
МІСІЯ: 

Інститут суспільно-економічних досліджень —   
інтелектуальний міст довіри між владою, бізнесом і громадою

ІСЕД є неурядовим аналітичним центром, 
основною діяльністю якого є аналіз державної 
політики. ІСЕД засновано експертами інституту.

Місія ІСЕД: інтелектуальний міст довіри між владою, 
бізнесом та громадою. Такі інтелектуальні мости в 
першу чергу направлені на формування та відновлення 
довіри між усіма стейкхолдерами задля досягнення 
синергії та кращих результатів спільних зусиль у 
процесі аналізу та удосконалення державної політики 
в усіх сферах суспільно-економічного розвитку - від 
висування ідеї до аналізу результатів її впровадження.

Роль ІСЕД в процесі становлення довіри суспільства 
та бізнесу до влади полягає у забезпеченні 
ефективного посередництва, створенні майданчика 
для обміну ідеями та діалогу щодо того, як досягти 
розвитку України, зберегти свою ідентичність та 
незалежність.  

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. 

ises.org.ua 
vysnovky.com.ua

www.shdu.org.ua

Контакти 
«Школа державного управління»:
Керівник проекту – Вікторія Мришук
Тел.: +38 (098) 269-56-91 
shdu@ises.org.ua
      facebook.com/shdUkraine

Контакти ІСЕД:
м. Київ, бул. Лесі Українки, 26,  
3 поверх
Тел.: +38 (044) 223-29-17
info@ises.org.ua
      facebook.com/ises.org.ua
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1) Політика економічного прагматизму

Дане аналітичне дослідження присвячене  визначенню практичних кроків з досягнення високих темпів зростання  економіки 
України протягом наступних 10 років. Політика економічного прагматизму показує, як  інтереси кожної людини пов’язані із 
загальнодержавними економічними інтересами  для забезпечення майбутнього процвітання держави України та українського 
народу. Даний матеріал містить аналіз причин економічної кризи в Україні, цілі та принципи, за якими має жити і розвиватись 
українська економіка, а також – практичні рекомендації із державної політики щодо зміни моделі економічного розвитку. 
Статус: завершено та презентовано у липні 2015 року.

2) Макроекономічний огляд та прогноз розвитку економіки України.

У дослідженні, яке проводиться на регулярній основі, аналізується контекст, у якому розвивається українська економіка (ціни на 
світових товарних ринках, перспективи співпраці з МВФ), вплив економіки на ведення бізнесу, прогноз основних макроекономічних 
показників (ВВП, інфляція, курс валют, ринок праці, інвестиції), вплив політики держави на економіку, зовнішньоекономічна діяль-
ність, прогноз розвитку окремих галузей економіки тощо. Під час презентації аналітичних досліджень, заплановані дискусії провідних 
українських економістів та представників державних органів влади щодо визначеної тематики в сфері макропрогнозування.  
Статус: виконується. Презентовано бюлетень №1 у березні 2016 року. 

3) Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень. 

Дослідження присвячене виробленню практичних кроків з реформування бюджетної системи України. Дане дослідження 
містить ґрунтовний аналіз підходів, що використовувалися в Україні при формуванні бюджетної політики у минулі роки, 
визначає упущені можливості та перспективні напрями використання бюджетної політики як інструменту економічного 
зростання. Цей матеріал містить практичні рекомендації для вироблення ефективної моделі формування та реалізації бю-
джетної політики, визначає взаємозв’язки між бюджетною, податковою, соціальною політикою задля узгодження фінансо-
вих потреб і можливостей для забезпечення стабільного розвитку держави і людини. 
Статус: завершено та презентовано у квітні 2016 року.

4) Політика соціального прагматизму.

У дослідженні буде запропоновано комплексне бачення розвитку і напрямів реалізації державної політики щодо соціального 
забезпечення населення у частині соціального захисту, освіти та охорони здоров’я. У центрі уваги дослідження є людина, її 
права і потреби, а також - принципи, механізми їх реалізації. Метою реалізації політики соціального прагматизму є забезпе-
чення самореалізації людини, зростання показників якості її життя та добробуту, подолання патерналістських та утриман-
ських настроїв у суспільстві. Оригінальність даного дослідження полягає у тому, що кожен напрям реалізації державної соці-
альної політики розглядається через призму забезпечення права людини на гідне життя, попередження складних життєвих 
обставин та задоволення потреб людини, покращення показників якості її життя.  
Статус: завершується. Презентація –  травень 2016 року.

5) Житло і комунальні послуги: вчора, сьогодні, завтра.

У дослідженні здійснюється комплексний аналіз техніко-економічних, фінансових та інституційних аспектів житлового будів-
ництва, експлуатації житлового фонду і комунальної інфраструктури. Описано та проаналізовано сучасний стан системи житт-
єзабезпечення багатоквартирних будинків. Проаналізовано всю схему постачання житло-комунальних послуг від виробництва 
енергії до поставки її споживачам та виявлено слабкі місця системи та знос кожної окремої ланки. На цій основі запропоновано 
бачення моделей  житлового забезпечення та надання комунальних послуг у стратегічній перспективі. 
Статус: виконується.

6) Стратегія енергетичної дипломатії та безпеки.

У стратегії буде запропоновано оновлений варіант розвитку енергетики країни. У центрі нової стратегії закладено підхід до розвитку 
енергетики через енергетичну дипломатію та енергетичну безпеку України: забезпечення розвитку національної енергосистеми як го-
ловного показника сучасної людини та економіки; енергетична безпека через забезпечення безперебійного доступу до енергетичних 
ресурсів, диверсифікацію їх джерел постачання для постійного та гармонійного розвитку економіки. Проблема енергетичної безпеки 
розглядатиметься з боку надійності енергетичної інфраструктури, а також реагування на надзвичайні події, які можуть вивести з 
ладу систему чи її частину. Проблеми енергетичних ринків та постачання енергоресурсів мають вирішуватись комплексно для ста-
більного забезпечення розвитку економіки, незважаючи на зовнішні фактори.  
Статус: виконується. 

ДОСЛІДЖЕННЯ



3

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

 Це середньострокова навчально-розвиваюча програма для державних службовців, представників бізнесу та громадських 
активістів, яка спрямована на розвиток менеджерського та лідерського потенціалу учасників, освоєння технологій управлін-
ня проектами, аналіз державної політики та командної взаємодії, а також – широкого розуміння владних процесів.

Програма підготовки 
державних менеджерів 
різного рівня

Як

• триває 2,5 місяці

• 4 модулі

• навчання по пт, сб, нд

-  облаштована держава та формується державна політика

-  управляти групами людей та проектами

- забезпечувати конструктивний діалог через публічний виступ 

55%

25%

20%

64

75
33

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕОГРАФІЯ

Публікацій
в газетах

Київ  67

Львівська  5

Житомирська1

Миколаївська 28

Харківська 1

Полтавська 2

Сумська  2

Чернівецька  1

Одеська 1

Рівненська 2

Київська 12

Чернігівська  2

Дніпропетровська  3

Донецька 3

Херсонська 6

Волинська 1

Кіровоградська 1

61   Г/0

Державні службовці    23

Місцеве самоврядування        6

Державне  
підприємництво  17

Верховна Рада  4

ЗМІ  2

Бізнес                       26

Хмельницька 1
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МИ В ЗМІ 

УЧАСТЬ ЕКСПЕРТІВ У ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ :

ІСЕД В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Веб-сторінка спецпроекту   
«Аналіз законопроектів»: vysnovky.com.ua

Веб-сторінка ІСЕД: 
ises.org.ua

97 70 60 30 120317

Виступів  
на телеканалах

Виступів 
на радіостанціях

Заходів 
провели  

Заходів за участі  
експертів 

Публікацій
в газетах

Публікацій
в Інтернет-
виданнях

5 682 2 432

38 554 7 894

Користувачів 
зайшли на сайт

Користувачів 
зайшли на сайт

Сторінок 
переглянули

Сторінок 
переглянули

1 080
МЕДІА АКТИВНОСТЕЙ

(публікацій, виступів, акцій, коментарів та ін.)
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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ  ІСЕД НА 2016-2018 РОКИ

Ціль 1. Розвивати та підтримувати інституційну спроможність ІСЕД.

Ціль 2. Підсилювати спроможність Уряду та Верховної Ради України до здійснення якісних соцыально-економічних  
трансформацій  в Україні.

Ціль 3. Підсилювати спроможність громад до впровадження суспільно важливих змін.

Стратегічні пріоритети на 3 роки:

Пріоритет 1. Розвиток ІСЕД (фінансування, методологічна база) через формування довіри до ІСЕД як аналітичного центру  
та його продуктів.

Пріоритет 2. Висока якість аналітичних досліджень та продуктів ІСЕД.

Пріоритет 3. Популяризація аналітичних досліджень та продуктів ІСЕД, підтримка їх впровадження.

Пріоритет  операційний – проектна робота в командах експертів ІСЕД із залученням інших експертів ззовні. ІСЕД буде 
реалізовувати 3 основних типи проектів:

1 ТИП – фундаментальні галузеві дослідження, а також проекти, які забезпечують унікальність Інституту, до яких відно-
сяться проекти, участь у яких беруть всі експерти ІСЕД, які являють собою унікальний продукт та якісно відрізняють ІСЕД 
на ринку аналітичних центрів, дозволяють підтримувати експертний та кваліфікаційний рівень експертів, є базисними та 
такими, які на постійній основі завантажують до 30% аналітичної роботи експерта.

2 ТИП – проекти, які розвивають знання та стосуються удосконалення державних політик, як ідеологічні бази для проектів 
типу 1 та типу 3. Ці проекти –   це, переважно, аналітичні дослідження проблем розвитку в різних суспільно-економічних 
сферах, які мають стати основною ідеологічною базою, на якій погоджуються співпрацювати експерти ІСЕД, посилаються 
на ці дослідження, вони є підставою для пропозицій владі. Ці проекти є базисом для формування проектів 3 типу, виконан-
ня яких важливе для імплементації рекомендацій. Ці проекти завантажують до 20% від аналітичної роботи експерта, проте 
передбачають залучення зовнішніх експертів на тимчасовій основі.

3 ТИП – проекти, які формуються експертами для  реалізації напрацьованих досліджень, підтримки інституційної спромож-
ності ІСЕД та забезпечення унікальності ІСЕД на ринку. Ці проекти завантажують до 10% аналітичної роботи експерта, та 
100% роботи експерта, як керівника проекту,  та  передбачають залучення зовнішніх експертів на тимчасовій основі.

Зв’язок цілей, пріоритетів та типів проектів ІСЕД

 
 1

 
 2

 

 3
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Перелік досліджень, що виконуються 

Перелік напрямів пріоритетних досліджень, що заплановані на період 2016-2018 років 

Основні проекти, спрямовані на виконання досліджень 

№ Напрям політики Завдання 2015 2016 2017 2018
1 Бюджетна Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень
2 Житлова Житло і комунальні послуги: вчора, сьогодні, завтра
3 Макроекономічна Макроекономічний огляд та прогноз розвитку економіки України
4 Соціальна Політика соціального прагматизму
5 Енергетична Стратегія  енергетичної дипломатії та безпеки

№ Напрям політики Назва 2016 2017 2018

1 Регіональна Підтримка стратегічного планування місцевого розвитку новостворених 
об'єднаних територіальних громад 

2 Макроекономічна
Макроекономічні моделі для оцінки впливу змін податкової системи на економічний 
розвиток; прогнозування залучення в Україну прямих іноземних інвестицій; 
прогнозування впливу залучених капітальних інвестицій

3 Регуляторна Громадський контроль за впровадженням нового механізму видачі 
документів дозвільного характеру

4 Соціальна Індекс довіри до влади в Україні
5 Регуляторна Популяризація оптимальних механізмів захисту прав споживачів в Україні
6 Інвестиційна Галузева стратегія розвитку інвестиційної діяльності в Україні
7 Соціальна Впровадження механізму соціального замовлення в м. Києві
8 Економічна Моніторинг конкурентоспроможності

9 Регіональна Пілотний проект створення індустріального парку новою територіальною 
громадою

№ Напрям політики Завдання 2016 2017 2018
6 Макроекономічна Експортна орієнтація України в умовах глобальної депресії

7 Інвестиційна Державна інвестиційна політика в Україні за стандартами ЄС щодо надання 
державної допомоги

8 Соціальна «Видимі люди»: влиття у соціум від народження до кінця життя людей  
з інвалідністю 

9 Регуляторна Від хаосу в дозвільній системі до розумної регуляції 
10 Податкова Фіскальна модернізація

11 Економічна Галузеве саморегулювання як базис довіри та ефективного діалогу між 
владою, бізнесом та громадами

12 Регуляторна Новий аналіз регуляторного впливу: перезавантаження законодавства
13 Регіональна Нова регіональна політика для нової України
14 Соціальна Соціально-спроможна об'єднана територіальна громада «під ключ»
15 Фінансова Розвиток фінансового ринку через нову модель взаємодії регуляторів ринку
16 Податкова Фіскальна децентралізація і її вплив на розвиток України

17 Соціальна Політика держави Україна щодо внутрішньо переміщених осіб: впровадження 
світового досвіду 

18 Економічна Підприємництво як ресурс економіки: пріоритети влади та громад

19 Соціальна Україна на шляху інклюзивного розвитку: оптимізація використання 
національного людського капіталу
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КОМАНДА
Напрямки досліджень:
• фінансові ринки, у тому числі банківська система та небанківський фінансовий сектор;
• монетарна політика;
• бюджетна та боргова політика.
Антоніна Дешко приєдналася до команди Інституту після 16 років роботи в  Мінекономрозвитку, 
де займалася питаннями розвитку фінансових ринків, а це: банківська справа, фондовий ринок, 
ринки страхування, лізингу, тощо. Антоніна також брала участь  у розробленні проекту Стратегії 
розвитку фінансового сектору України. З 2005 року її професійна спеціалізація поповнилася 
державною борговою політикою, а з 2011-го – бюджетною політикою. 
Професійні пріоритети:
• реформування бюджетної системи України, підвищення ролі бюджетної політики як 

інструменту економічного зростання;
• стимулювання розвитку фінансового сектора, зокрема, банківської системи, підвищення 

його участі у розвитку економіки (аналітика, статті, пропозиції щодо змін до законодавства);
• вироблення механізмів та інструментарію державної фінансової підтримки експорту.

Антоніна Дешко
Експерт з питань 

фінансової політики

Напрямки роботи:
• захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;
• координація роботи з громадськими організаціями, благодійними фондами, ініціативними 
• групами громадян;
• вплив на формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб.
Тетяна Дурнєва має великий досвід роботи у громадському секторі. Починаючи з 1999 року, 
вона очолює напрямок захисту прав та інтересів громадян Донецької обласної організації Все-
української громадської організації «Комітет виборців України». За ці роки Тетяна реалізувала в 
Донецьку програми з розвитку велосипедної інфраструктури, контролю над тютюном та алко-
голем, підвищення безпеки дорожнього руху, провівши успішні адвокаційні кампанії: громадські 
слухання,  інформаційно-просвітницьку  роботу,  лобіювання  змін  рішень  міськради.   З  грудня 
2013 по червень 2014 року Тетяна, як заступник голови Комітету патріотичних сил Донбасу, ініці-
ювала та взяла участь в організації численних проукраїнських заходів  в Донецьку.
В Інституті суспільно-економічних досліджень опікується питаннями приведення українського 
законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, координацією роботи коаліції гро-
мадських організацій, які працюють з ВПО, захистом прав внутрішньо переміщених осіб.
Професійні пріоритети:
•  розробка та прийняття державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб;
•  розробка та прийняття державної політики щодо мешканців тимчасово окупованих та непід-
контрольних Україні територій.

Тетяна Дурнєва
Консультант  

з питань внутрішньо 
переміщених осіб

Напрямки досліджень:
• міжнародне публічне право;
• адаптація законодавства України до законодавства ЄС.
Анна Ісічко є автором та співавтором низки порівняльно-правових досліджень у сферах 
енергетики, транспорту, захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, 
технічних правил та стандартів. Свій професійний досвід експерт здобула у Міністерстві 
юстиції України, Департаменті з питань адаптації законодавства. На посаді начальника відділу 
міжнародного права брала участь у розробці методичних настанов щодо здійснення аналізу 
наслідків впровадження acquis communautaire   у законодавство України.
Після захисту в Університеті Ессексу (Великобританія) дисертації магістра права, присвяченій 
економічним, політичним, соціальним та геополітичним аспектам зовнішніх відносин ЄС 
та України, продовжила здійснення порівняльно-правового аналізу законодавств України 
та ЄС, приділяючи особливу увагу регулюванню малого та середнього бізнесу, захисту прав 
споживачів та наближенню ринків.
Професійні пріоритети:
• вдосконалення системи захисту прав споживачів в Україні; підвищення рівня 

поінформованості споживачів про свої права та механізми захисту своїх інтересів;
• поширення та промоція ідеї необхідності активного залучення кожного окремого 

громадянина  у вирішенні особистих, суспільних  та загальнодержавних проблем.

Анна Ісічко
Експерт з юридичних 

питань

Напрямки досліджень:
•  розвиток та стратегія паливно-енергетичного комплексу;
•  ефективність споживання енергоресурсів;
•  боргові зобов’язання паливно-енергетичного комплексу.
Оксана Короткевич – досвідчений фахівець із супроводження фінансових договорів та 
договорів про реструктуризацію заборгованості. Багато років вона займалася питаннями 
аналізу структури та класифікації боргових зобов’язань у газовій галузі. Перш, ніж приєднатися 

Оксана Короткевич
Експерт з питань 

енергетики
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Напрями досліджень:
• соціальна політика;
• економіка добробуту;
• забезпечення соціально-економічних прав людей з інвалідністю.
Маріанна Онуфрик – кандидат економічних наук, має понад 20 наукових праць у сфері економіки 
і 12 років досвіду у науковій сфері.  До приходу в Інститут суспільно-економічних досліджень, 
Маріанна також працювала позаштатним консультантом Комітету з питань бюджету 
Верховної Ради України. Зараз задіяна в реформуванні системи пенсійного забезпечення як 
експерт Реанімаційного пакету реформ. У 2014 році Маріанна Онуфрик стала випускницею 
програм «Розвиток неурядових організацій» та «Розвиток місцевого самоврядування», яка 
реалізується у межах програми «Відкритий світ» за підтримки Посольства США в Україні.
Професійні пріоритети:
• деінституціалізація (закриття інтернатних закладів), що передбачає розвиток системи 

соціальних послуг на рівні громади, запровадження інклюзії в освіті тощо;
• включення людей з інвалідністю до всіх сфер суспільного життя (освіта, проживання в 

громаді, праця тощо);
• запровадження індивідуального, адресного підходу до кожної людини при забезпеченні 

державою соціального захисту;
• подолання патерналістських та утриманських настроїв українців, споживацького 

відношення до соціальної сфери.

Маріанна Онуфрик
Керівник суспільних 

програм

Напрямки досліджень:
• державна регуляторна політика;
• дозвільна система;
• ліцензування;
• державний нагляд (контроль);
• адміністративні послуги.
Олеся Помаз  - досвідчений фахівець з питань впровадження реформ, у тому числі, щодо 
дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу. Професійний досвід здобула у Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі та Державному комітеті України з питань регуляторної по-
літики і підприємництва, де була безпосередньо задіяна у процесах аналізу та розроблен-
ня проектів законів, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, зокрема, щодо 
удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, оптимізації погоджу-
вальних процедур, зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання. 
Професійні пріоритети:
• створення системи розумної регуляції господарської діяльності;
• реформування системи державного нагляду (контролю);
• удосконалення сфери надання адміністративних послуг.

Олеся Помаз
Експерт з питань 

 регуляторної політики

до команди аналітиків Інституту суспільно-економічних досліджень, вона здобула досвід 
в системі НАК «Нафтогаз України», де майже 10 років займалася питаннями зменшення 
дебіторської та кредиторської заборгованості. Зокрема, проводила досудову роботу з 
погашення дебіторської заборгованості компанії та представляла інтереси дочірньої компанії 
НАК «Нафтогаз України» у НКРЕ.
Професійні пріоритети:
• реформа нафтогазового сектору з відокремленням інфраструктурних підприємств у 
самостійні суб’єкти зі збереженням контролю та керованості ними з боку держави;
•  енергетична безпека та дипломатія як стратегічні пріоритети державної політики України.

Напрямки досліджень:
• сфера соціальних послуг і соціального замовлення;
• забезпечення прав людей з інвалідністю;
• розроблення механізмів співпраці громадських організацій з державою  в сфері виконання 

соціальних послуг.
Лариса Самсонова має 15-річний досвід реалізації соціальних програм для дітей та молоді 
з інвалідністю. Зокрема, вона розробила авторську програму «Модель діяльності СССМ 
«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
«Родина». Як громадський діяч постійно брала участь в обговоренні та аналізі діючого 
законодавства України у сфері деінституалізації та розвитку систем підтримки на рівні 
громади дітей  та дорослих з інвалідністю. Спільно  з іншими громадськими лідерами готувала 
рекомендації щодо впровадження  стандартів соціальних послуг в Україні, була залучена до 
підготовки парламентських слухань  на цю тему.
Перш, ніж долучитися до команди Інституту суспільно-економічних досліджень, вона стала 
одним із засновників  ГО  «Родина» і довгий час була Головою Правління організації. Пройшла 
сертифікаційну програму  «Розвиток інклюзивної освіти в Україні» від Агентства США з 

Лариса Самсонова
Консультант 

з питань соціальної 
політики
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Напрямки досліджень:
• оподаткування;
• митне право;
• корпоративні конфлікти.
Юрій Федчишин має великий досвід роботи у сфері права, зокрема, податкового та митного. 
Перш,  ніж приєднатися до Інституту суспільно-економічних досліджень, Юрій працював 
дослідником  та редактором видання «VAT in Europe» у IBFD (Амстердам, Нідерланди) –  це 
Міжнародне бюро фіскальної документації, що займається дослідженням питань оподаткування 
у Європі. В межах дослідження, Юрій відповідав за наповнення бази даних аналітичними 
матеріалами, залучав фахівців з усіх країн Європи. Результати дослідження стали темою 
багатьох публікацій у національних  та міжнародних виданнях з питань оподаткування.  Сьогодні 
пріоритетними напрямками дослідження Юрія є розвиток податку на додану вартість, реформа 
адміністрування податків та зборів, проблеми співвідношення форми та сутності податкового 
законодавства, модернізація корпоративного та міжнародного оподаткування в Україні.

Напрями досліджень:
• соціально-економічний розвиток регіонів та його ресурсне забезпечення;
• державна політика стимулювання розвитку територій;
• управлінська і фінансова децентралізація.

В’ячеслав Жукмає 12-річний досвід теоретичних і прикладних досліджень з питань регіональної 
політики у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України. Серед 
іншого, очолював напрям «Моніторинг регіонального розвитку» та виступав співкоординатором 
розробки стратегій розвитку регіонів.
У практичному доробку експерта – участь у розробці Державної стратегії регіонального 
розвитку, низки законів з питань розвитку регіонів, а також стратегій і програм регіонального 
та місцевого рівнів.
Професійні пріоритети:
• ефективне використання і зміцнення економічного потенціалу територій;
• зростання економічної активності і фінансової спроможності на місцевому рівні;
• збалансування територіального розвитку і консолідація регіонів.

Юрій Федчишин
Експерт з питань 

 податкової політики

В’ячеслав Жук
Експерт з питань 

регіональної політики

Всеволод Ніколаєв – доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії 
будівництва України, фахівець у галузі управління інвестиційними проектами, економіки 
будівництва та житлово-комунального господарства. Автор понад 150 публікацій.
Досвідчений менеджер: віце-президент Української фінансової групи (1996-1999, 
2005-2007), Президент Корпорації ОКО – Об’єднані Консультанти (1999-2009). Керував 
розробкою стратегій підприємств, регіональних і галузевих програм, співпрацював  з 
іноземними консалтинговими фірмами та фінансовими організаціями у міжнародних 
проектах.
Має досвід роботи у сфері державного управління: радник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2009-2010 
роках), Міністра економіки України (2010-2011 роках); у 2011-2014 роках – професор 
Національної академії державного управління при Президентові України.

Напрямки досліджень:
• проблеми розробки та реалізації економічної стратегії держави у трансформаційній 

економіці;
• інституційні реформи;
• структурні реформи та структурна політика
Ярослав Жаліло – доктор економічних наук, старший науковий співробітник. Відомий 
фахівець у сфері наукових досліджень проблем економічної політики, автор понад 
100 наукових праць. Протягом 1993-2014 рр. працював у Національному інституті 
стратегічних досліджень, пройшовши шлях від наукового співробітника до першого 
заступника директора Інституту. Також має досвід практичного дорадництва на посадах 
наукового консультанта Президента Українського союзу промисловців і підприємців, 
радника Міністра економіки України. З 1999 р. є керівником громадської організації 
«Центр антикризових досліджень». З жовтня 2014 р. працює провідним науковим 
співробітником Інституту економіки і прогнозування НАН України.

Всеволод Ніколаєв
Науковий консультант

Ярослав Жаліло
Керівник економічних 

програм

Міжнародного розвитку USAID та навчання за проектом Твіннінг «Підтримка розвитку системи 
соціальних послуг в Україні» Міністерства праці та соціальної політики «Вивчення досвіду Франції».
Професійні пріоритети:   
Ініціювати зміни в законодавстві: 
• реформа  системи соціальних послуг (від фінансування закладів до фінансування послуг); 
• реформа в освіті, в частині розвитку інклюзивної освіти (напрацювання моделі); 
• деінституалізація (перехід до надання послуг в громаді, поступове зменшення 

інституційного догляду).
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Вікторія професійно володіє навичками організації та супроводу корпоративного 
навчання, розробки та реалізації комплексних проектів з навчання та розвитку персоналу, 
реалізації дистанційного навчання, консультування/навчання корпоративних тренерів 
та фахівців підрозділів з навчання і розвитку  персоналу, проведення індивідуальної 
психодіагностичної, консультативної та корекційної роботи, методології розробки 
та проведення тренінгів, посттренінгів, коучингу, експертної оцінки програм і роботи 
тренерів тощо.
Вікторія має досвід роботи з розвитку та навчання персоналу в АТ «Укрсиббанк», 
HMGroup, CBRE, FM Standard та ін. Співпрацює  з провідними компаніями у сфері розвитку 
персоналу «Golden Staff»  та тренінг-студією Діани Кебас. Працювала консультантом 
Проекту ПРООН «Створення безпечного середовища для молоді України», консультантом 
«Телефону довіри»  та практичним психологом по роботі з підлітками (вкл. розробку та 
реалізацію проектів з громадянського виховання, професійного становлення  молоді  та 
лідерства). Член Європейської ради менторингу і коучингу.

Вікторія Мришук (Куць)
Керівник проекту «Школа 
державного управління»

Напрями досліджень: 
• охорона здоров’я;
• соціальне страхування;
• соціальні послуги. 
Ігор Яковенко – кандидат економічних наук, доцент, має понад 50 друкованих праць, 
автор підручників.  Він має багаторічний досвід роботи в органах державної влади, у тому 
числі у якості заступника Міністра охорони здоров’я та Голови Державного комітету із 
нагляду за страховою діяльністю. Працює над проблематикою реформування галузей 
соціальної сфери: освіти, медицини, соціальних послуг, зокрема над питаннями, 
пов’язаними із реформуванням фінансового механізму цих галузей. Бере участь як 
експерт у підготовці проектів законодавчих актів з питань розвитку фінансових ринків, 
системи охорони здоров’я. Зараз працює над розробкою механізму та впровадженням 
системи обов’язкового медичного страхування в Україні. Є консультантом в системі 
представництва Світового банку в Україні. Залучався як експерт у проектах технічної 
допомоги ТАСІС та ПРООН.

Ігор Яковенко 
Науковий консультант

Напрямки досліджень:
• макроекономічний аналіз;
• розвиток реального сектору економіки;
• підтримка малого та середнього підприємництва;
• міжнародна торгівля.
Крістіна Аврамченко – аналітик  з великим досвідом роботи у сфері аналізу державної 
економічної політики.  Перш, ніж приєднатися  до команди Інституту суспільно-економічних 
досліджень, Крістіна працювала в Міжнародному центрі перспективних досліджень, 
фундації «Відкритий діалог» та була радником Міністра економічного розвитку і торгівлі 
України. Серед її фахових пріоритетів – дослідження економічних наслідків підписання 
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, створення зони вільної торгівлі, а також – 
можливості виходу вітчизняних виробників на європейські ринки.
Професійні пріоритети:
• розробка ефективних моделей для прогнозування результатів впровадження 

економічної політики;
• напрацювання експортної стратегії України, згідно з пріоритетами Політики економічного 

прагматизму,  та залучення бізнесу й уряду до  її реалізації.

    Крістіна Аврамченко
Заступник директора  

з наукової роботи  
та зовнішніх зв’язків/ 

Експертз питань 
макроекономічної 

політики

Світлана Ковалівська має значний досвід у сфері формування та реалізації державної 
політики із залучення інвестицій та інновацій. Раніше обіймала посаду начальника 
відділу інвестиційної політики Департаменту інвестиційної та інноваційної політики 
Мінекономрозвитку. Під час роботи в Міністерстві розробляла зміни до Законів України 
«Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», а також – до низки 
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо регулювання інвестиційно-
інноваційної  сфери. До роботи в державному секторі мала значний досвід роботи, у тому 
числі на керівних посадах, у сфері авіаційних перевезень та надання туристичних послуг.
Професійні пріоритети:
• впровадження моделі державної та регіональної інвестиційної політики в Україні на 

основі активної ролі держави та громади у залученні інвестицій та їх здійсненні;
• впровадження ефективних стандартів державного управління в Україні як базової 

основи реформ у всіх сферах суспільної діяльності;
• розробка та застосування  ефективних методів оцінки та прогнозу індикаторів 

соціально-економічного розвитку як основи для аналізу проблем та проектів рішень у 
сфері державної та регіональної політики. 

Світлана Ковалівська
Заступник директора  

з питань розвитку/Експерт 
з питань інвестиційної 

політики
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Віктор Михайлів відповідає  за поточне планування, управління  та координацію роботи Інституту. 
Перш, ніж приєнатися до команди Інституту суспільно-економічних досліджень, отримав чималий 
досвід у сфері державного управління. Зокрема, він тривалий час працював у Міністерстві еконо-
мічного розвитку і торгівлі України, де очолював службу Першого заступника міністра/в.о. Міністра, 
відповідаючи за організаційне та експертно-аналітичне забезпечення роботи керівництва Мінеко-
номрозвитку. До цього Віктор працював у Міністерстві юстиції України та Верховній Раді України, 
 де здійснював правову експертизу проектів нормативно-правових актів та брав участь у розробці 
законопроектів. Він також має досвід юридичної практики, здобутий у приватних компаніях.  
До сфери фахових пріоритетів Віктора Михайліва відносяться правове регулювання економіки, 
управління об’єктами державної власності та державна інвестиційна політика.

Віктор Михайлів
Директор

Нашу діяльність фінансово підтримують як бізнес, неурядові організації, так і фізичні особи, які поділяють цінності Інституту та 
ідеї, які ми просуваємо. Нашими партнерами та донорами виступають:

Ви також 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

ІСАР «Єднання» Рада конкуренто-
спроможності України

Українська федерація 
убезпечення

Всеукраїнська асоціація 
сільських та селищних рад

Анатолій Максюта – відомий державний діяч і економіст. Віддав 30 років роботі в органах держав-
ної влади: спочатку працював в районній та обласній ланках, а з часом – у Міністерстві фінансів, де 
пройшов шлях від керівника бюджетного управління до Державного секретаря і Першого заступни-
ка Міністра. Був одним із лідерів реформування бюджетної системи України на початку 2000-х років.
У 2006-2012 роках з короткими перервами працював Першим заступником Міністра економіки і 
торгівлі. У 2014 році певний час виконував обов’язки Міністра. Брав участь у підготовці та реалізації 
низки програм і стратегій розвитку держави. Відповідав за роботу з міжнародними фінансовими 
організаціями.  Двічі був радником Президентів України з питань бюджету та соціальної політики.Анатолій Максюта

Голова Правління

Андрій Веселовський – Надзвичайний і Повноважний Посол України. Починав дипломатичну 
кар’єру в Міністерстві закордонних справ України у 1986 році і обіймав посади радника-посланника 
України в Канаді, посла України в Єгипті, Судані та Кенії, Представника України в Європейському 
Союзі. У 1997-2000 роках очолював Управління політичного аналізу і планування в МЗС України. 
У Міністерстві закордонних справ вів питання політичного аналізу, зовнішньоекономічних зв’яз-
ків, європейської інтеграції, регіональної політики та міжнародної безпеки. Андрій Веселовський був 
членом Колегії та заступником Міністра закордонних справ України. Представляв Україну на полі-
тичних переговорах з Придністровського врегулювання, був Національним координатором України 
 в Центральноєвропейській ініціативі  та Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ.

Андрій Веселовський
Член Правління

Юрій Мироненко
Член Правління

Перш, ніж приєднатися до команди Інституту суспільно-економічних досліджень, він отримав 
чималий досвід в сферах управління фінансами,  виробництва та управління персоналом.
Юрій Мироненко також має значний досвід роботи, який здобув у приватних компаніях, в управ-
лінських ланках фінансової, банківської, транспортної, фармацевтичної, хімічної, енергетичної та 
інших галузей.

DLA Piper  
Global Law Firm




