
2 зміни  у цій версії очікують на перевірку. Стабільну версію  було перевірено 2 червня 2020.

Оле́г Леонід́ович Усте́нко (нар. 26 жовтня 1969 року, Київ) — український економіст.
Радник Президента України з 28 травня 2019 року[1]. Член наглядової ради
Міжнародного Фонду Блейзера.

У 1995 році захистив кандидатську
дисертацію на тему «Диверсифікація
виробництва в умовах формування ринкової
економіки (на матеріалах промисловості
України)» у Київському національному
економічному університеті[2], має науковий
ступінь кандидата економічних наук.

У 2001 році отримав ступінь магістра в
Гарвардському університеті.

У 2003 році став докторантом в
Брандейському університеті. Вільно володіє
англійською мовою.

Здійснені ним фінансово-економічні
дослідження та розробки сфокусовані на
країнах з ринками, що розвиваються. Країни
СНД та Україна представляють його
основний інтерес.

Пан Устенко брав участь в різних проектах,
здійснених Світовим банком, Організацією
економічного співробітництва та розвитку,
урядів країн СНД і провідних університетів
світу, включаючи Гарвард, Дюкський університет і Массачусетський технологічний
інститут.

З 2004 року у команді Міжнародного Фонду Блейзера.

У 2014 році був директором Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН
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України[3][4].

У 2019 році став радником Президента України.

Член Національної інвестиційної ради (з 21 червня 2019)[5].

Син: Олексій Олегович Устенко ( нар. 7 квітня 1994) — український політик та економіст.
Народний депутат України IX скликання.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 330/2019 Про призначення О. Устенка Радником
Президента України (https://www.president.gov.ua/documents/3302019-27233)

1. 

Відомі випускники (https://kneu.edu.ua/ua/specialities_feu
/051economyenterprises_bachelor/graduate_05EP_bachelor/) КНЕУ

2. 

НАН України (http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages
/default.aspx?PersonID=0000013874)

3. 

Олег Устенко: хто він і ким його призначив Зеленський (https://www.uaportal.com
/ukr/news/oleg-ustenko-hto-vin-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm)

4. 

Указ Президента України від 21 червня 2019 року № 423/2019 «Питання
Національної інвестиційної ради» (https://www.president.gov.ua/documents
/4232019-27637)

5. 

Олег Устенко: В України лишився єдиний спосіб привернути увагу інвестора — земля
(https://glavcom.ua/interviews/oleg-ustenko-v-ukrajini-lishivsya-jediniy-sposib-privernuti-
uvagu-investora-zemlya-i-ya-kazhu-ce-z-rozpachem-396900.html)

Олег Устенко: Платіть людям більше (https://www.5.ua/ekonomika/platit-liudiam-bilshe-
koly-i-iak-zminiatsia-zarplaty-ukraintsiv-160591.html)

Олег Устенко (https://www.eurointegration.com.ua/authors/ustenko/)

Піднесення регіону над центром може бути сприйнято ним як загрозу — Устенко про
лідерство Одеси у фінансовому рейтингу (https://gordonua.com/ukr/news/money
/pidnesennja-regionu-nad-tsentrom-mozhe-buti-sprijnjato-nim-jak-zagroza-ustenko-
pro-liderstvo-odesi-u-finansovomu-rejtingu-239178.html)

Олег Устенко про світові геополітичні тренди та економічне майбутнє України
(https://www.youtube.com/watch?v=8YWpVvDn-aY)



Олег Устенко на сайті «Лівий берег» (https://lb.ua/author/335_oleg_ustenko)

Зеленський призначив ще одного радника: хто такий Олег Устенко (https://24tv.ua
/zelenskiy_priznachiv_shhe_odnogo_radnika_hto_takiy_oleg_ustenko_n1159263)

Олег Устенко (https://latifundist.com/dosye/ustenko-oleg-leonidovich)

Олег Устенко, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера
(http://forbes.net.ua/ua/author/33319)

Як зміниться життя українців у 2018 році (http://zahust.com/usi-novini/item/309-
yak-zminytsia-zhyttia-ukraintsiv-u-2018-rotsi)

Хто фінансуватиме депресивні регіони? (https://ukurier.gov.ua/uk/articles
/hto-finansuvatime-depresivni-regioni/)

Устенко розповів, яка зі сфер активно реформуватиметься за президентства
Зеленського (https://zik.ua/news/2019/06/15
/ustenko_rozpoviv_yaka_zi_sfer_v_kraini_bude_aktyvno_reformuvatysya_za_1594053)

Олег Устенко (https://www.facebook.com/oleg.ustenko)  у соціальній мережі «Фейсбук»

Інтерв'ю з Олегом Устенком. The Kyiv Review. (https://thekyivreview.com/ustenko)

Finance.ua (http://conference.finance.ua/ua/respondent/-/ustenko)

Названо ім'я ще одного кандидата в прем'єр-міністри України: що про нього відомо
(https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2019-08-05/nazvano-imya-esche-odnogo-
kandidata-v-premer-ministryi-ukrainyi-chto-o-nem-izvestno/170904)


