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ВСТУП
Ми всі увійшли в 2017 рік з відчуттям того, що світ змінюється, і змінюється кар-
динально. Стають іншими традиційні для нас уявлення про виклики, що постають 
перед країною, способи їх подолання, про тих, на кого ми звикли спиратись і тих, 
проти кого звикли боротись… Усе стає іншим і, часто, набагато швидше, ніж ми 
встигаємо це усвідомити і приготуватися до дій. Тому і усвідомлювати, і плану-
вати, і діяти у найближчі роки ми вимушені будемо швидше. Лише таким чином 
Україна як держава зможе залишатися суб’єктом міжнародних відносин і актив-
ним учасником глобальних трансформацій.

Наш успіх у 2017 році і найближчих роках залежатиме від того, наскільки 
точно й об’єктивно ми зможемо визначити виклики, що стоять перед нами, і 
наскільки ми будемо спроможні перетворити їх у нові можливості для країни 
та її громадян.

Ми хочемо запропонувати суспільству діалог щодо формування поряд-
ку денного для України на 2017 рік і середньострокову перспективу, вихо-
дячи з аналізу результатів перетворень, що вже відбулись і відбуваються, 
глобальних викликів і низки критичних проблем, які мають бути вирішені 
найближчим часом з метою запобігання соціальним, техногенним і еколо-
гічним потрясінням. Учасниками цього діалогу мають стати Уряд, Верховна 
Рада, наші міжнародні партнери, авторитетні експерти і, безумовно, пред-
ставники громадянського суспільства.

МИ ЗАПРОПОНУВАЛИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ВІСІМ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ПРІОРИТЕТІВ НА 2017 РІК 
І СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД:

• ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ;
• ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗМІНИ У СИСТЕМІ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ;
• ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ;
• ЕФЕКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ ТА ФІСКАЛЬНА ПРОЗОРІСТЬ;
• РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА, ОРІЄНТОВАНА НА РОЗВИТОК;
• СПРАВЕДЛИВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА;
• МОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ТА НОВА ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА: ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА;
• ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА: НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ.

Чому саме ці пріоритети були обрані? Чому тут немає багатьох важли-
вих проблем, які визначені в Коаліційні угоді, Програмі діяльності та проекті 
середньострокового плану Уряду чи спільних документах з ЄС та міжнарод-
ними фінансовими організаціями?
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Перше. Ми намагались виокремити найголовніше і ключове, те, взяв-
шись за що, можливо витягнути увесь ланцюжок проблем і вирішити їх.

Друге. Пріоритетів не може бути велика кількість. Вісім – це вже забагато. Якщо 
їх надмір, то це вже не пріоритети, а операційна діяльність. Тоді на вирішення клю-
чових питань не вистачить ресурсів, а отже вони будуть нездійсненими. Це те, що 
відбувається сьогодні: розмов про реформи багато, а результатів практично немає.

Третє. Запропоновані нами пріоритети мають логічний зв’язок між собою, 
в якому закладена синергія: вирішення однієї проблеми створює потугу для 
вирішення наступної й усіх разом. Таким чином, спроможність до розв’язання 
усієї низки проблем нарощуватиметься від першого кроку до останнього.

Безумовно, найбільші виклики ми бачимо у глобальних трендах. Четвер-
та промислова революція, нарощення хвиль міграції, руйнування усталених 
норм і правил світового порядку – усі ці та інші зміни прямо чи опосередко-
вано впливають і впливатимуть на внутрішню ситуацію в Україні. Відповід-
но, внутрішня політика має відповідати на ці виклики, перетворюючи Украї-
ну на конкурентоспроможну, економічно незалежну і  впливову країну. 

Надмірне захоплення питаннями фінансової стабілізації, фіскальної 
консолідації та шокових методів їх здійснення може призвести до соціаль-
них вибухів, які перекреслять усі фінансово-економічні досягнення і ство-
рять нові ризики для сталого розвитку.  Тому розвиток України повинен 
мати збалансований характер, що узгоджується із сімнадцятьма Цілями 
сталого розвитку, визначеними Організацією Об’єднаних Націй, які Украї-
на взялася імплементувати  у свою внутрішню політику і стратегію.  

Нарешті, що може стати рушійною силою та гарантією того, що країна 
зможе подолати ці виклики? Це віра і покладання на власні сили в поєднанні 
із зусиллями наших друзів, партнерів та інвесторів в усьому світі. Але віра 
– це здійснення очікуваного, тож без маленьких щоденних перемог ми не 
зможемо досягти великих звершень.

Інститут суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) визначив зазначені 
пріоритети найважливішими для своїх досліджень і пошуків шляхів їх реа-
лізації у 2017 році. Ми сподіваємось, що у партнерстві з Верховною Радою 
України, Кабінетом Міністрів, іншими дослідницькими й аналітичними цен-
трами ми зможемо знайти ті варіанти рішень, які об’єднають усе українське 
суспільство навколо подолання спільних викликів. 

Ми не пропонуємо вирішення усіх проблем – ми пропонуємо порядок 
денний для України, який приведе нас до спільної Перемоги! 
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ВІСІМ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ПРІОРИТЕТІВ 

1.ЗОВНІШНЯ 
ПОЛІТИКА

2.ЕФЕКТИВНЕ 
ВРЯДУВАННЯ

3.ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК

4.ПУБЛІЧНІ 
ФІНАНСИ

5.РЕГІОНАЛЬНА 
ПОЛІТИКА

6.СОЦІАЛЬНА 
ПОЛІТИКА

7.ЖИТЛОВА
 ПОЛІТИКА

8.ЕНЕРГЕТИЧНА 
БЕЗПЕКА

ВІСІМ 
ДЕРЖАВНИЦЬКИХ 

ПРІОРИТЕТІВ
2017

a) Стратегія 
зовнішньої 
політики України

b) Протистояння 
ворожій 
пропаганді

a) Ефективна 
система 
ухвалення 
рішень 
в державі 

b) Впровадження 
е-урядування 

c)Державна 
допомога за 
стандартами ЄС

a) Проект закону 
про енергетичну 
безпеку

b) Енергетична 
безпека України: 
план посилення 
до 2020 року

a) Здешевлення 
будівництва 

b) Нова житлова 
політика

c) Якісне управління 
житловим фондом

a) Політика 
соціального 
прагматизму

b) Україна без 
інтернатів

c) Соціальна 
спроможність 
громад

d) Е-урядування 
у сфері 
соціального 
захисту

a) Нова регіональна 
політика

b) Успіхи і 
проблемні 
моменти 
реформи 
децентралізації

c) Державна 
стратегія 
регіонального 
розвитку на 
період до 2020 
року

a)Експортна 
політика

b) Стратегія 
реформування 
фінансового 
сектору 

c) Сучасні 
інструменти 
промислової 
політики

a) Фіскальна 
прозорість

b) Середньострокове 
бюджетне 
планування

c) Фіскальна 
децентралізація 
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1. ДІЄВА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
ПРІОРИТЕТИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ: 

• Вплив на міжнародний та регіональний контекст міжнародних 
відносин для створення сприятливих умов для реалізації дер-
жавних інтересів України.

• Сприяння розбудові ефективної регіональної системи безпеки, 
яка б забезпечувала баланс інтересів, необхідний для мініміза-
ції зовнішніх загроз для України.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ-2016:

1 Розвиток співпраці з ЄС:  а) призупинення процесу ратифікації Угоди про 
Асоціацію України та ЄС через референдум в Нідерландах; б) відкладення 

на тривалий термін запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною.

2 Війна з РФ: а) збереження санкцій щодо Росії з боку західних країн та їх со-
юзників; б) проміжні висновки розслідування катастрофи рейсу МН-17, які 

підтвердили, що літак було збито ракетним комплексом БУК, що його було 
завезено на територію України з РФ, а потім повернуто; в) звіт попереднього 
розслідування прокурора Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в 
Україні, де вперше дії Росії в Україні кваліфіковано як військову окупацію з 
подальшою анексією Криму; г) прийняття Резолюції ГА ООН «Ситуація з пра-
вами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)».

3 Регіональний контекст: блокування Польщею та іншими європейськими 
країнами будівництва Північного потоку-2 в обхід України.

4 Глобальний контекст: а) Перемога Д. Трампа на президентських виборах 
в США як цілковита несподіванка для української дипломатії; б) диплома-

тичний скандал за наслідками голосування України за Резолюцію РБ ООН 
2334 щодо становища на Близькому Сході.



7

ПРІОРИТЕТ 1 І  Вісім державницьких пріоритетів для України. Виклики на 2017 рік.  І

+38 (044) 223-29-17 iser.org.uainfo@iser.org.ua

ЦІНА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

Поточна міжнародна ситуація вимагає від України швидких, часом – на ви-
передження, та ефективних стратегій задля зменшення втрат від реалізації 
несприятливих сценаріїв. В іншому випадку, Україна зіткнеться з наступним:

Досягнення домовленостей щодо конфлікту на Сході України у фор-
маті США-Європа-Росія без урахування позиції самої України. У ви-

падку, якщо процес досягнення такої домовленості затягується, Росія збіль-
шує ставки шляхом ескалації конфлікту в Україні. 

В результаті вищезазначеної домовленості, США та ЄС погоджують-
ся на російське бачення Мінську-2, що передбачає внесення змін 

до Конституції України, а відтак здатне спровокувати внутрішню кризу  
в Україні. Прямим результатом цього будуть позачергові парламентські і, 
можливо, президентські вибори.

Без розробки превентивної стратегії, на Україну очікує розхитування 
внутрішньої економічної та соціальної ситуації, яку ускладнюватимуть 

відчутне скорочення міжнародної фінансової допомоги та несприятлива си-
туація на глобальних сировинних ринках. 

Без належної роботи в напрямі міжнародних організацій, зростають 
ризики де-факто визнання приналежності Криму до Росії, зняття сек-

торальних санкцій проти неї.
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ПРОЕКТИ ІСЕД У 2017 РОЦІ: 

1Розробка та презентація проекту стратегії зовнішньої по-
літики України,  яка має поєднати цілісне бачення нового 
гео політичного середовища й сукупності кроків, покликаних 

забезпечити умови, максимально сприятливі для збереження 
української державності, захисту суверенітету та відновлення 
територіальної цілісності України.

Його підпроектами є: 
1) Дослідження нових викликів та можливостей регіональної 
безпеки;
2) Дослідження трансформації системи міжнародних 
відносин та ролі України.

2Враховуючи вразливість України перед викликами гібрид-
ної агресії, ми продовжимо проект «Відкрита кафедра з ак-
туальних питань зовнішньої політики, безпеки та диплома-

тії» з  висвітлення різноманітних аспектів гібридної війни.



9

ПРІОРИТЕТ 1 І  Вісім державницьких пріоритетів для України. Виклики на 2017 рік.  І

+38 (044) 223-29-17 iser.org.uainfo@iser.org.ua

Снігир Олена, к.п.н.,  
Керівник міжнародних  програм, 
експерт-міжнародник,  
snigyr@iser.org.ua

Капітоненко Микола, к.п.н.,  
Експерт-міжнародник, 
конфліктолог,  
kapitonenko@iser.org.ua

Курнишова Юлія, к.і.н.,  
Експерт-міжнародник, 
kurnishova@iser.org.ua
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2. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
ЗМІНИ У СИСТЕМІ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ

ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВРЯДУВАННЯ: 

• Ефективна система ухвалення рішень у державі: перегляд сис-
теми ухвалення рішень у державі, вдосконалення Регламенту 
Верховної Ради України.

• Широке впровадження елементів е-урядування та інформацій-
ного суспільства: досягнення національних пріоритетів у сфері 
кібер-безпеки; розвиток електронних сервісів; захист держав-
них інформаційних ресурсів від несанкціонованого втручання.

• Якісна комунікація реформ: експертно-громадський контроль 
та моніторинг реформ через аналіз проектів рішень та надання 
експертних висновків до законопроектів; проведення публічних 
консультацій.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ-2016:

1 Ухвалено Стратегію реформування державного управління України на 
2016-2020 роки (24.06.2017).

2 З 1 травня 2016 року вступив у дію новий Закон України «Про державну 
службу», розроблено та ухвалено понад 30 ключових підзаконних актів 

для його впровадження.

3 Запрацювала Комісія з питань вищого корпусу державної служби, оголо-
шено більше 60 конкурсів на заміщення посад категорії «А».

4 Мінекономрозвитку провело та оголосило конкурсний відбір на керівні 
посади низки державних підприємств, у тому числі ДП «Укрпошта», ПАТ 

«Укрзалізниця», НЕК «Укренерго».

5 У Державному бюджеті на 2017 рік передбачено суттєво збільшити фі-
нансування оплати праці державним службовцям (понад 50 млрд грн, по-

рівняно з 2016 роком).

6 У Верховній Раді активізовано процес внесення змін до Регламенту (за-
конопроект 4696 та чотири альтернативних до нього законопроекти).
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ЦІНА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

Непривабливий інвестиційний клімат як наслідок низької якості 
та доступності до інформації та адміністративних послуг, в подаль-

шому країна відчуватиме брак інвестицій, які є основою структурних змін 
та розвитку.

Гальмування реформ як наслідок неефективних комунікацій 
та системи прийняття рішень в державі: реформи в країні не імпле-

ментуються, тобто колосальні зусилля та ресурси, що направляються 
на них, витрачаються марно.

Зниження довіри до влади як наслідок відсутності результатів ре-
форм. В країні, де закони не працюють, весь законотворчий процес 

втрачає сенс.
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ПРОЕКТИ ІСЕД У 2017 РОЦІ: 

1Дослідницько-комуні-
каційний проект «Пе-
регляд системи ухва-

лення рішень в державі».  
Проект, спрямований на 
привернення уваги до при-
чини неуспіху спроб про-
ведення секторальних ре-
форм – існування інертної 
системи розробки та ух-
валення рішень органами 
влади, яка суттєво усклад-
нює системну розробку та 
послідовну реалізацію дер-
жавної політики на всіх рів-
нях публічної адміністрації 
в Україні. Передбачається 
початок широкої експерт-
ної дискусії щодо реформування системи ухвалення рішень орга-
нами публічної влади в Україні, розробка та адвокація відповідних  
альтернативних алгоритмів для законодавчих пропозицій.

2Проект «Контроль та адвокація процесу впровадження 
національної системи надання державної допомоги за 
зразком європейської моделі». Мета проекту – підтрим-

ка впровадження ефективної системи контролю державної 
допомоги в Україні через урахування узгоджених позицій ос-
новних стейкхолдерів в процесі аналізу та підготовки пропози-
цій до проектів нормативно-правових актів в сфері державної 
допомоги. Очікуваний результат: підвищення обізнаності ос-
новних стейкхолдерів про нові умови отримання та контролю 
державної допомоги в Україні; створення ефективної та прозо-
рої системи надання державної допомоги в Україні як інстру-
менту економічного зростання в рамках політики конкуренції 
ЄС; формування пропозицій щодо державної політики надання 
державної допомоги з точки зору доцільності для економічно-
го розвитку.
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ПРІОРИТЕТ 2

Ковалівська Світлана,   
Заступник директора,  
kovalivska@iser.org.ua

Максюта Анатолій, к.е.н.,  
Заслужений економіст 

України, Голова правління, 
maksiuta@iser.org.ua

Мироненко Юрій, 
Член правління, 

mironenko@iser.org.ua

Ісічко Анна, 
Експерт з юридичних 

питань, 
isichko@iser.org.ua

Михайлів Віктор, 
Директор, 

mykhailiv@iser.org.ua
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3. ПРИСКОРЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ПРІОРИТЕТИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ:

• Сприяння прискоренню зростання та галузевому поширенню 
капіталовкладень:  спрощення доступу підприємств до «до-
вгих» кредитів, раціоналізація капітальних видатків централь-
ного та місцевих бюджетів, поширення публічно-приватного 
партнерства, заохочення індивідуальних інвестицій у розвиток 
дрібного бізнесу та житлове будівництво/модернізацію житла.

• Сприяння діяльності експортерів для компенсації погіршення 
сальдо зовнішньої торгівлі: побудова фінансових механізмів 
експортного кредитування/страхування, надання інформаційної 
та дипломатичної підтримки просуванню вітчизняних товарів 
на зовнішні ринки.

• Заохочення розвитку середнього, малого та дрібного бізнесу: 
подальша дерегуляція та інформатизація регуляторної сфери, 
фінансова підтримка започаткування власної справи, сприяння 
виходу малих та середніх підприємств на зовнішні ринки.

• Запобігання інфляційному впливу зростання номінальних дохо-
дів населення, з максимальним «розвантаженням» монетарних 
антиінфляційних інструментів, які можуть мати негативний вплив 
на економічне зростання: конкурентна політика, сприяння роз-
витку оптового та роздрібного ринку.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ-2016:

1  Відновлення економічного зростання та завершення періоду економіч-
ної депресії, який тривав в Україні 14 кварталів поспіль. Приріст ВВП 

за 3 квартали 2016 року – 1,3 %.

2 Випереджаюче зростання капітальних інвестицій – 16,7 % за 3 квартали 
2016 року.

3 Зростання товарного експорту до країн ЄС – 4,4 % за 9 місяців 
2016 року.



15

І  Вісім державницьких пріоритетів для України. Виклики на 2017 рік.  І

+38 (044) 223-29-17 iser.org.uainfo@iser.org.ua

ПРІОРИТЕТ 3

ЦІНА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

Відсутність належної уваги до питань експортної політики зробить 
економіку значно чутливішою до можливого погіршення міжнародної 

кон’юнктури, наслідками чого будуть спад в експортоорієнтованих секто-
рах, погіршення торговельного балансу та девальвації гривні.

Без відповідної структурної політики, за сприятливого становища на 
глобальних ринках, відбудеться втягнення економіки в неінклюзивну 

експортоорієнтовану модель, яка не створює передумов для модернізації 
економіки, є недієвою у досягненні соціального ефекту від економічного 
зростання.

Без реформування фінансової системи посилення інфляційних ризи-
ків спонукатиме НБУ до провадження більш жорсткої грошово-кре-

дитної політики, що матиме гальмівний ефект для економічного зростання.

Відсутність регуляторів і стимуляторів структурних змін у вигляді 
адекватної промислової політики може призвести до «затухання» 

зростання капітальних інвестицій в межах високоліквідних галузей, сповіль-
нення економічного зростання та посилення імпортозалежності економіки.

4 Відновлення реального зростання доходів населення: заробітна плата 
у  листопаді 2016 на 7,2 % більше (з урахуванням інфляції), ніж рік тому. 

Реальний наявний дохід населення у третьому кварталі 2016 – на 7,3 % біль-
ше, ніж рік тому.

5 Відновлення макроекономічної стабільності: зниження інфляції майже 
у 4  рази порівняно з 2015 роком з 43 % до приблизно 12 % (прогноз за 

рік); показник девальвації не перевищив темпу інфляції.
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ПРОЕКТИ ІСЕД У 2017 РОЦІ: 

1Формування бачення сучасної експортної політики, яка сприяє 
реалізації цього чинника економічного зростання й водночас 
спрямовує його вплив на структурну модернізацію національ-

ної економіки.

2Вироблення стратегії реформування фінансової системи 
України: спроможності концентрації ресурсів розвитку, забез-
печення відповідної факторної віддачі власникам ресурсів, 

органічне поєднання завдань макроекономічної збалансованості 
та забезпеченні економічного зростання.

3Визначення сучасних інструментів промислової політики, 
які дозволяють ефективно впливати на структурні зміни в на-
ціональній економіці, не порушуючи конкурентного середо-

вища та зобов’язань України перед міжнародними організаціями  
(насамперед СОТ), створювати орієнтацію на інвестиційно-іннова-
ційну модель розвитку.
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Ковалівська Світлана,  
Заступник директора, експерт  

з інвестиційної політики,  
kovalivska@iser.org.ua

Максюта Анатолій, д.е.н.,
Заслужений економіст України,  

Голова правління, 
maksiuta@iser.org.ua

Аврамченко Крістіна,  
Заступник директора, експерт 
з макроекономічної політики, 

avramchenko@iser.org.ua

Жаліло Ярослав, д.е.н.,  
Заслужений економіст України,  
Керівник економічних програм,  

zhalilo@iser.org.ua
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4. ЕФЕКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ 
ТА ФІСКАЛЬНА ПРОЗОРІСТЬ

ПРІОРИТЕТИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ: 

Державні фінанси. Ключовим пріоритетом залишатиметься побудо-
ва  прозорої та ефективної системи управління державними (пу-
блічними) фінансами, яка стане якісним механізмом забезпечення 
реалізації політики реформ на основі формування довіри платників 
податків до публічних інституцій, відповідальних за витрачання 
бюджетних коштів. Це:

А) Бюджетна та боргова політика. Ключовими пріоритетами 
залишатимуться: підвищення загальної бюджетної дисципліни, 
впровадження якісних механізмів розподілу державних видат-
ків на основі встановлених стратегічних пріоритетів розвитку 
держави та стандартів надання державних послуг, забезпечен-
ня якісного планування і контролю за використанням держав-
них коштів. Одним із основних результатів має стати поступове 
зниження частки державного боргу (відносно ВВП).  

Б) Податкова та митна політика. Ключовим пріоритетом  
залишається налагодження співпраці між контролюючими 
(податковими та митними) органами та платниками податків. 
Це стосується як комунікаційних процесів, так і удосконалення 
адміністрування податків та зборів, митних платежів;  скорочен-
ня можливостей для мінімізації податкових зобов’язань, у тому 
числі в частині трансфертного ціноутворення та відтоку капіталу 
до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ-2016:

1Декларування Урядом планів щодо впровадження середньострокового 
бюджетного планування починаючи з 2018 року, а також реформування 

системи управління державними фінансами в цілому; дотримання ключових 
вимог щодо утримання дефіциту державного бюджету у прийнятних межах, 
узгоджених з МВФ.  Не вирішеними залишилися проблеми  дотримання на-
лежної процедури прийняття державного бюджету, побудови його на чітко 
визначених Основних напрямах бюджетної політики (документ Верховною 
Радою не розглядався), застосування практики «ручного» управління бю-
джетним процесом, зростання показників державного боргу тощо.  
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ЦІНА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

Продовження практики «ручного» розподілу бюджетних коштів  
з  порушенням процедур без достатнього попереднього планування 

та прогнозування результатів.

Подальше неефективне використання бюджетних коштів, що буде 
знижувати довіру суспільства до реформ, зокрема у фіскальній 

сфері, і збереження високої частки тіньового сектору економіки. 

Подальше неконтрольоване зростання обсягів державного та гаран-
тованого державою боргу.

2Підвищення публічності в сфері державних фінансів: повноцінне впрова-
дження системи публічних електронних закупівель ProZorro (відзначення 

її нагородою World Procurement Awards 2016);  активна робота щодо впрова-
дження порталу публічних фінансів (е-data.gov.ua) та єдиного державного 
порталу відкритих даних (data.gov.ua). 

3Реформування митної системи, у контексті чого створено сервіс «Єди-
ного вікна», міжрегіональну митницю, діють міжвідомчі мобільні групи із 

запобігання та виявлення порушень митного законодавства.

4Створення підґрунтя для впровадження антикорупційної податкової ре-
форми. Це може стати додатковим чинником для забезпечення покра-

щення позицій України як країни з чіткою та прозорою податковою систе-
мою (наприклад, у рейтингу легкості сплати податків Paying Taxes Україна 
зайняла 84 місце серед 190 країн.).

5Практичне впровадження фіскальної децентралізації, що почалась ще  у 
2015 році. Як наслідок, за окремими оцінками, ресурс місцевих бюджетів 

за 2016 рік зріс більше ніж на 45 млрд гривень (порівняно з 2015 роком).
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ПРОЕКТИ ІСЕД У 2017 РОЦІ: 

1Фіскальна прозорість. 
Проведення експертно-
го моніторингу бюджет-

ного процесу, ефективності 
та прозорості витрачання 
коштів Державного бюджету 
2017 року, моніторингу від-
шкодування ПДВ та ефек-
тивності здійсненої у 2016 
податкової реформи, вне-
сення рекомендацій щодо 
удосконалення та спрощен-
ня адміністрування подат-
кових і митних платежів, ре-
форми ДФС тощо. Участь у 
реформуванні митної спра-
ви, підготовка пропозицій 
стосовно удосконалення 
митного законодавства, під-
вищення інституційної спро-
можності митниці. 

2 Середньострокове бюджетне планування. Взаємодія з 
державними органами та міжнародними організаціями у 
практичній реалізації пропозицій, визначених у комплек-

сному дослідженні «Бюджетна політика: прагматичні підходи 
до стратегічних рішень» (стратегічне бачення процесів впро-
вадження та розробка пропозицій до проектів нормативних 
актів), участь у відповідних робочих групах при державних 
органах тощо. Сприяння запровадженню середньостроково-
го бюджетного планування починаючи з проекту бюджету на 
2018 рік.

3 Фіскальна децентралізація.  Спільні проекти з регіональ-
ними органами влади та місцевими громадами з питань 
ефективності використання додаткових бюджетних коштів, 

отриманих у процесі децентралізації, якості складання місцевих 
стратегій розвитку та бюджетів.
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Дешко Антоніна,  
Експерт з питань 
фінансової політики,  
deshko@iser.org.ua

Федчишин Юрій, 
Експерт з питань 
податкової політики,  
fedchyshyn@iser.org.ua

Максюта Анатолій, к.е.н.,
Заслужений економіст України, 
Голова правління, 
maksiuta@iser.org.ua
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5. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА, 
ОРІЄНТОВАНА НА РОЗВИТОК

ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: 

• Забезпечення стимулюючої ролі децентралізації (визначення 
власних пріоритетів розвитку громад; інтеграція економічної і 
соціальної політики навколо спільної стратегії розвитку в межах 
регіону).

• Поглиблення реформи регіональної політики (внесення змін до 
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 
року та приведення її у відповідність з новим форматом відно-
син держави з регіонами і громадами).

• Посилення управлінської спроможності місцевих органів влади 
у процесі децентралізації (перегляд принципів планування 
розвитку регіонів, районів і громад; оптимізація процедур бю-
джетування у чіткій відповідності з прогнозними параметрами 
соціально-економічного розвитку).

• Сприяння збільшенню капіталовкладень у розвиток громади 
(можливості для залучення позабюджетних ресурсів; викори-
стання тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів для інвес-
тицій у комерційні проекти локального значення та розвиток 
інфраструктури тощо).

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ-2016:

1Продовження децентралізації та помітне розширення фінансової бази міс-
цевого самоврядування: фінансовий ресурс місцевих бюджетів у 2016 році 

збільшився на 15 %.

2 Поступово формується нове бачення громади та її місця у системі дер-
жавного управління. Водночас, це нове бачення громади необхідно вмон-

тувати у загальну логіку регіональної політики України.

3 Громади отримали додаткові повноваження, але досі наявні серйозні сум-
ніви щодо надання їм достатніх стимулів для розвитку. 
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ЦІНА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

Поглиблення диспропорційності у забезпеченості місцевих бюджетів 
власними надходженнями, що створить додаткові перешкоди укруп-

ненню громад.

Подальше дистанціювання держави від управління територіаль-
ним розвитком при одночасному зростанні навантаження на дер-

жавний бюджет.

Втрата важелів управлінського впливу на регіональному рівні й «роз-
мивання» самого регіонального рівня.

Недосягнення мультиплікативного ефекту децентралізації, подальша 
автономізація громад, зменшення мотивації громад до саморозвитку 

і посилення патерналістських сподівань.
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ПРОЕКТИ ІСЕД У 2017 РОЦІ: 

1 «Нова регіональна політика для нової України». Комплек-
сне дослідження, присвячене формуванню контурів і засад-
ничих принципів державної регіональної політики в Україні в 

контексті започаткованих реформ.  

2 Серія матеріалів «Успіхи і проблемні моменти рефор-
ми децентралізації». Оцінка перебігу реформи, наслідків 
об’єднання громад, аналіз фінансової забезпеченості гро-

мад. Удосконалення механізмів планування та використання 
місцевих бюджетів.

3 «Державна стратегія регіонального розвитку на період 
до 2020 року». Розробка пропозицій щодо внесення змін 
до документа з урахуванням поточної ситуації, оновлених 

пріоритетів національної безпекової та економічної політики і 
започаткованих реформ. 
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Жаліло Ярослав, д.е.н., 
Заслужений економіст України, 
Керівник економічних програм, 
Zhalilo@iser.org.ua

Аврамченко Крістіна, 
Заступник директора, 
avramchenko@iser.org.ua

Жук В’ячеслав, 
Експерт з питань 
регіональної політики, 
zhuk@iser.org.ua
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6. СПРАВЕДЛИВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ПРІОРИТЕТИ У СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ: 

•  У сфері соціального захисту. Пенсійна система: забезпечення 
соціальної справедливості у солідарному рівні, запровадження 
накопичувальної системи; демонополізація ринку соціальних 
послуг; організація ефективної системи соціального забезпе-
чення за місцем проживання; монетизація пільг, у т. ч. субсидій; 
покращення координації реформ у соціальній сфері, охороні 
здоров’я та освіті з процесами децентралізації.

•  У сфері освіти. Законодавче забезпечення реформування 
загальнообов’язкової середньої освіти, що реалізує перехід від 
отримання знань до оволодіння компетенціями та обов’язко-
вість інклюзивної освіти; осучаснення підходів та формату про-
фесійно-технічної освіти з урахуванням стратегічного бачення 
розвитку регіонів та України в цілому. 

•  У сфері охорони здоров’я. Автономізація закладів, запро-
вадження медичного страхування, удосконалення екстреної 
медичної допомоги. 

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ-2016:

1 Соціальна політика: скасовано оподаткування пенсій, розмір яких не пере-
вищує 10740 грн; запроваджено заходи щодо верифікації та моніторингу 

достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та 
отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій та інших виплат; затвер-
джено кілька важливих стандартів надання соціальних послуг; прийнято нову 
редакцію ратифікованої Україною Конвенції про права осіб з інвалідністю; ух-
валено Указ Президента України «Про заходи, спрямовані на забезпечення 
додержання прав осіб з інвалідністю», де вперше комплексно окреслено на-
прями і механізми забезпечення гідного життя людям з особливими потре-
бами. 

2 Освіта: створено 137 опорних шкіл; прийнято у першому читанні законо-
проект «Про освіту»; затверджено Урядом Політичну пропозицію щодо 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; рішення 
Кабінету Міністрів про припинення набору учнів до підготовчих та перших кла-
сів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із затрим-
кою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р. 
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ЦІНА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

Зростання кількості людей, які отримують соціальну підтримку від 
держави, поглиблення бідності. Зростання негативних соціальних 

тенденцій у суспільстві (направлення дітей в інтернатні заклади, безхатчен-
ки, інвалідизація, погіршення стану здоров’я тощо).

Пенсійна система: зростання дефіциту Пенсійного фонду, зниження 
рівня добробуту пенсіонерів, зростання безробіття серед людей пе-

редпенсійного віку.

Освіта: дискредитація ідеї інклюзивної освіти через неготовність за-
кладів приймати дітей з особливими освітніми потребами; гальму-

вання реформи середньої освіти; поглиблення кризи у системі професій-
но-технічної освіти, що спричинить нестачу робітничих кадрів на ринку праці 
та неможливість забезпечити попит на сервіси у сфері послуг.

Охорона здоров’я: погіршення якості медичних послуг, прискорення 
темпів відтоку кваліфікованих медичних працівників за кордон внас-

лідок відсутності матеріальних стимулів поряд з  поглибленням процесів 
європейської інтеграції.

3 Охорона здоров’я: суттєве покращення ситуації із закупівлею і постав-
ками лікарських засобів; прийнято Концепцію реформи фінансування 

системи охорони здоров’я та Концепцію розвитку системи громадського 
здоров’я
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ПРОЕКТИ ІСЕД У 2017 РОЦІ: 

1 Розробка та презентація аналітичного дослідження «Політика соці-
ального прагматизму», що вперше за всю історію України демонстру-
ватиме комплексний підхід для докорінної зміни державної політики 

щодо створення умов забезпечення гідного і щасливого життя людини в 
Україні та пропозиції щодо реформування за 15 галузями соціальної сфе-
ри, освіти, охорони здоров’я і культури, зокрема: соціальні гарантії та стан-
дарти, соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальні послуги, 
пільги та субсидії, зайнятість населення, соціальний діалог тощо.

2Проект «Україна без інтернатів», присвячений поясненню суспіль-
ству реформи деінституціалізації. Оскільки виховання дітей в інтер-
натах є надто чутливим суспільним питанням і може використову-

ватись у популістичних і політичних маніпуляціях, ключовим завданням 
проекту є налагодження ефективної комунікації між усіма учасниками 
реформи — державними органами, батьками та суспільством в цілому.

3Розвиток соціальної спроможності громад:
• створення моделі організації належного соціального забез-

печення в об’єднаній територіальній громаді, що являє собою 
алгоритм дій і набір інструментів, що може застосовуватись 
головами ОТГ, органами соцзахисту на місцях для нала-
годження ефективної роботи в цілях якісного виконання по-
кладених на громаду зобов’язань у сфері соцзахисту;

• розробка моделі впровадження інклюзивної освіти в опорних 
школах об’єднаних територіальних громад, що може засто-
совуватись головами ОТГ, відділеннями освіти, директорами 
шкіл для організації інклюзивного освітнього середовища;

• розробка на законодавчому та організаційно-правовому рів-
нях методичної бази для створення багатофункціональних 
медико-соціальних центрів, або, згідно з термінологією ба-
гатьох країн, центрів сестринської допомоги, де будуть опти-
мально поєднуватися соціальна та медична складові в систе-
мі соціального обслуговування населення.

4Створення архітектури унікальної складової електронного уря-
дування «Е-соцзахист» для ефективного надання послуг у сфері 
соціального захисту, яка, з одного боку, являє собою «єдине елек-

тронне вікно» (канал двосторонньої комунікації) для взаємодії грома-
дян державою та один з одним, а з іншого – електронну базу даних усіх 
суб’єктів соціальної сфери (громадян, які отримують соціальну під-
тримку держави у вигляді пільг, субсидій, соціальних послуг, допомог 
тощо та надавачів цієї соціальної підтримки – управління соцзахисту, 
ЦСССДМ, терцентри, громадські організації тощо).



І  Вісім державницьких пріоритетів для України. Виклики на 2017 рік.  І

+38 (044) 223-29-17 iser.org.uainfo@iser.org.ua

ПРІОРИТЕТ 6

Онуфрик Маріанна, к.е.н., 
Керівник суспільних програм, 
onufryk@iser.org.ua 

Яковенко Ігор, к.е.н, 
Науковий консультант, 
yakovenko@iser.org.ua 

Гороховець Євген,  
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7. МОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ТА НОВА 
ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА: ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА

До 80% житлового фонду в Україні потребує проведення капітального ре-
монту або оновлення. Тільки у місті Києві у таких будинках мешкають 600 
тис. сімей. Подальше відтермінування капітальних ремонтів, модернізації 
та реконструкції житлових будинків означає для власників подорожчання 
їхнього утримання та небезпеку руйнування (зростання аварійності), підви-
щення експлуатаційних витрат на комунальні послуги. 

Достатніх коштів на ремонт будинків, розмір яких оцінюється принаймні у 20 тис. 
грн на особу, у громадян немає. Постає проблема перегляду ліберальної держав-
ної житлової політики, посилення ролі центральних та місцевих органів влади у 
житловому забезпеченні громадян на середньо- та довгостроковий період.

Особливо гостро проявляється проблема у містах, масово забудованих у 1960-
1980 рр. при містоутворюючих підприємствах. Запобігання масового руйну-
вання житлового фонду таких населених пунктів вимагає державної підтримки.

Виникла проблема суспільної безпеки.

ПРІОРИТЕТИ У ЖИТЛОВІЙ ПОЛІТИЦІ: 

• Збереження наявного багатоквартирного житлового фонду: за-
побігання пришвидшеному руйнуванню будинків, запроваджен-
ня складової капітального ремонту у складі вартості житлових 
послуг. Розробка та реалізація місцевих програм обстеження, 
капітального ремонту, модернізації та реконструкції житлових 
будинків та державної програми фінансової підтримки населе-
них пунктів з особливо складною ситуацією.

• У сфері реформування відносин власності: формування ефек-
тивних власників житлових будинків, спроможних придбати, 
утримувати, ремонтувати та експлуатувати квартири та будинки.  

• У сфері фінансового забезпечення збереження та стійкого відтворен-
ня житла різних форм власності:  на основі реформування податків і 
зборів, пов’язаних із будівництвом та нерухомістю, створення фіскаль-
ного механізму наповнення місцевих та державного бюджету; запро-
вадження та поширення нових кредитних інструментів, основаних на 
використанні нерухомої власності, для активізації ринку житла.
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ЦІНА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

На відтермінуванні капітальних ремонтів та скороченні нормальних 
витрат на утримання будинків зекономити не можна. У випадку зі зво-

ліканням у вирішенні цієї проблеми громадяни стикнуться у найближчі роки 
з почастішанням руйнування будинків і відповідними людськими жертвами, 
якість житла буде пришвидшено погіршуватись, житловий фонд – зменшува-
тись, потреби у ремонтах пришвидшено накопичуватись, а ринкова вартість 
квартир – знижуватись. Власники квартир перетворяться у безхатченків.

Місцеві влади стикнуться з протестами мешканців зруйнованих бу-
динків, вимогами проведення ремонтів, необхідністю аварійних відсе-

лень, вимогами фінансової допомоги та надання житла – при організацій-
ній, юридичній та фінансовій неготовності до вирішення цих проблем.

Держава, відповідно до Конституції України, стикнеться з необхідні-
стю допомоги у вирішенні житлової проблеми більшості населення.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ-2016:

1  Тарифна політика: продовження приведення цін у комунальному госпо-
дарстві до рівня окупності та формування інвестиційної складової для 

оновлення основних засобів підприємств-виробників та постачальників. У 
результаті зростання кінцевих тарифів, обумовлене здебільшого фіскаль-
ною складовою, перевищило платоспроможність більшої частини населен-
ня. З іншого боку, продовжувалася політика масового надання населенню 
комунальних субсидій (понад 40 млрд грн), кошти яких у кінцевому рахунку 
надходили підприємствам-природним монополістам, не стимулюючи їхню 
енерго- та ресурсоефективність, а також транзитом через податки – до бю-
джету. Такий механізм не можна вважати виправданим.

2 Продовження ліберальної політики у житловій сфері: фактичне згортання 
державних інвестицій у житлове будівництво, перекладення усієї відпові-

дальності за стан житлових будинків на їхніх співвласників (власників квартир), 
орієнтація на поширення ОСББ, перехід управління будинками від комунальних 
ЖЕКів до приватних керуючих компаній. Не зверталася увага, однак, на кри-
тичний рівень зношеності більшості багатоквартирних будинків та масштаб 
накопичених потреб у масових капітальних ремонтах (понад 400 млрд грн) з 
відсутніми джерелами фінансування. В результаті сформувався механізм 
пришвидшеного руйнування наявного житлового фонду і припинення процесу 
його стійкого відтворення як невід’ємного життєвого блага. Приватна влас-
ність на житло увійшла у протиріччя з вартістю експлуатації будинків та необ-
хідністю надання додаткових субсидій власникам нерухомості. 
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ПРОЕКТИ ІСЕД У 2017 РОЦІ: 

1 Подальший аналіз, конкретизація та по-
шук типових рішень проблем різних на-
селених пунктів: великих, середніх і малих 

міст, поселень, що розвиваються і депресив-
них територій, зруйнованих населених пунктів 
зони АТО. Інститут запропонує реалізацію пі-
лотних програм у різних містах. Для держави 
та населених пунктів ми будемо рекомендува-
ти прийняття програм збереження та онов-
лення житлового фонду та допомагати у їхній 
розробці.

2Вирішуючи проблему житлового забез-
печення, ми будемо намагатися вдо-
сконалювати інституційні механізми і 

ліквідовувати недоліки у суміжних сферах: 
ціноутворенні у будівництві, відкритості та до-
ступності інформації, проектуванні, контрак-
тних відносинах, якості будівництва, методах 
управління нерухомістю.

3Окремою сферою нашої уваги буде вдо-
сконалення податково-фінансового ме-
ханізму у житловій сфері: перетворення 

оподаткування, пов’язаного з будівництвом, 
землею, житлом та операціями з нерухомістю 
у регулятор ринку житла та важіль державно-
го впливу, збалансоване джерело оновлення 
житлового фонду та створення потужного 
сегменту соціального житла. Разом з тим, 
на противагу суцільній приватній власності 
на житло, дефіциту коштів на його утриман-
ня і масовим субсидіям, ми зорієнтовані на 
поширення механізмів фінансового обороту 
нерухомої власності громадян: найму, оренди, 
застави, зворотної іпотеки, розподіленого кредиту тощо. Відтак, ми про-
довжимо розробки рекомендацій та інструментів диверсифікації відносин 
власності у житловій сфері: розвитку соціального житла, дохідних будинків, 
а також комбінації комунальної власності на будинок з приватною власні-
стю на квартири.

4Ми будемо розвивати інформаційну та просвітницьку кампанію для 
населення, керуючих нерухомістю, місцевих органів влади, пропону-
вати тематичні теле- та радіопредачі, тренінги, друковані матеріали.
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Ніколаєв Всеволод, д.е.н., 
Науковий консультант, 
nikolaev@iser.org.ua
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8. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА: 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ПРІОРИТЕТИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ: 

• Перехід до енергоефективного та енергоощадного використан-
ня й споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних 
технологій.

• Збільшення енергетичної незалежності шляхом: нарощування 
видобутку власного природного газу, нафти; розвитку віднов-
люваної та ядерної енергетики; диверсифікації джерел і марш-
рутів енергопостачання.

• Синхронізація української та європейської енергетичних систем, 
конкурентоспроможність національного енергетичного сектору 
на європейському енергетичному ринку.

• Продовження реструктуризації НАК «Нафтогаз України» з метою ві-
докремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачуван-
ня, відбору) природного газу,  демонополізація ринку природного газу.

• Запуск нових ринків природного газу та електричної енергії.

• Реформування вугільної галузі.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ-2016:

1   Верховною Радою України ухвалено  законопроекти:   «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і ко-

мунальних послуг» (НКРЕКП);   «Про внесення змін до Закону України «Про 
ринок природного газу»  (щодо страхового запасу природного газу)»;  при-
йнято  у першому читанні розроблений Міненерговугілля проект Закону 
України «Про ринок електричної енергії України».

2 Кабінетом Міністрів України схвалено:  постанову «Про відокремлення 
діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) при-

родного газу», в якій визначено модель реструктуризації НАК «Нафтогаз 
України»; концепцію «Державної цільової економічної програми розвитку 
атомно-промислового комплексу України на період до 2020 року»; концеп-
цію «Розвитку газовидобувної галузі України».
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ЦІНА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

Втрата національного суверенітету України та спроможності захисту  
енергетичних інтересів за кордоном, збільшення залежності від імпорту 

енергетичних ресурсів, підвищення ризику затягування енергоєвроінтеграційного  
процесу  (Україна імпортує близько: 40 % газу;  30 % вугілля;  90 % нафти та нафто-
продуктів;  85 % ядерного палива для національних АЕС.  Така залежність енерге-
тичного сектору України ставить під загрозу спроможність забезпечити захище-
ність життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства та держави).

Відсутність чіткого інституційного механізму прийняття рішень щодо 
сучасних загроз в сфері енергетичної безпеки всередині країни, Укра-

їна втрачає спроможність швидко та ефективно протидіяти зовнішнім та 
внутрішнім викликам, що зумовлює підвищення вразливості національної 
безпеки в цілому.

Відсутність затвердженого стратегічного бачення розвитку паливно- 
енергетичного комплексу України спричиняє порушення рівноваги 

між різними видами енергоресурсів та джерелами енергозабезпечення, не 
дає змоги втілювати заходи з підвищення енергоефективності технологічних 
процесів українських виробників, чим послаблює конкурентоспроможність 
національної економіки та держави на світових ринках.

3 Україна  рік не  імпортує природний газ з Російської Федерації;  лібералі-
зовано ринок газу для комерційних споживачів (частка приватних імпор-

терів природного газу в Україну зросла з 1 % у 2014 р.   до 26 %    у  2016 р.);  
НАК «Нафтогаз»  вперше за багато років став прибутковим і не потребує 
фінансових вливань із держбюджету.
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ПРОЕКТИ ІСЕД У 2017 РОЦІ: 

1 Розробка проекту закону про енергетичну безпеку:  в українсько-
му законодавстві енергетична безпека окреслена у законі «Про 
національну безпеку України». Вона є компонентом економічної і 

національної безпеки країни, але, враховуючи нові виклики та загрози, 
потрібен новий документ, який дозволить більшою мірою закріпити 
на законодавчому рівні основні принципи державної політики в сфері 
енергетичної безпеки України та визначити прямі загрози національній 
безпеці України в енергетичній сфері, а також встановити відповідаль-
ність за недотримання зазначених принципів. Це дасть можливість 
чіткішого формулювання політики енергетичної безпеки та програм-
них документів, які регулюють паливно-енергетичний комплекс дер-
жави, та передбачення можливих майбутніх ризиків і загроз під час 
виконання енергетичної стратегії України.

2Підготовка 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 щодо захисту енергетичних інтересів 
України на міжнародній арені.
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Короткевич Оксана, 
Експерт з питань енергетики, 
korotkevich@iser.org.ua

Прокіп Андріан, к.е.н., 
Експерт з питань енергетики, 
prokip@iser.org.ua

Чумак Дмитро,  
Експерт з питань енергетики, 
chumak@iser.org.ua   
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ПРО ІСЕД
ІСЕД є неурядовим аналітичним центром, основною діяльністю якого є аналіз 
державної політики. 

Ще у 2014 році незалежні експерти почали формувати коло однодумців щодо не-
обхідності інтелектуальної підтримки реформ в країні. Першочерговим завдан-
ням було напрацювання стратегічного бачення розвитку країни, незалежного від 
порядку денного нав’язаного ззовні чи лобістськими групами.

Менше, ніж через місяць після офіційного створення ІСЕД (19.06.2015 р. – дата 
офіційної реєстрації)  було презентовано перший аналітичний продукт експертів 
Інституту – Політику економічного прагматизму, яка стала базовим документом 
та брендом аналітичних досліджень ІСЕД. Під егідою «прагматизму» були розпо-
чаті подальші дослідження ІСЕД:

•  Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень;
•  Політика соціального прагматизму;
•  Житло і комунальні послуги: вчора, сьогодні, завтра;
•  Стратегія енергетичної дипломатії та безпеки.

МІСІЯ ІСЕД – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МІСТ 
ДОВІРИ МІЖ ВЛАДОЮ, БІЗНЕСОМ 
ТА ГРОМАДОЮ. 

Команда 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 реформ. До роботи залучаються науковці, 
представники громадськості та бізнесу, а також колишні державні службовці. 

ПРОДУКТИ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІСЕД:
•  Проекти нормативно-правових актів;
•  Висновки до законопроектів та рекомендації органам влади;
•  Дослідження у сфері державної політики;
•  Аналітичні видання;
•  Коментарі експертів, презентації, брифінги;
•  Організація семінарів, тренінгів та навчань для урядовців, народних де-

путатів, представників місцевих громад та бізнесу.
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І  Вісім державницьких пріоритетів для України. Виклики на 2017 рік  І

Ви можете підтримати діяльність ІСЕД шляхом перерахування коштів на рахунок Інституту. 
Отримувач: ГО «Інститут суспільно-економічних досліджень» (ГО «ІСЕД»). Код ЄДРПОУ: 
39867470, р/р 26007570403300, UAH, МФО 351005, АТ «УкрСиббанк». 
Призначення платежу: Добровільна безповоротна фінансова допомога на статутну діяльність.

Міжнародні організації: European Union in Ukraine, UNDP, Рада Європи, OSCE, USAid, 
Universidad de Sivilia, IFC, Disability Rights International, Надія і житло для дітей, Партнер-
ство кожній дитині, Фонд Відродження, Фундація «Ашан для молоді», Eptisa. 

Українські організації: ГО «Навчальний центр «Громадська іниціатива» Інститут економі-
ки та прогнозування НАНУ, Науково-дослідний інститут фінансового права,  Інститут 
Податкових Реформ (ІПР), ГО «Родина», Український Католицький Університет, Одна 
Надія, Реанімаційний пакет реформ, Громадянська мережа ОПОРА, Асоціація газовидо-
бувних компаній України, Центр досліджень енергетики/EIR Center,  Українська ліга роз-
витку паліативної та хоспісної допомоги, Асоціація «Страховий бізнес», МГО «Мама-86»,    
ГО «Інститут дослідження адаптації законодавства», ГО «Бюро екологічних розслідувань», 
МБО «Екологія-Право-Людина», ГО «Зробимо Україну чистою», Національна асамблея 
інвалідів України, Інститут раннього втручання, Всеукраїнська коаліція захисту прав лю-
дей з інвалідністю, Будівельна палата України, ТК 311 при МЕР, ВБФ «Право на захист», 
ВостокSOS, КримSOS, ДонбасSOS, ГО  «Центр Соціальна Дія», ГО «Центр громадянської 
просвіти «Альменда», ГО «Центр зайнятості Вільних людей», БФ «Рокада», ГО «Кримська 
діаспора», ГО «Центр громадянських свобод», Донецька обласна організація «Комітет ви-
борців України», Центр інформації про права людини, Коаліція патріотичних сил Донбасу,  
Донецький Прес клуб «Ейдос»: Центр політичних студій та аналітики, Громадська ініціатива 
Луганщини, БФ «Свої», Гуманітарний штаб допомоги ВПО.

Фінансові

ІСЕД СПІВПРАЦЮЄ

Інформаційні

Партнери

ІСАР 
«Єднання»

DLA PIPER ЄБРР

• Дзеркало тижня
• День
• Левый берег
• Деловая столица
• Ліга.нет
• Фокус
• Економічна правда
• Європейська правда
• Новое время
• НВ-Бізнес

• Дело.ua
• Обозреватель
• Finance.ua
• UBR.ua
• Espreso.tv
• Укрінформ
• Голос.ua
• Україна комунальна
• Висновки.com
• ТСН.ua

• ТК 1+1
• Україна молода
• Телеканал Гамма
• Телеканал NewsOne
• радіо Голос столиці
• радіо Ера
• Новинарня
• Громадське Радіо
• Бізнес
• РІА Новости Украина

• Бізнес-Цензор 
• Захід.net
• Експрес
• Телеканал ZIK
• Інтерфакс-Україна
• УНІАН
• Экономические 

известия
• Сегодня
• ОстроВ
• 24 канал
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