
 

 

 

Підтримка реформування сектору 

енергетики в Україні: покращення 

інвестиційного клімату та сприяння 

відповідальному веденню бізнесу 

Презентація «Огляду ОЕСР інвестиційної політики в 

енергетичному секторі України» та дослідження ОЕСР 

«Належні перевірки у практиці відповідального ведення 

бізнесу в енергетичному секторі України» 

  

ПРОЄКТ ПОРЯДКУДЕННОГО 

Середа, 15 грудня 2021 року   

10:30–13:00 (за київським часом)  

9:30–12:00 (за паризьким часом) 

 

Віртуальна зустріч 

 

 



 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД 

На цьому онлайн-заході будуть представлені два звіти: «Огляд ОЕСР інвестиційної політики 

в енергетичному секторі України» та дослідження ОЕСР «Належні перевірки у практиці 

відповідального ведення бізнесу в енергетичному секторі України». Ці дві публікації 

представлені в рамках проєкту ОЕСР «Підтримка реформування сектору енергетики в 

Україні», що реалізується за фінансової підтримки Уряду Норвегії. 

На основі попередніх оглядів ОЕСР щодо дотримання Україною Декларації ОЕСР про 

міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства, «Огляд ОЕСР інвестиційної 

політики в енергетичному секторі України» оцінює нормативно-правові акти та заходи, що 

впливають на енергетичний сектор, і надає рекомендації, що можуть допомогти Україні 

реалізувати її цілі щодо забезпечення енергоефективності, безпеки та 

конкурентоспроможності, інтегрування в енергетичне співтовариство ЄС та залучення 

більш сталих інвестицій в енергетику. Водночас дослідження ОЕСР «Належні перевірки у 

практиці відповідального ведення бізнесу в енергетичному секторі України» 

зосереджується на українських енергетичних компаніях та окреслює ключові ризики ВВБ і 

механізми зменшення таких ризиків, пропонуючи шляхи для кращого узгодження практик 

зі стандартами ВВБ ОЕСР.   

Захід стане платформою для обговорення та надання коментарів стосовно висновків цих 

двох публікацій, а також для визначення подальших кроків у сприянні залученню сталих 

інвестицій в енергетичний сектор України. Ключові висновки публікацій будуть організовані 

тематично та представлятимуться на двох окремих сесіях, що стосуватимуться (i) 

покращення інвестиційного клімату та (ii) сприяння відповідальному веденню бізнесу. На 

завершальній сесії відбудеться панельна дискусія щодо сталих інвестицій в енергетичний 

сектор України за участю урядових та неурядових зацікавлених сторін, а також 

представників міжнародної спільноти.  

 УЧАСНИКИ  

Ця зустріч є заходом закритого типу. До участі запрошені державні службовці вищого 

рангу, представники неурядових організацій, державних та приватних підприємств 

енергетичного сектору України. Серед запрошених також будуть представники 

міжнародної спільноти (країн-членів ОЕСР і міжнародних фінансових установ) та 

громадянського суспільства.  

 РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

Зауважте, що для отримання посилання на захід і персонального ідентифікатора 

обов’язкова онлайн-реєстрація. Після реєстрації учасники отримають проєкт звіту ОЕСР.   

Для реєстрації перейдіть за наведеним нижче посиланням не пізніше понеділка, 13 грудня: 

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ ТУТ 

Онлайн-зустріч буде відкрита за годину до офіційного початку. Рекомендуємо учасникам 

завчасно увійти в систему (принаймні за 30 хвилин), щоб мати достатньо часу для 

отримання допуску до зустрічі. Зареєстрованим учасникам буде надіслана додаткова 

інформація щодо проведення заходу.   

 

Контакти     

Пан Фредерік Верле

Координатор з питань дотримання Декларації 

ОЕСР про міжнародні інвестиції 

Інвестиційний підрозділ, ОЕСР 

Frederic.Wehrle@oecd.org 

Пані Габріела Міранда 

Відповідальний менеджер за Україну 

Секретаріат ОЕСР з глобальних відносин 

Gabriela.MIRANDA@oecd.org 

 

 

Пані Ніна Чітая  

Політичний аналітик 

Центр ОЕСР з ВВБ 

Nina.Chitaia@oecd.org  

 

Пан Михайло Семчук 

Консультант ОЕСР в Україні 

mykhailo.semchuk78@gmail.com 

 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwpf-CopzspEtNs8dXOIiYJ7IlkkILxRhaJ
mailto:Frederic.Wehrle@oecd.org
mailto:Gabriela.MIRANDA@oecd.org
mailto:mykhailo.semchuk78@gmail.com


 
 

Порядок денний  

Середа, 15 грудня 2021 року  

Зауважте, що вказаний нижче час є київським часом 

10:30–11:00 Відкриття заходу, вступна промова  

 Модератор: Пані Габріела Міранда, Відповідальний менеджер за Україну, 

ОЕСР 

 Пані Юлія Свириденко, Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка 

економіки України 

 Пан Ейвінд Вад Петерссон, Державний Секретар, Міністерство 

закордонних справ Норвегії  

 Пані Матильда Меснард, в.о. директора, Директорат з питань фінансів 

та підприємництва, ОЕСР 

11:00–11:40 Сесія 1: Покращення інвестиційного клімату в енергетичному секторі 

України  

 

 

 

 

ОЕСР представить результати свого оцінювання з аналізом нещодавніх 

зусиль уряду щодо покращення інвестиційного клімату в енергетичному 

секторі України та сприяння інклюзивному зростанню, а також обговорить 

ключові проблеми, визначені в «Огляді інвестиційної політики в енергетичному 

секторі України». Після презентації запланована панельна дискусія з 

представниками від України та бізнесу.  

Модератор: Пані Ана Новік, голова інвестиційного підрозділу, ОЕСР 

Презентації ОЕСР: 

 Огляд інвестиційної політики України в енергетичному секторі  

Пані Кароліна Роча, старший консультант з енергетичної політики 

 Наскільки привабливим є енергетичний сектор України для 

інвесторів? 

Пан Фредерік Верле, старший політичний аналітик, відділ інвестицій та 

сталого розвитку, інвестиційний підрозділ, ОЕСР 

Обговорення: 

 Пан Олександр Тарасенко, виконуючий обов’язки Генерального 

Директора Директорату Стратегічного планування та європейської 

інтеграції, Міністерство енергетики України  

 Пан Сергій Цівкач, виконавчий директор, UkraineInvest 

 Пані Світлана Михайловська, заступниця директора, Європейська 

Бізнес Асоціація  

11:40–12:20 Сесія 2: Покращення політик та практик ВВБ в енергетичному секторі 

України  

 ОЕСР представить результати свого оцінювання досягнень та подальших 

кроків щодо політик та практик відповідального ведення бізнесу (ВВБ), що 

визначені в «Огляді інвестиційної політики в енергетичному секторі України» 

та дослідженні ОЕСР «Належні перевірки у практиці відповідального ведення 

бізнесу в енергетичному секторі України». Після презентації запланована 

панельна дискусія з представниками від України та бізнесу. 

Модератор:Пані Тіана Булє, менеджер Центру ОЕСР з відповідального  

ведення бізнесу 



 
 

 

 

Презентації ОЕСР: 

 Впровадження ВВБ в енергетичному секторі України: політичні рамки  

Пані Коралі Мартін, політичний аналітик, ОЕСР 

 Належні перевірки у практиці ВВБ в енергетичному секторі України 

Пані Ніна Чітая, політичний аналітик, Центр з ВВБ, ОЕСР 

Обговорення:  

 Пані Ірина Ставчук, заступниця Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України 

 Пані Марина Купчук, національний контактний пункт України  

 Пані Марте Йонсен Стенсруд, Equinor, Норвегія 

12:20–12:50 Сесія 3: Панельна дискусія щодо сприяння сталим інвестиціям в 

енергетичний сектор України 

 На цій сесії розглядатимуться проблеми та можливості поточної та 

майбутніх реформ для залучення сталих інвестицій в енергетичний сектор 

України. Своїми думками та досвідом поділяться представники бізнес-

спільноти, громадянського суспільства та міжнародних організацій, які 

працюють в енергетичному секторі України. 

Модератор:  Пані Габріела Міранда, Відповідальний менеджер за Україну, 

ОЕСР 

Учасники дискусії:  

 Пані Юлія Ковалів, колишня членкиня Наглядової Ради НАК «Нафтогаз», 

колишня заступниця Керівника Офісу Президента 

 Пан Марчін Свєнчіцький, бізнес-омбудсмен України 

 Пан Торстен Воллерт, міністр-радник з питань 

енергетики,Представництво ЄС в Україні  

 Пані Олена Павленко, президентка, DiXi Group  

 Пані Антоніна Прудко, голова Секретаріату, UNIC 

Відповіді на запитання аудиторії 

12:50–13:00  Завершальна сесія 

  Пан Вільям Томпсон, керівник євразійського підрозділу, Секретаріат з 

питань глобальних відносин, ОЕСР 

 Пан Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України 



 
 

 

 

Інформація про ОЕСР 

Організація економічного співробітництва та розвитку — це унікальний форум, у рамках якого органи 

влади співпрацюють задля вирішення економічних, соціальних та екологічних викликів глобалізації. ОЕСР 

надає органам влади 38 країн та Європейській Комісії платформу для порівняння досвіду реалізації 

політики, пошуку рішень спільних проблем, визначення належної практики і роботи з узгодження внутрішньої 

та міжнародної політики. Більше інформації можна знайти за посиланням: www.oecd.org 

 

Про «Огляди інвестиційної політики ОЕСР»  

 «Огляди інвестиційної політики ОЕСР» є оглядом інвестиційних тенденцій та політик у країнах, що 

розглядаються. Такий огляд може охоплювати інвестиційну політику, стимулювання інвестицій та сприяння 

інвестиціям, конкуренцію, торгівлю, оподаткування, корпоративне управління, фінанси, інфраструктуру, 

розвиток людських ресурсів, політики сприяння відповідальному веденню бізнесу, інвестиції на підтримку 

зеленого зростання та більш широкі питання державного управління. Для оцінювання клімату внутрішніх та 

іноземних інвестицій на субнаціональному, національному чи регіональному рівнях в оглядах 

використовується комплексний підхід із використанням Рамкової інвестиційної політики ОЕСР (РІП). Далі 

пропонується план заходів для покращення рамкових умов інвестування та обговорюються проблеми і 

можливості для подальших реформ. Детальнішу інформацію можна знайти за 

посиланням:www.oecd.org/investment/countryreviews.htm 

 

Цілі проєкту 

 «Огляд інвестиційної політики в енергетичному секторі України» є відповіддю на запит України до ОЕСР про 

здійснення огляду інвестиційної політики її енергетичного сектору в рамках ширшого проєкту ОЕСР, 

спрямованого на підтримку реформування сектору енергетики в Україні, що здійснюється в контексті 

Плану заходів ОЕСР та України відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та 

ОЕСР, який включає комплекс аналітичних заходів та заходів з розвитку потенціалу для забезпечення 

відповідності та підтримки українських інституцій у реформуванні енергетичного сектору. Метою цього 

огляду є надання Україні спеціальних рекомендацій щодо подальшого підвищення привабливості 

енергетичного сектору для інвесторів.  

Проєкт фінансується Урядом Норвегії. 

 

Партнери проєкту 

Основний партнер проєкту — Секретаріат Кабінету Міністрів України, який також координує участь 

відповідних профільних міністерств та органів влади, зокрема Міністерства енергетики і Міністерства 

економіки. Іншими партнерами проєкту є бізнес-асоціації, громадські організації, партнери з розвитку та 

національна і міжнародна бізнес-спільнота в цілому. ОЕСР провела консультації з партнерами проєкту, 

щоб обговорити підхід, зібрати інформацію та відомості, поділитися основними висновками і 

доопрацювати рекомендації щодо політики.  Цей проєкт реалізується в контексті Меморандуму про 

взаєморозуміння між Україною та ОЕСР.  

 

Більше інформації можна знайти за посиланням: 

https://oe.cd/UAenergy2021  

 

 

 

 

 


