Інформація про результати діяльності громадської організації
«Інститут суспільно-економічних досліджень» протягом 2019 року
Коротко про ГО «ІСЕД»: це аналітичний центр, команда експертів, більшість з яких мають досвід
роботи на керівних посадах держслужби в таких сферах: економічний розвиток, соціальна політика,
будівництво та ЖКГ, енергетика, державне управління, регіональний розвиток. За перші два роки своєї
роботи ІСЕД розробив та презентував кілька власних досліджень (Політика економічного прагматизму,
Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень, Аналітика та статті), надавали пропозиції
до проектів держбюджетів, програм Уряду, поправок до законопроектів. В рамках системного проекту, в
якому брали участь всі експерти ІСЕД протягом року здійснювали аналіз законопроектів, які були на
порядку денному, (тут публікація частини висновків http://www.vysnovky.com.ua/). Експерти ІСЕД
працюють в різних робочих групах при органах влади, беруть участь у розробці законопроектів.
Крім того, за час своєї діяльності ІСЕД проведено дослідження у сфері економіки, бюджетної
політики, регіональної політики, енергетичної безпеки тощо, видано низку книг та посібників, «Нова
регіональна політика для нової країни», «Аналіз державних стратегічних документів щодо врахування
адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року», «Бачити спочатку людину» тощо. ІСЕД є
одним із співрозробників Закону України «Про Фонд енергоефективності».
З 2015 року і до тепер успішно працює освітній напрям Інституту «Школа державного управління».
Він забезпечує розробку та реалізацію комплексних програм навчання та розвитку для НГО та державних
установ.
Мета та напрями діяльності: Громадська організація «Інститут суспільно-економічних
досліджень» (ІСЕД) - неурядовий аналітичний центр, заснований групою незалежних експертів з метою
аналізу та вироблення кращої державної політики. Ми аналізуємо та удосконалюємо державну політику в
ключових сферах суспільно-економічного розвитку та працюємо за принципом повного циклу – від
висування ідеї, її формулювання, концептуалізації та впровадження конкретних рішень. Місія ІСЕД сприяти розвитку в Україні інновативного суспільства через ефективну імплементацію стандартів ЄС і
НАТО та досягнення Цілей Сталого Розвитку.
ІСЕД – це незалежна експертна група, що об’єднує представників та провідних фахівців різних сфер
та галузей, які мають досвід аналізу державної політики та розробки і впровадження рішень.
Програми та проекти 2019:
- проект «Стійка Україна» у партнерстві з естонським аналітичним центром «Міжнародний Центр
Оборони і Безпеки» (Естонія, Таллінн) https://icds.ee/;
- проект «Бюджетний сканер або запровадження стандартної процедури обов’язкового публічного
звітування розпорядників бюджетних коштів” (навчання та адвокація) за грантом Pact Inc. в Україні;
- серія тренінгів «Вдосконалення системи зворотного зв’язку в установах та організаціях, які
надають послуги населенню» на замовлення Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ
GmbH) за дорученням Уряду Німеччини.
- навчальний проект «Посилення менеджерської та інституційної спроможності для співробітників
Міністерства фінансів України» (теми тренінгів: Сприйняття змін, Ефективна організація роботи та
управління персоналом, Лідерство).
Досвід ГО «ІСЕД» у здійсненні проектів
За час своєї діяльності ІСЕД реалізував низку довгострокових та короткострокових проектів.
Детальна інформація, а також результати
реалізації проектів розміщено на сайті ГО «ІСЕД»
http://iser.org.ua/proekti/doslidzhennia
та
на
офіційній
сторінці
у
Facebook
https://www.facebook.com/iser.org.ua/, проекти освітнього напряму – на офіційній сторінці «Школа
державного управління» у Facebook https://www.facebook.com/shdUkraine/
Партнерами ІСЕД є міжнародні і українських організації, у тому числі за їх участі у 2017 - 2019 році
реалізовані, серед іншого, такі проекти:
- проект зі скринінгу стратегічних документів України щодо їхньої відповідності Цілям сталого
розвитку на замовлення ПРООН (2017-2018 роки, Катерина Корвін-Піотровська, проектний менеджер
kateryna.korvin-piotrovska@undp.org),
- проект «Поширення передового досвіду роботи з дітьми, які мають складні форми інвалідності»
на замовлення Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні (2017, Максимова Віра,
MaximovaVB@state.gov, +380634601326)

- проект «Контролюй бюджет власними руками» на замовлення «Фонду Східна Європа» (2017 рік,
Ольга Рачинська, ORachinska@eef.org.ua)
- проект «Україна – Вдосконалення платіжної дисципліни у галузі централізованого
теплопостачання» на замовлення Європейського банку реконструкції та розвитку (2017-2018, Ігор Князєв,
knyazevi@ebrd.com,+ 380 (44) 2271100)
- проект з розробки Посібника «Запровадження системи зворотного зв’язку в державних установах
та громадських організаціях» на замовлення проекту «Зміцнення спроможності українських територіальних
громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні», що є однією з Ініціатив інфраструктурної
програми для України та виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ GmbH)
за дорученням Уряду Німеччини (2017-2018, Олена Ковальчук, проектний менеджер,
olena.kovalchuk@giz.de)
- проект з організації та проведення тренінгу для представників державних установ та громадських
організацій, які надають послуги населенню на тему: «Запровадження системи зворотного зв’язку в
державних установах та громадських організаціях» на замовлення проекту «Зміцнення спроможності
українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні», що є однією з
Ініціатив інфраструктурної програми для України та виконується Німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ GmbH) за дорученням Уряду Німеччини (2019, Олена Ковальчук, проектний
менеджер, olena.kovalchuk@giz.de)
- Проект «Бюджетний сканер або запровадження стандартної процедури обов’язкового публічного
звітування розпорядників бюджетних коштів щодо ефективності використання бюджетних коштів, 20182019, Віталій Тодосієнко, менеджер з управління грантами та контрактами Програми сприяння громадській
активності «Долучайся vtodosienko@pactworld.org)
ІСЕД традиційно, але від того не менш щиро висловлює вдячність за підтримку своїм партнерам ICDS, GIZ,
PACT Inc, спільно з якими у 2019 році було започатковано і здійснено низку суспільно значущих проектів,
деякі з яких продовжують реалізовуватись в 2020 році.

