
 

 
 

 

 

Звіт ГО «ІСЕД» про діяльність у 2018 році 

 

ГО «ІСЕД» є незалежним аналітичним центром. 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. 

Відповідно до Статуту, ІСЕД здійснює аналіз та бере участь у формуванні державної політики, 

проводить дослідження, спрямовані на удосконалення державної політики, бере участь у підготовці та 

розповсюдженні аналітичних, консультаційних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних 

висновків, сприяє підсиленню спроможності регіонів та громад до розвитку, здійснює співпрацю, 

підтримання і розвиток контактів з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими 

органами влади та органами місцевого самоврядування, бере участь у підготовці та поширенні серед 

широких кіл громадськості та конкретних категорій населення просвітницьких матеріалів у визначених 

пріоритетних сферах своєї діяльності, а саме: економічний розвиток, розвиток регіонів, інформаційна 

безпека.  

У 2018 році ІСЕД працював в найбільш актуальних для себе напрямках і продовжував 
реалізацію проектів, започаткованих у 2017, а також розпочав реалізацію нових. Так: 

1) Реалізація проекту на замовлення Німецького товариства міжнародного співробітництва 
(GIZ GmbH) “Запровадження системи звортоного зв’язку в державних установах та 
громадських організаціях” (започатковано наприкінці 2017 рок, завершено у жовтні 2018) 

2) продовження співпраці з UNDP щодо аналізу стану виконання Цілей сталого розвитку в 
Україні  

3) розробка та реалізація навчальних проектів Школа державного управління для: 
- Міністерства фінансів України: експертна допомога в розробці адаптаційної програми для 
нових співробітників, 2-а тренінги “Стилі управління та ефективність керівника” 
- ГО “Всеукраїнська правозахисна організація “Юридична сотня”_Школа ЮС: тренінги 
«Посилення організаційної спроможності» та «Командне лідерство» в Чернігові, Дніпрі, 
Черкасах, Кропивницькому, Львові та Одесі 
- Мережа Громадських радників (МФ «Відродження»): 2 тренінги «Посилення 
спроможності формувати, розвивати команди та впроваджувати зміни» та 1 фасилітацію 
- ГО “Центр розвитку лідерства”_Школа лідерства для учасників бойових дій: тренінги 
«Стратегуємо та управляємо» у Львові, Луцьку, Білій Церкві та Вінниці  
- Смизька ОТГ: тренінг «Аналіз місцевого бюджету» та «Проектний менеджмент», 
коучинговий супровід 5-ти проектів громади 
- Українська фундація правової допомоги: тренінги в Дніпрі та Херсоні «Впровадження 
змін» 
- а також воркшопи/фасилатації на запит Громадського партнерства «За прозорі місцеві 
бюджети», ГО Миколаївська філія Української асоціації учасників та інвалідів АТО, проекту 
«Зміцнення громадської довіри» (UCBI), організація презентації книги Валерія Тертички 
«Стратегічне управління».  

 



 

 
 

4) З 2018 року активна участь в запланованому на багаторічну реалізацію проекту “Стійка 
Україна” (Resilient Ukraine) з метою забезпечення національної безпеки України від 
зовнішніх і внутрішніх загроз, серед іншого,  криптографічного та технічного захисту 
інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, електронного документообігу тощо. Між ІСЕД та 
ICDS  (естонський аналітичний центр «Міжнародний Центр Оборони і Безпеки» (Естонія, 
Таллінн) підписано меморандум про співробітництво. ІСЕД є офіційним партнером  ICDS в 

Україні. 
 

Протягом 2017-2018 рр. експерти ГО «ІСЕД» були членами та приймали участь у роботі 

громадських рад при Міністерстві інформаційної політики України, Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державному агентстві з питань електронного 

урядування України, Пенсійному фонді України. 

Ключові цифри 2018 року: бюджет ІСЕД у 2018 році склав 1839644,93 гривні, кількість 

організованих подій та здійсненої діяльності – більше 30. 

ІСЕД висловлює вдячність за підтримку своїм партнерам ICDS, GIZ, PACT Inc, UNDP, спільно з 

якими у 2018 році було започатковано і здійснено низку суспільно значущих проектів, деякі з яких 

продовжують реалізовуватись в 2019 році. 

 

 


