та
реформування субсидій на викопне паливо в Україні. Результати опитування будуть представлені та
проаналізовані у 2022 році.

Короткий огляд взаємодії України з ОЕСР
Участь у комітетах ОЕСР та їх допоміжних органах чи проектах








Асоційований член Інвестиційного комітету у розширеному засіданні з роботи, пов’язаної з Декларацією про
міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства і суміжними правовими інструментами, включаючи
Робочу групу з відповідального ведення бізнесу та Круглого столу з питань свободи інвестування (FOI)
Асоційований член Інклюзивної рамкової програми з питань розмивання оподатковуваної бази та виведення
прибутку з-під оподаткування (BEPS) – Комітет з фіскальних питань
Асоційований член Комітету зі сталі
Програма «Міжнародна оцінка студентів» (PISA)
Учасник засідань Комітету з державного управління та його допоміжних органів
Учасник засідань Комітету з питань конкуренції та його допоміжних органів
Учасник засідань Робочої групи з питань МСП та підприємництва

Інші види діяльності в рамках ОЕСР











Антикорупційна мережа ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії (АМ)
Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей (учасник)
Ініціатива ОЕСР для країн Східної Європи та Південного Кавказу (EESCI)
Міжнародна коаліція за рівну оплату праці
Міжнародний транспортний форум (учасник)
Насіннєві схеми ОЕСР (держава-учасниця)
Програма SIGMA (Європейський інструмент добросусідства)
Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії»
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 (повний перелік)








Багатосторонні керівні принципи (Витяг з Додатку до Рішення про заснування Комітету зі сталі)
[OECD/LEGAL/5007]
Декларація про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства [OECD/LEGAL/0144], а також про
пов’язані правові інструменти [OECD/LEGAL/5007]
Декларація про політику побудови кращого майбутнього для регіонів, міст та сільських місцевостей
[OECD/LEGAL/0448]
Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах зі змінами, внесеними Протоколом 2010
року [OECD/LEGAL/0382]
Рекомендації Ради з питань штучного інтелекту [OECD/LEGAL/0449]
Рекомендації щодо ефективного державного інвестування на всіх рівнях урядування [OECD/LEGAL/0402]
Рішення щодо перегляду Схем ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, призначеного для міжнародної
торгівлі [OECD/LEGAL/0308]
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