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 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ 

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого державні органи співпрацюють задля розв’язання 
економічних, соціальних та екологічних проблем глобалізації. ОЕСР також концентрує зусилля на 
розумінні та наданні підтримки органам державного управління  щодо їх реагування на нові процеси і 
проблеми, зокрема у сфері корпоративного управління, економіки, що базується  на інформації, щодо 
проблем, пов’язаних зі старінням населення. Організація надає платформу для порівняння досвіду 
реалізації політики, пошуку розв’язання спільних проблем, виявлення кращої практики і роботи з 
координації внутрішньої та міжнародної політики. Членами ОЕСР є Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, 
Чилі, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, 
Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, 
Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика 
Британія та Сполучені Штати Америки. Європейський Союз бере участь в роботі ОЕСР.   
www.oecd.org 

 ПРОЕКТ: ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Проект ОЕСР буде працювати до 2018 року й має на меті надати підтримку реалізації органами 
державного управління України реформ у сфері децентралізації та зміцнити інституції державного 
управління на загальнонаціональному й регіональному рівнях по всій країні. У тісній співпраці з 
Урядом України, цей проект реалізують Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку разом 
із Програмою ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії». Проект фінансується спільно Європейським 
Союзом та органами державного управління Чеської Республіки, Фландрії (Бельгія) і Польщі. 

oe.cd/UADecentralisation 
 

 ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ» 

Програма ОЕСР Конкурентоспроможність Євразії започаткована у 2008 році й має на меті 
прискорення реформ економіки та покращення бізнес-клімату для досягнення сталого зростання 
економіки та зайнятості у двох регіонах: у Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизька 
Республіка, Монголія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) та у Східній Європі й на Південному 
Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна). Програма є 
складовою стратегії розвитку контактів ОЕСР, що її реалізує  Секретаріат з глобальних відносин у 
тісному співробітництві із спеціалізованими експертними підрозділами ОЕСР.    

www.oecd.org/eurasia  

 

 КОМІТЕТ ОЕСР З ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Комітет ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку (RDPC) був створений у 1999 році з метою 
визначати характер проблем територій і надавати допомогу органам державного управління, націлену 
на оцінку та вдосконалення територіальної політики.  Сьогодні в рамках своїх повноважень Комітет 
прагне служити головним міжнародним форумом розробників політики на високому рівні для 
визначення, обговорення, розроблення та розповсюдження бачення політики щодо регіонального 
розвитку як багаторівневої, мультисекторної, інноваційної політики, яка відображає місцеві 
особливості та спирається на доказову базу. Комітет шукає шляхи підвищення рівня благополуччя й 
якості життя в усіх типах регіонів, як в містах, так і в сільській місцевості,  а також прагне 
вдосконалювати свій інтелектуальний внесок у політику на загальнонаціональному рівні та у 
формування більш інклюзивного й життєздатного суспільства. 
www.oecd.org/regional  
  

http://www.oecd.org/
http://oe.cd/UADecentralisation
http://www.oecd.org/eurasia
http://www.oecd.org/regional/
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 ПРО ЦЕЙ ЗАХІД 

На семінарі буде обговорено можливості та стратегії, які регіони, що переживають процес 
промислового переходу, можуть використати для сприяння створенню робочих місць та місцевого 
розвитку. Метою є допомогти місцевим урядам краще зрозуміти, як управляти технологічними 
змінами та деіндустріалізацією, а також визначити прогалини у своїх поточних підходах до управління 
промисловим переходом. Учасники обговорюватимуть політику та інструменти, які місцеві органи 
влади мають у своєму розпорядженні для підвищення зайнятості, розвитку перспективних 
можливостей для створення робочих місць та розширення інноваційних стратегій для поширення 
нових технологій та ідей. Семінар також включатиме дискусії щодо того, як забезпечити перехід до 
низьковуглецевої енергетики та використати наявні можливості, а також як стимулювати 
підприємництво та заохочувати фінансування молодих підприємств з високим рівнем економічного 
зростання. Особливу увагу буде приділено управлінню цим процесом завдяки активному залученню 
приватного сектору та громадянського суспільства. 

Цей семінар є сьомим з низки заходів, що проводиться з залученням українських державних та 
місцевих посадових осіб в рамках проекту ОЕСР «Підтримка децентралізації в Україні». Цей семінар 
сприятиме обговоренню та обміну досвідом з країнами-членами ОЕСР, а також подальшому 
зміцненню можливостей державних та місцевих інституцій в Україні. 

Під час семінару надаватиметься синхронний переклад на українську та англійську мови.  

 

 УЧАСНИКИ 

Цільовою аудиторією є представники міст, новостворених  громад та інші зацікавлені в децентралізації 
учасники з Харкова та прилеглих територій. Очікується присутність керівників регіональних офісів 
реформ та бізнес-асоціацій Харкова. Будуть запрошені представники науково-дослідних центрів, 
технологічних парків та інших навчальних закладів. Представники центральної адміністрації, які беруть 
участь у реформі децентралізації, включаючи компетентні міністерства, а саме Міністерство 
регіонального розвитку та інші відповідні національні установи, будуть також запрошені для участі в 
обговореннях. 

Семінар збире приблизно 50 учасників, що дозволить забезпечити обмін думками та досвідом між 
українськими зацікавленими сторонами та експертами ОЕСР. Також будуть запрошені інші міжнародні 
донори та установи, які активно працюють у реформі децентралізації. 

 

 РЕЄСТРАЦІЯ 

Участь в семінарі безкоштовна, але реєстрація є обов'язковою. Якщо Ви бажаєте взяти участь, будь 
ласка, зв'яжіться з місцевим консультантом ОЕСР в Україні, паном Михайлом Семчуком 
(mykhailo.semchuk78@gmail.com), до Понеділок, 14 травня 2018 року. 

 

 

http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/supporting-decentralisation-ukraine.htm
mailto:mykhailo.semchuk78@gmail.com


   

 

ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Роль місцевої влади у підтримці промислового переходу 

Готель Reikartz (Вул. Садова, 4) 

Харків, Україна ● Четвер, 17 травня 2018 

Модератор: пані Марія-Варінья Мішалун, менеджер проекту, підрозділ Децентралізації, державних 
інвестицій та місцевого фінансування, ОЕСР 

9:00-9:30 Реєстрація та вітальна кава 

9:30-10:00 Привітання та вступне слово  

● пан Михайло Черняк, заступник голови Харківської обласної державної 
адміністрації 

● пані Вікторія  Грецька-Миргородська, Заступник директора Департаменту 
начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів 
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради 

● представник, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України (уточнюється) 

● пан Бенедикт Херманн,  Перший секретар, експерт з питань політики 
децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу в 
Україні 

● пані Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 

10:00-10:45 Вступ 

● пані Сандра Ханніг, аналітик з питань політики, відділ політики та аналізу 
підприємництва, ОЕСР 

Презентація досвіду ОЕСР щодо ролі місцевих органів влади у підтримці 
промислового переходу для регіонального розвитку 

Питання та відповіді  

10:45-11:00 Перерва на каву 
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11:00-12:30 Сесія 1:  Визначення та планування майбутніх робочих місць 

● пані Маргарета Ніколовська, спеціаліст з питань політики і систем 
професійного навчання, Європейський навчальний фонд  

● представник, Департамент промислової політики Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

● пан Олександр Колесніков, перший заступник голови об’єднання організацій 
роботодавців Харківської області «Граніт»  

● пан Олександр Пащенко, Харківський машинобудівний завод «ФЕД» 
(уточнюється) 

Питання для обговорення: 

‒ Як місцеві органи влади можуть бути краще підготовлені до промислового 
спаду та ліквідації старих робочих місць? 

‒ Як регіони можуть скористатися новими можливостями для створення робочих 
місць, які можуть виникнути в результаті технологічних змін? 

‒ Як регіональна політика може допомогти уникнути соціальної ізоляції в 
регіонах промислового переходу та забезпечити рівний доступ до освіти, 
робочих місць та інвестиційних можливостей? 

12:30-14:00 Перерва на обід  

14:00-15:30 Сесія  2:  Сприяння поширенню інновацій та знань на місцевому рівні 

● пан Білл О'Горман, директор з досліджень, Центр розвитку підприємництва та 
регіональної економіки, Інститут технологій Уотерфорда, Ірландія 

● пані Яніка Мерило, заступник міського голови, Дніпровська міська рада 

● пан Віталій Грига, старший науковий співробітник відділу інноваційної 
політики, економіки та організації високих технологій Національної академії 
наук України 

● пан Володимир Шлокін, директор Інноваційного центру Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (уточнюється) 

● пані Вікторія  Грецька-Миргородська, Заступник директора Департаменту 

начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів 

Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  

Питання для обговорення : 

‒ Як регіони можуть залучати інвестиції для заохочення інновацій та 
промислової модернізації? 

‒ Як регіональна інноваційна політика може сприяти передачі знань, прийняттю 
нових процесів та поширенню технологій? 

‒ Що можуть зробити політики для оновлення системи освіти, підвищення 
кваліфікації робочої сили та сприяння розвитку підприємницької культури? 

15:30-15:45 Перерва на каву 
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15:45-17:15 Сесія 3: Сприяння підприємництву та мобілізації приватного сектору 

● пан Джібран Пунтакі, аналітик з питань політики, програма Євразія, ОЕСР 

● пані Ніно Даменія, експерт, команда підтримки реформ, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України 

● пан Михайло Фатєєв, заступник міського голови, директор Департаменту 
економіки та комунального майна, Харків 

● пан Едуард Рубін, директор компанії «Telesens International Ltd.» 

Питання для обговорення : 

‒ Що регіони можуть зробити для того, щоб молоді підприємства з високим 
рівнем економічного зростання отримували необхідне фінансування та щоб 
інвестиції не були ускладнені надмірно стримуючими нормативними актами 
чи бюрократизмом? 

‒ Що регіони можуть зробити, щоб сприяти швидкому успішному та 
динамічному розвитку підприємств? 

‒ Який найкращий спосіб пов'язати приватний сектор з університетами та 
дослідницькими центрами, щоб забезпечити адаптацію інноваційної 
екосистеми до потреб приватного сектору? 

17:15-17:30 Висновки та заключні коментарі  

● пан Михайло Черняк, заступник голови Харківської обласної державної 
адміністрації 

● пан Бенедикт Херманн,  Перший секретар, експерт з питань політики 
децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу в 
Україні 

● пані Габріела Міранда, менеджер проектів в Україні, програма Євразія, ОЕСР 

 

 

 

 

 

 


