


• ІСЕД на постійній основі працює над супроводженням актуальних проблем, 
пропонує шляхи їх вирішення

• Експерти свої пропозиції втілюють в життя через:

аналітичні дослідження

законопроекти

поправки та пропозиції до законопроектів

експертні висновки

круглі столи

публікації

інтерв’ю

навчання

• ІСЕД співпрацює за різними напрямками з 12 міжнародними організаціями. 
Також ми налагодили активну співпрацю з понад 40 нашими українськими 
громадськими організаціями та науковими інститутами 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ





26.06.2015 - Дата заснування ІСЕД
17.07.2015 - Презентація 1-го дослідження ІСЕД «Політика економічного прагматизму». 
04.10.2015 - «Перший дзвоник» у Школі державного управління, засновником якої є ІСЕД
22.10.2015 - експертний круглий стіл в ІСЕД на тему «Психолого-медико-педагогічні комісії 
(ПМПК): ресурс  чи перепона на шляху до впровадження інклюзії в Україні?»
23.10.2015 - брифінг  ІСЕД в УКМЦ на тему: «Переселенці через суд виборюють право 
голосу на місцевих виборах»
22.11.2015 - науково-експертний круглий стіл в ІСЕД на тему «Майбутнє українських 
пенсіонерів. Накопичення чи проїдання?»
23.11.2015 - круглий стіл - дискусія ІСЕД в УКМЦ  з питань реформи державної служби
08.12.2015 - отримали інституційний грант від ІСАР «Єднання»
14.12.2015 - в інформагентстві «Укрінформ» ІСЕД проводить круглий стіл «Українська 
концесія - нові правила гри»
21.12.2015 - в "Інтерфакс-Україна" відбулася прес-конференція з нагоди презентації 
проекту ІСЕД "Допомога під контролем " «

ОСНОВНІ ПОДІЇ 2015 РОКУ



21.01.2016  - круглий стіл ІСЕД інформагентстві «Укрінформ» «Наскільки людям з інвалідністю доступний 
Київ?»
01.02.2016 – запуск інтернет-сайту http://www.vysnovky.com.ua на якому публікуються висновки ІСЕД на 
законопроекти 
01.03.2016 - Презентація Прогнозу економічного розвитку на 2016 рік в Прес-центрі Інформаційного 
агентства «ЛігаБізнесІнформ» 29.03.2016 - дискусійний майданчик тижневика «Деловая столица» та ІСЕД 
проводять круглий стіл на тему: «Що буде з пільговиками після верифікації соціальних виплат?»
14.04.2016 - відкрите звернення ІСЕД «10 вимог ІСЕД до Уряду»
19.04.2016 - брифінг ІСЕД на тему: «Новий Уряд: які першочергові кроки треба зробити, аби стати 
успішним?»
25.04.2016 - дискусійний майданчик тижневика «Деловая столица» спільно з ІСЕД проводить круглий стіл 
на тему: «Коли скасують останню пільгу?»
27.04.2016  - публікація відкритої Пропозиції громадських організацій до проекту урядової постанови щодо 
прав переселенців
29.04.2016 - презентація аналітичного дослідження  ІСЕД  “Бюджетна політика: прагматичні підходи до 
стратегічних рішень” на круглому столі і Верховній раді України 
11.05.2016  - Брифінг народних депутатів за участі експертів ІСЕД у ВРУ на тему "Бюджетна політика: 
прагматичні підходи до стратегічних рішень»
17.05.2016 - Брифінг ІСЕД в УКМЦ "Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень"

ОСНОВНІ ПОДІЇ 2016 РОКУ

http://www.vysnovky.com.ua/


19.05.2016  - Брифінг народних депутатів за участі експертів ІСЕД у ВРУ на тему "Прямі іноземні інвестиції: чи 
сприятиме скасування реєстрації активізації їх залучення?"
19.05. 2016 - Брифінг народних депутатів за участі експертів ІСЕД у ВРУ на тему "Законодавчі ініціативи у 
сфері екології"
09.06.2016 – Брифінг ІСЕД в УКМЦ на тему: «Пенсійна реформа: здоровий глузд vs популізм і 
некомпетентність. Що переможе?»
16.06.2016 - ІСЕД, ЧЕСНО та ОПОРА заявляють про ризики у законопроекті №4696 про "реформу" 
Регламенту ВРУ
22.08.2016 - ІСЕД на виконання договору з «Ді Ел Ей Пайпер» розробили проект Закону України «Про фонд 
енергоефективності»
5.09.2016 - прес-брифінг в УКМЦ на тему: «Децентралізація – заручник політичного саботажу та відсутності 
ефективних комунікацій»
6-8.09.2016 - експерти  ІСЕД доповідають та модерують панельну дискусію на 26 Економічному форумі в 
Криниці (Польща)
14.09.2016 - Брифінг в УКМЦ «Майбутнє економіки України в контексті викликів для ЄС» 
15.09.2016 - в рамках спільного засідання Комітетів Верховної ради у закордонних справах і з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки за підтримки експерітв ІСЕД 
відбувся круглий стіл «Дипломатичний фронт. Шляхи посилення енергетичної безпеки».

ОСНОВНІ ПОДІЇ 2016 РОКУ



23.09.2016 – Брифінг ІСЕД в ЛігаБізнесІнформ Чесний аналіз чесного бюджету»
03.10.2016 - в «Укрінформ» круглий стіл на тему: «Стан житлового фонду України. Хто фінансуватиме масові 
капітальні ремонти будинків: мешканці чи держава?»
03.10.2016 - участь у панельній дискусії «Реформування соціальної політики в умовах децентралізації управління», 
що відбулася в клубі Кабінету міністрів за сприяння ПРООН
10.11.2016 - Круглий стіл ІСЕД в в «Укрінформі» «Реформа регулювання фінансового сектора: перспективи і 
виклики для фінансового ринку».
17.11.2016 - Коаліція громадських організацій (Інститут суспільно-економічних досліджень, Восток SOS, Донбас 
SOS, Крим SOS, «Право на захист» та Донецька обласна організація Комітету виборців України) запропонувала 
уряду Дорожню карту змін у сфері соціального забезпечення ВПО та жителів непідконтрольних територій,
22.11. 2016 - Публічні консультації: «Перспективи розвитку деревообробної промисловості України» та презентація
одноіменного аналітичного дослідження ІСЕД
29.11.2016 - в рамках «5 Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства» експерти ІСЕД провели  
тренінг «Державний та місцевий бюджети як раз, два, три…».
01.12.2016 - Панельна дискусія «Міжнародна та внутрішня підтримка ВПО з Криму та Донбасу в умовах триваючого
військового конфлікту»
9.12.206 - офф-рекорд зустріч із журналістами «Медична реформа - це не боляче»
15.12.2016 - Круглий стіл ІСЕД в Укрінформі: Хто в багатоквартирному будинку господар?
20.12.2016 – зустріч в ІСЕД Уповноваженого Президента з прав дитини Микола Кулеба із журналістами на тему 
"Україна без інтернатів»

ОСНОВНІ ПОДІЇ 2016 РОКУ







Участь ІСЕД у процесі підтримки імплементації Закону України «Про 
державну службу»: 
опрацювання більше 1000 поправок, розробка поправок до законопроекту, 
інформування суспільства про ризики та недоліки законопроекту, аналіз та надання 
пропозицій до проектів підзаконних актів

Підтримка Реформи Парламенту
16 червня 2016 року ЧЕСНО, ОПОРА та ІСЕД зробили спільну заяву про ризики у 
законопроекті № 4696 про реформу Регламенту Верховної Ради України

Спецпроект «Аналіз законопроектів»

2. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗМІНИ 
У СИСТЕМІ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ







Напрям «Макроекономічна політика» 
Підготовлено макроекономічний огляд та прогноз економічного та соціального розвитку 
України у 2017 році. 
Визначено основні тенденції економічного та соціального розвитку України у 2016 р. та 
перспективи їх поширення на 2017 р., рушії та ризики економічної динаміки. 
Сформульовано рекомендації щодо основних напрямів урядової політики у 2017 році. 

Напрям «Бюджетна політика»
Сформульовано методичні підходи, практичні бачення та рекомендації щодо складових 
бюджетної політики, які  надалі широко використовувалися в рекомендаціях та оцінках на 
різних етапах бюджетного процесу,  сприянні розуміння громадськістю сутності бюджетної 
політики та проектів бюджетних документів.
Напрям «Місцевий та регіональний стратегічний розвиток»
Підготовлено фрагменти доповіді «Нова регіональна політика для нової України» 
Розроблено методичні підходи до стратегування в регіональній політиці, підвищення дієвості 
регіональних стратегій розвитку, що є важливим для стимулювання стратегічних підходів до 
розвитку регіонів та удосконалення підходів до регіональної політики держави.  

3. ПРИСКОРЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ





Напрям «Фінансові ринки»
Участь у підготовці проектів законодавчих актів, що мають вплив на функціонування фінансових ринків –
щодо державної підтримки експорту (у складі авторського колективу), щодо  діяльності товарних бірж (у 
складі робочої групи);
участь у організації та проведенні круглого столу на тему «Реформа регулювання фінансового сектора: 
перспективи і виклики для фінансового ринку».

Напрям «Бюджетна політика»
Підготовка комплексного дослідження «Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних 
рішень», організації та проведенні круглого столу з її презентації у Верховній Раді України, підготовці 
публікацій та проведенні брифінгів з цього питання;
Участь у підготовці проектів законодавчих актів, що мають вплив на формування бюджетної політики –
зауваження до проекту Основних напрямів бюджетної політики;
Участь у робочій групі проекту МФК у сфері енергоефективності, що полягало у підготовці висновків та 
пропозицій стосовно поліпшення розрахунків,  тому числі з використання бюджетних коштів; 
Підготовка аналітичних статей та пропозицій стосовно формування та виконання проектів державного 
бюджету на 2016 та 2017 роки, надання коментарів у пресі щодо якості формування державної політики (це, 
в основному комплексні публікації в виданні «Дзеркало тижня», Економічна правда, День тощо).

4. ЕФЕКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ ТА 
ФІСКАЛЬНА ПРОЗОРІСТЬ





В рамках спільного з телеканалом 1+1 проекту «Новий інспектор Фреймут. Міста» ІСЕД аналізував 
бюджети та основні соціально-економічні показники міст, обраних для інспектування.
Робота складалась з трьох основних частин:
1. Підготовка 8 інформаційно-графічних матеріалів: Бердянськ, Хмельницький, Чернівці, Черкаси, Полтава, 
Херсон, Маріуполь, Бердичів. Частково використано під час ефірів.
2. Довідкові матеріали та обґрунтування до інфографіки по з кожному з 8 міст.
3. Матеріали для новин і публікацій після кожного ефіру. 

- Хуст – ефір 01.11.2016 р. https://tsn.ua/ukrayina/pislya-inspekciyi-olgi-freymut-v-misti-hust-virishili-vidremontuvati-
pologoviy-budinok-798058.html?authstate=4

- Бердянськ - ефір 08.11.2016 р. http://gorod-online.net/news/zhizn/7900-berdyansk-ne-uchastvuet-v-konkurentsii-za-
budushchee

- Чернівці – ефір 22.11.2016 р. https://pogliad.ua/news/chernivtsi/vipusk-programi-inspektor-freymut-u-chernivcyah-stav-
rekordnim-za-kilkistyu-pereglyadiv-318736

- Хмельницький – ефір 29.11.2016 р. http://1plus1.ua/inspektor-freymut/novyny/olga-frejmut-rozpovila-ak-ne-stati-
zertvou-ciliteliv-sahraiv

- Черкаси – ефір 6.12.2016 р. http://1plus1.ua/inspektor-freymut/novyny/pisla-inspekcii-frejmut-buli-vidileni-kosti-na-
obladnanna-dla-nadanna-dopomogi-novonarodzenim

- Полтава – ефір 13.12.2016 р. https://tsn.ua/ukrayina/pislya-perevirki-olgi-freymut-u-poltavi-miska-vlada-vidremontuvala-
avariyniy-budinok-807240.html

ПРОЕКТ «НОВИЙ ІНСПЕКТОР ФРЕЙМУТ. МІСТА»

https://tsn.ua/ukrayina/pislya-inspekciyi-olgi-freymut-v-misti-hust-virishili-vidremontuvati-pologoviy-budinok-798058.html?authstate=4
http://gorod-online.net/news/zhizn/7900-berdyansk-ne-uchastvuet-v-konkurentsii-za-budushchee
https://pogliad.ua/news/chernivtsi/vipusk-programi-inspektor-freymut-u-chernivcyah-stav-rekordnim-za-kilkistyu-pereglyadiv-318736
http://1plus1.ua/inspektor-freymut/novyny/olga-frejmut-rozpovila-ak-ne-stati-zertvou-ciliteliv-sahraiv
http://1plus1.ua/inspektor-freymut/novyny/pisla-inspekcii-frejmut-buli-vidileni-kosti-na-obladnanna-dla-nadanna-dopomogi-novonarodzenim
https://tsn.ua/ukrayina/pislya-perevirki-olgi-freymut-u-poltavi-miska-vlada-vidremontuvala-avariyniy-budinok-807240.html




Напрям «Інклюзія в громаді і освіті» 

Розроблено спільний проект з Канадою і Ізраїлем. Стадія узгодження дій з партнерами і донорами. Планується 
реалізувати у 20172018 роках
Внесені зміни в міську цільову програму «Турбота. на зустріч киянам» в якій внесений рядок Реалізація механізму 
соціального замовлення у 2017 році . Цей рядок підкріплений сумою з Бюджету м. Києва на 2017 рік у розмірі 2 млн. 
грн.
В результаті роботи над проектом МФ Відродження « Інформування громади Києво-Святошинського району Київської 
області про дитячу паліативну допомогу». в Києво-Святошинському районі батьками було зареєстровано громадську 
організацію.
В результаті роботи над проектом «Соціальні послуги спільними зусиллями» за підтримки Євросоюзу, Спілки самаритян 
Грузії та УЦНПД, ГОІ Родина розроблено лендінг сторінку «Інформування населення Про соціальні послуги», вона поки 
що не завершена, планується завершити  розробку сторінки у січні 2017 року.
У 2015 році було проведено Всеукраїнську конференцію «Що гальмує інклюзію в Україні?». 
У листопаді 2015 Відбулися Парламентські слухання з питань освіти, на яких тема інклюзивної освіти була піднята на 
високому рівні.  
У листопаді 2015 відбувся в ІСЕД великий Круглий стіл з працівниками ПМПК, який викликам суспільни резонанс.  
Вдалося призупинити та виключити із нового Закону Про освіту дискримінаційні статті стосовно навчання дітей з 
особливими освітніми потребами. 
Було здійснено 6 моніторингових візитів до закладів освіти, Соціального  захисту, МОЗ.   Розроблено стратегію реалізації 
проекту. У грудні 2016 року було проведено 3 Круглих столи  на базі офісу омбудсмена з представниками всіх міністерств 
щодо усунення проблем з порушенням прав людина в закладах несвободи.

6. СПРАВЕДЛИВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА



Напрям «Реформування системи охорони здоров’я»  
узгодження компромісного варіанту проекту закону про обов’язкове медичне страхування, який був в 
жовтні рекомендований Комітетом  з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення для 
розгляду у першому читанні;
підготовлено ряд аналітичних та дорадчих матеріалів щодо проведення реформи,  ряд з положень яких 
були використані для корекції поданої МОЗ концепції;
підготовлено на друге читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я;
надано ряд пропозицій та зауважень до проектів рішень Уряду з питань реформування медицини
Напрям «Політика щодо внутрішньо-переміщених осіб»
Завершений проект по впливу на процес створення Єдиної бази даних про ВПО. 22 вересня 2016 року Уряд 
затвердив Порядок, який визначає умови створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб для центральних органів виконавчої влади, 
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, внутрішньо переміщених осіб або їх 
законних представників, громадських об'єднань, волонтерських, благодійних організацій, які надають 
адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам.  
Завершилась адвокація змін до Постанови № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб». Зокрема, з 8 
червня 2016 року довідки ВПО діють безстроково, не потрібен штамп ДМС, стати на облік ВПО можуть 
особи без громадянства та іноземці, а також люди, що не мали реєстрації місця проживання в паспорті. 

6. СПРАВЕДЛИВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА





Напрям  «Управління житлом»
Статті у наукових виданнях щодо проблемам збереження житлового фонду, необхідності 
усуспільнення його частини і перетворення на соціальне житло в умовах фінансової неспроможності 
мешканців-власників квартир утримувати будинку. Завдяки численним виступам у ЗМІ, круглим 
столам - у 2016 р. проблему почали усвідомлювати на рівні керівництва міст та  Мінрегіону, розпочато 
початок переосмислення усієї житлової політики задля збереження та відтворення житлового фонду.

Напрям «Ціноутворення у будівництві, будівельне інформаційне моделювання (ВІМ)»
В результаті  інтерв’ю, статей у пресі, доповідей на щорічній конференції з ціноутворення (травень, 
м.Івано-Франківськ), де розповсюдження брошури з проблем ціноутворення, щорічному 
Будівельному Конгресі (жовтень, м. Київ), на міжнародному форумі у Білорусі (квітень, м.Мінськ) 
низка експертів виявили інтерес до проблематики впровадження ВІМ як засобу управління, що 
повністю змінює на краще всю чинну систему здійснення капітальних інвестицій, управління 
будівництвом і об’єктами нерухомості, зокрема, у державному секторі. Кошторисники провели ряд 
обговорень і виступили ініціаторами заходів з реформування ціноутворення в умовах неминучого 
розповсюдження BIM. Мінрегіон, Будівельна палата України і лідери будівельного бізнесу також 
визнали необхідність розвитку ВІМ в Україні. 

7. МОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ТА НОВА 
ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА: ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА





ІСЕД за підтримки Центру досліджень енергетики, та Посольства Великої Британії в Україні 15 вересня 2016 
року в рамках спільного засідання Комітетів Верховної ради у закордонних справах і з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл «Дипломатичний 
фронт. Шляхи посилення енергетичної безпеки».  За підсумками круглого столу були сформульовані 
рекомендації, котрі ухваленні комітетом ПЕК Верховної Ради України та передані для використання до 
державних органів влади

Експертами ІСЕД було вирішено розробити проект закону «Про засади державної політики у сфері 
енергетичної безпеки» . Прийняття цього закону дозволить більшою мірою окреслити на законодавчому 
рівні основні принципи державної політики в сфері енергетичної безпеки України та визначити загрози в 
енергетичній сфері, які становлять пряму загрозу національній безпеці України, а також встановити 
відповідальність за дотримання зазначених принципів. Це дасть можливість чіткішого формулювання 
політики енергетичної безпеки та програмних документів, які регулюють паливно-енергетичний комплекс 
держави, та передбачення можливих майбутніх ризиків та загроз під час виконання енергетичної стратегії 
України;

Розпочата робота над підготовкою практично-аналітичного дослідження “Енергетична безпека України: 
план посилення до 2020 року”, яке представить короткострокові, середньострокові та довгострокові 
пріоритетні завдання державної політики щодо посилення енергетичної безпеки, а також пріоритетні 
завдання державної політики щодо захисту енергетичних інтересів України на міжнародній арені.

8. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА: 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ



Ключові результати ШДУ 2015- 2016 року
Започатковано нову програму «Лідери місцевих змін» та реалізовано 3 проекти (Миколаїв, Київ, 83 випускники, 
реалізовано 11 випускних проектів» » https://goo.gl/vUoCWw, https://goo.gl/my8EU5, https://goo.gl/TKKpZl. 

Започатковано нову програму «Комунікаційна ШДУ» та реалізовано один проект;

Започатковано нову програму Відкрита кафедра з питань зовнішньої політики, безпеки та дипломатії, проведено 1-шу 
сесію «М’яка сила гібридної війни: інструменти та агенти впливу» (Київ, 17-18.11.2016, 85 учасників 
https://www.facebook.com/events/100966490389916/?ti=icl) та семінар «Меметична зброя» (Київ, 20.12.2016, 15 учасників)

Реалізовано 3 навчально-проектні програми (Київ, 19.05-30.11.2016, 75 випускників, розроблено та реалізовано 8 проектів, 
серед яких «Лабораторія муніципальних ініціатив», «Відкриті дані» та «Допомога під контролем_ВПО» 
https://www.facebook.com/undercntrl/?fref=ts )

Реалізовано навчально-проектну програму «Соціальна сфера: від видатків до розвитку (Київ, 26.02-26.04.2016, 31 
випускник, розроблено 4 проекти, які частково увійшли до Політики соціального прагматизму (https://goo.gl/aZfKj4, 
https://goo.gl/8RWdIa, https://goo.gl/koFEiS )

Розроблено програми за напрямами «Соціальне підприємництво», «Політична школа», «Школа енергоефективності та 
енергоменеджменту»
Спільно з громадської ініціативою прямої дії #Включайся проведено 11 мозкових штурмів в 11 містах України, здійснено 
супровід 16 проектів, організовано та проведено «Дебати #Включайся (Київ 27 квітня 2016 року, 74 учасника, 
https://goo.gl/Pm3tgC , проведено стратегічну сесію для координаторів #Включайся_2017 
Організовано навчання експертів ІСЕД «Програма персональної ефективності» та проведено 14 коуч-сесій
Інституційно ШДУ оформились в ГО «Навчальний центр «Громадська ініціатива»

ПРОЕКТ «ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

https://goo.gl/vUoCWw
https://goo.gl/my8EU5
https://goo.gl/TKKpZl
https://www.facebook.com/events/100966490389916/?ti=icl
https://www.facebook.com/undercntrl/?fref=ts
https://goo.gl/aZfKj4
https://goo.gl/8RWdIa
https://goo.gl/koFEiS
https://goo.gl/Pm3tgC




За 2016 рік ГО “ІСЕД” отримано на підтримку статутної діяльності 11 180 тис. грн.

Серед донорів ІСЕД :
- ЄБРР
- ІСАР “Єднання”
- DLA PIPER
- ГО “Рада конкурентоспроможності України”

Ми не беремо гроші від:
- Організацій та осіб, пов’язаних з країною-окупантом
- Компаній, що виробляють шкідливі для 
навколишнього середовища

Дякуємо всім 18 організаціям та фізичним особам,
що підтримували діяльність ІСЕД у 2015-2016 році!
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