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Місія та завдання організації

ГО «Центр економічної стратегії» (ЦЕС) – це незалежний центр досліджень державної
політики, який було засновано в травні 2015 року.
Завдання ЦЕС – підтримка реформ в Україні задля досягнення стійкого економічного
зростання.
Центр економічної стратегії не підтримує жодні політичні партії чи політичних лідерів.

Наші принципи
Центр економічної стратегії робить внесок у розробку стратегії економічного зростання
України, здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а
також залучає громадську підтримку реформ на основі таких принципів:


Економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація)



Вільна та чесна конкуренція



Менша роль держави за підвищення її ефективності



Інформаційна прозорість та свобода слова



Верховенство права та захист приватної власності



Здорові та стабільні державні фінанси

 Економіка, яка будується на засадах знань

(30.11.2017)
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Продукти

Дослідження





Аналітичні записки щодо конкретних питань державної політики
Короткі записки на актуальні теми
Допомога в розробці стратегічних документів

Дискусії





Обговорення ключових питань політики із зацікавленими сторонами
Дебати про принципи державної політики
Участь в стратегічних робочих групах

Комунікація





Донесення результатів досліджень в різних форматах до різних груп
Поширення нашої експертизи через медіа
Достосування наших принципів до питань, які турбують громадськість
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Основні проекти та досягнення

Дослідження

Захід

Визначення оптимального порядку залучення та
розрахунку пайової участі у розвитку інфраструктури

Круглий стіл «Визначення оптимального Порядку
залучення та розрахунку пайової участі у розвитку
інфраструктури»

28 січня 2016 року
Дана робота покликана визначити та запропонувати
оптимальний і прозорий механізм адміністрування
дозволів на будівництво в частині фінансування
розвитку та оновлення інфраструктури міста,
відповідно до законів України та з урахуванням
передового міжнародного досвіду.

28 січня 2016 року

Спікери: Ольга Балицька, депутат Київської міської
ради.
Олександр Кашко, економіст ЦЕС

Як забезпечити незалежність енергорегулятора
9 березня 2016 року
Необхідною умовою реформи енергоринку України є
ефективний та незалежний регулятор. Проте на
сьогодні Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП), не відповідає згаданим вимогам.
Метою дослідження є визначити умови, за яких
енергорегулятор в Україні буде політично та
функціонально незалежним від інших органів влади,
фінансово незалежним від держави та третіх сторін, а
також сформулювати принципи призначення його
членів.
Що необхідно для розвитку конкуренції в Україні
26 квітня 2016 року
ЦЕС проаналізував найкращі світові практики та
українську ситуацію і підготував своє бачення стратегії
впровадження політики конкуренції в Україні. Експерти
ЦЕС вважають, що політику конкуренції в Україні
потрібно розглядати у чотирьох площинах: природні
монополії та суміжні ринки, антиконкурентна
поведінка фірм, регуляторні обмеження конкуренції,
державна допомога та конкурентний нейтралітет.

Панельна дискусія «Що необхідно для розвитку
конкуренції в Україні»

26 квітня 2016 року

Партнер: Реанімаційний пакет реформ.

Спікери: Юлія Ковалів, перший заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі.
Марта Кузьмин, старший економіст Центру економічної
стратегії.
Рассел Піттман, директор з економічних досліджень,
Міністерство юстиції США, відділ конкурентної
політики.
Марія Ніжнік, перший заступник голови
Антимонопольного комітету України.
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Кроки з лібералізації поточного рахунку: полегшення
експорту послуг для малих підприємств
26 квітня 2016 року
В Україні надзвичайно складні процедури обміну та
транскордонного переказу валют застосовуються не
лише щодо процесів відпливу валюти за кордон, а й
щодо притоку валютних надходжень від експорту, що є
особливо відчутним для малих підприємців. Складності
адміністрування також стосуються оподаткування та
інших процедур, що пов’язані із необхідністю
обов’язком укладання зовнішньоекономічного
договору у письмовій формі. Спрощення регулювання
забезпечить не тільки додатковий притік іноземної
валюти, а й створення нових робочих місць та
зростання сукупного попиту всередині країни.
Мета цієї аналітичної записки – висловити свою спільну
позицію із пропозиціями проекту USAID ЛЕВ та Easy
Business щодо спрощення процедури експорту послуг
та підтримуємо впровадження цих пропозицій,
викладених у законопроекті 4496 від 21.04.2016
(Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо усунення
адміністративних бар’єрів для експорту послуг).
Посередині газової реформи: як вдосконалити
механізм субсидій

Панельна дискусія «Як покращити механізм
субсидій на житлово-комунальні послуги»

25 травня 2016 року
У цьому дослідженні ми вивчаємо соціальний захист
незаможніх домогосподарств. Підвищення цін на газ
для потреб населення відбулося 1 квітня 2015 р. і
згодом уряд запровадив новий механізм субсидій.
Оскільки основний тягар від першого підвищення цін
громадяни вже відчули і нова система субсидій
існує вже майже рік, зараз можна оцінити
ефективність цієї системи. Ця записка має на меті
дослідити ефективність механізму субсидії та вплив
цього механізму на стимули до енергозбереження.

25 травня 2016 року
Спікери: Ольга Бєлькова, заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки.
Роман Качур, заступник міністра фінансів України.
Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз
України».
Юлія Ковалів, перший заступник міністра економічного
розвитку і торгівлі України.
Марта Кузьмин, старший економіст Центру економічної
стратегії.
Павло Кухта, заступник голови Стратегічної групи
радників при Кабінеті міністрів України.

Чорний ринок валюти: масштаби проблеми
13 вересня 2016 року
Українська економіка значною мірою доларизована, це
ускладнює проведення монетарної політики та
зменшує потенційний обсяг коштів, доступних для
інвестування. У 2014-2015 роках, через сплеск інфляції
та ослаблення гривні щодо більшості світових валют,
попит на валюту значно збільшився. Проте, після
введення суворих офіційних обмежень на торгівлю
іноземною валютою, через розвиток «чорного» ринку

(30.11.2017)

Медіа-сніданок «Доларизація та чорний ринок
валюти: причини, обсяги, наслідки для політики»

13 вересня 2016 року

Спікери: Олег Чурій, заступник голови Національного
банку України
Марія Репко, заступник виконавчого директора ЦЕС,
експерт РПР
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валютні операції перетворилися на «сліпу зону» для
офіційної статистики.
Згідно з офіційними даними НБУ, у 2013 році населення
купувало у банків у середньому 1601 млн дол. на
місяць, а у 2014, коли було запроваджено перші
валютні обмеження, цей обсяг скоротився до 669 млн
дол.; у 2015 році, коли обмеження стали ще
жорсткішими, він становив лише 57 млн дол., або 3,6%
від рівня 2013 року. Офіційно обсяг купівлі валюти за
два роки скоротився майже у 30 разів – чи може це
відповідати дійсності на фоні фінансової кризи,
девальвації та кількаразового зростання кількості
обмінних пунктів?

Олександр Жолудь, асоційований експерт Центру
економічної стратегії
Владислав Сочинський, заступник голови правління
Сітібанку

Аналіз проекту державного бюджету на 2017 рік
13 вересня 2016 року (перше читання), 13 грудня 2016
року (друге читання)
Загалом урядовий проект бюджету на 2017 рік містить
ряд позитивних сигналів: він підтримує структурні
зміни, необхідні для спрощення адміністрування
податків та зменшення податкових пільг, містить
спроби підвищити ефективність державних видатків.
Проте є і потенціал для удосконалення, оскільки
бюджет характеризується досить високою інерційністю
(структура як доходів, так і видатків не зазнає значних
змін, за деякими винятками) та містить ризики
недовиконання плану надходжень і як наслідок
збільшення дефіциту.
Скільки коштує суспільству корупція
5 жовтня 2016 року
Корупція – одна з головних проблем України, яка
постійно перебуває в центрі уваги як української, так і
міжнародної спільноти. Громадські активісти та
журналісти-розслідувачі постійно говорять про те, як
корупція руйнує довіру та систему цінностей у
суспільстві.
Проте, крім морального аспекту, корупція призводить
до не менш вагомих економічних наслідків. Мета нашої
записки – на основі огляду вже існуючих у світі
досліджень показати, наскільки суттєво корупція
гальмує економічний розвиток та знижує добробут
громадян.

Панельна дискусія “Скільки коштує суспільству
корупція”

14 вересня 2016 року

Спікери: Андрій Бойцун, член Стратегічної групи
радників з підтримки реформ в Україні, директор з
досліджень ЦЕС;
Олег Прохоренко, голова правління ПАТ
“Укргазвидобування”;
Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної
компанії Dragon Capital, співзасновник ЦЕС;
Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency
International Ukraine.

Щодо зв’язку розмірів мінімальної зарплати та
прожиткового мінімуму
4 листопада 2016 року
Метою короткої аналітичної записки «Щодо зв’язку
розмірів мінімальної зарплати та прожиткового
мінімуму» – є показати, на які наслідки підвищення
мінімальної заробітної плати уряд має звернути уваги
при вироблені подальших політик щодо ринку праці.
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Оцінка ефективності та шляхи оптимізації державних
видатків

Конференція «Державні видатки в Україні: як досягти
більшого, витрачаючи менше?»

6 грудня 2016 року
Мета аналітичної записки «Оцінка ефективності та
шляхи оптимізації державних видатків» – виявити
сфери, у яких державні видатки є занадто високими, і
оцінити масштаби можливого скорочення за рахунок
вищої ефективності використання коштів.
Аналіз бюджетних запитів Міністерства науки та освіти
20 грудня 2016 року
Видатки на освіту та науку в Україні є надважливою
складовою потенціалу економічного зростання. Проте
нині кошти часто витрачаються вкрай неефективно,
багато викидається «на вітер», тож їх розподіл потребує
оптимізації, особливо в умовах обмеженості
бюджетного ресурсу.

12 грудня 2016 року
Захід організовано спільно Центром економічної
стратегії (ЦЕС), Реанімаційним Пакетом Реформ
(РПР), Інститутом економічних досліджень та
політичних консультацій (ІЕД) та Проектом «Підтримка
реформи управління державними фінансами», що
реалізується федеральною компанією Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH за дорученням Уряду Німеччини. Захід проходив
за підтримки Міністерства фінансів України.

Спікери: Даніела Берґельт, Перший секретар, Референт
з питань економічного співробітництва та
розвитку, Посольство ФРН в Україні
Гюнтер Вайланд, експерт GIZ, керівник управління з
питань підзвітності та контролінгу Відомства прем’єрміністра федеральної землі Гессен, Німеччина
Рут Річардсон, екс- міністр фінансів Нової Зеландії
Марія Репко, заступник директора Центру економічної
стратегії, експерт РПР
Павло Кухта, заступник голови Стратегічної групи
радників при Кабінеті міністрів України
Олександра Бетлій, провідний науковий співробітник
ІЕД, експерт РПР
Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я
України
Віктор Мазярчук, керівник Офісу з фінансового та
економічного аналізу у Верховній Раді України
Зоряна Черненко, Заступник декана, доцент
Факультету правничих наук у Національний
університет "Києво-Могилянська Академія"
Володимир Ковтунець, перший заступник міністра
освіти та науки України
Ярослав Маркевич, народний депутат України
Єгор Стадний, аналітик CEDOS
Володимир Бахрушин, експерт з освітньої політики
Сергій Марченко, заступник міністра фінансів України
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План дій для України
13 грудня 2016 року
«План дій для України» – нова ініціатива Bendukidze
Free Market Center та Центру економічної стратегії. Як і
три роки тому, Україна залишається найбільш
корумпованою, найбільш економічно невільною та
однією з найбідніших країн Європи. Зусилля, докладені
українською владою після перемоги Майдану,
виявилися недостатніми. Замість націленості на швидкі
зміни взяла гору орієнтація на підтримку status quo. На
жаль, нова програма уряду, в якій міститься чимало
прогресивних ідей, – це програма точкових змін. Вона
оминає багато проблем, вирішення яких вимагає
сильної коаліції в парламенті і підтримки у суспільстві.
Для того, щоб Україна вийшла на траєкторію швидкого
та сталого зростання, запропонованих ідей замало.
Стан справ може змінити лише радикальна зміна
порядку денного. Для того, щоб у країні з’явилася
політична воля, необхідно запропонувати програму
швидких і ґрунтовних реформ, що враховує найкращий
міжнародний досвід. Ця програма може бути
використана новими політичними силами, які
поділяють її ідеологію. Наша мета – довести
українському суспільству, що успіх можливий, і
окреслити шлях, що приведе країну до процвітання.
Фіскальні підсумки 2016 року – експрес-аналіз
22 лютого 2017 року
Економісти ЦЕС проаналізували державний бюджет на
2016 рік. Фіскальні результати минулого року свідчать
про необхідність продовжувати структурні реформи,
щоб скоротити квазіфіскальні видатки (в тому числі за
рахунок кращих стандартів корпоративного
управління, зокрема на державних підприємствах та у
банківських установах); покращити бюджетне
планування (зокрема активізувати перехід до
середньострокового планування); підвищити
ефективність видатків. Усі ці заходи сприятимуть
економічному зростанню та дозволять покращити
якість державних послуг та добробут громадян.
Звільнити захоплену державу Україна
15 березня 2017 року
Метою аналітичної записки «Звільнити захоплену
державу Україна» є з’ясувати, чи є в Україні ознаки
захоплення держави олігархами, які цілі, типи,
механізми та наслідки такого захоплення, як
мінімізувати його негативні наслідки.
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Реформа оплати праці державних службовців
18 травня 2017 року
Метою нашого дослідження є вивчити міжнародний
досвід реформування систем оплати праці у секторі
державного управління, проаналізувати механізм
формування заробітних плат у секторі державного
управління та сукупні видатки на оплату праці в секторі
державного управління в Україні (та інших країнах),
визначити, наскільки конкурентними є заробітні плати
у державному секторі порівняно з приватним. На
основі проведеного аналізу запропонувати способи
удосконалення чинної системи оплати праці в секторі
державного управління, які не викликатимуть значного
збільшення бюджетних видатків, натомість дадуть
змогу стимулювати працівників сектору до
ефективнішої роботи.
Проект «Критичне мислення проти популізму»
8 листопада 2017 року
Проект «Критичне мислення проти популізму»,
ініційований Центром економічної стратегії за
підтримки Посольства Чеської Республіки в Україні. В
ході реалізації проекту ми сфокусувались на п’яти
основних реформах, які уряд та міжнародні донори
визначили пріоритетними для України: земельній,
пенсійній, реформі освіти та системи охорони здоров’я,
приватизації. Було проведено опитування громадян
України, щоб визначити, яких ризиків боїться
пересічний громадянин, коли мова йде про реформи.
Ми оцінили, чи є ці ризики стереотипами чи загрозами,
з якими потрібно додатково працювати при
корегуванні ходу реформ та їх публічного
обговорення. Всі висновки ми зібрали у дослідженні
«П’ять реформ уряду: як отримати суспільну
підтримку».

Презентація результатів дослідження та обговорень з
експертами, представниками місцевої влади та
журналістами в Одесі
24 жовтня 2017 року
Спікери:
Дмитро Яблоновський, старший економіст ЦЕС
представники громадських активістів та ЗМІ: Анатолій
Бойка, Олексій Чорних,
Гліб Жаворонков, громадький активіст, блогер та
журналіст,
Артем Филипенко, колишній Директор регіонального
філіалу Національного інституту стратегічних
досліджень в Одесі, журналіст, народний діяч

Конференція: “Трансформація’17. Що змінять реформи
в житті українців”
2 березня 2017 року
Захід організовано спільно Центром економічної
стратегії, VoxUkraine, Kyiv School of Economics,
Реанімаційний пакет реформ
Спікери: Борис Давиденко, VoxUkraine;
Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України;
Володимир Гройсман, прем’єр-міністр України;
Сергій Марченко, заступник міністра фінансів України;
Іван Міклош, радник прем’єр міністра України, SAGSUR);
Олександр Слобожан, перший заступник виконавчого
директора Асоціації міст України;
Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна;
Олександр Ткачук, експерт РПР;
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Маргарита Медведюк, голова Ганнопільської ОТГ
(Хмельницька область);
Генадій Зубко, віце-прем’єр-міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ;
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК
"Нафтогаз України";
Святослав Павлюк, експерт РПР; Андрій Герус, член
бізнес-ради “Ціна держави”, експерт з енергетичних
питань;
Денис Назаренко, фахівець програм з європейської
інтеграції DiXi Group;
Діна Бернардін, координатор грантових програм
Посольства США в Україні;
Кирило Єсін, менеджер проекту VoxConnector;
Галина Калачова, заступник головного редактора
Економічної правди, редактор проекту VoxConnector;
Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я;
Наталія Шаповал, керівник економічно- політичних
досліджень KSE;
Тетяна Авраменко, експерт РПР;
Євген Гончар, сімейний лікар;
Олег Петренко, заступник генерального директора з
питань стратегічного розвитку клініки “Ісіда”;
Руслан Рябошапка, член НАЗК;
Томаш Фіала, CEO “Dragon Capital”;
Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transperancy
International Ukraine;
Тарас Качка, заступник виконавчого директора фонду
“Відродження”;
Олександр Лємєнов, експерт РПР.
Економічний форум «Економічні реформи – порядок
денний 2017»
10 березня 2017 року
Організатори: Бізнес об‘єднання: Коаліція 25 асоціацій
«За детінізацію економіки», Платформа 24 асоціацій
«Податки для економічної свободи», Коаліція 15
асоціацій «За ліберальну податкову реформу»,
Аналітичні центри: Аналітичний центр CASE-Ukraine ,
Центр економічної стратегії, Інститут економічних
досліджень та політичних консультацій, Інститут
соціально-економічної трансформації
Спікери:
Кубів Степан – Перший віце-перм‘єр міністр, Міністр
економічного розвитку та торгівлі;
Данілюк Олександр – Міністр фінансів України
Євгеній Капінус – Держсекретар Міністерства фінансів;
Южаніна Ніна – народний депутат України, голова
Комітету ВР з податкової політики;
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Представник/ки Коаліції 25 бізнес-асоціацій «За
детінізацію економіки»;
Представник Коаліції 15 бізнес-асоціацій «За
ліберальну податкову реформу»;
Представник Платформи 24 бізнес-асоціацій «Податки
для економічної свободи»;
Пасхавер Олександр – президент Центру економічного
розвитку;
Ігор Бураковський – директор Інституту економічних
досліджень і політичних консультацій;
Несходовський Ілля – директор Інституту соціальноекономічної трансформації, експерт РПР;
Вишлінський Гліб – виконавчий директор Центру
економічної стратегії;
Дубровський Володимир – старший економіст CASE
Ukraine, експерт РПР;
Кухта Павло – економіст, заступник голови Стратегічної
групи радників Прем‘єр міністра;
Юрій Романенко, Український інститут майбутнього.
Міжнародна конференція «Роль Рахункової палати в
Україні та виклики, що стоять перед нею»
14 червня 2017 року
Організатори: Проект «Ефективне управління
державними фінансами» реалізується федеральною
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Урядів
Німеччини та Великої Британії, Центр економічної
стратегії, Реанімаційний пакет реформ
Спікери: Хьюг Мінгареллі, голова Представництва ЄС в
Україні;
Вольфганг Біндзайль, посланник Посольства
Федеративної Республіки Німеччина в Україні;
Василь Невідомий, головний контролер – директор
департаменту з питань оборони та правоохоронної
діяльності Рахункової палати України;
Д-p Єнс Порцузек, експерт GIZ, Рахункова палата
Саксонії, Німеччина;
Віктор Таран, РПР / Голова Центру політичних
досліджень та аналітики EIDOS;
Ольга Богомолець, народний депутат України, Голова
Комітету Верховної Ради України з питань охорони
здоров’я;
Іван Крулько, народний депутат України, Голова
підкомітету з питань державного фінансового
контролю та діяльності Рахункової палати, Комітет
Верховної Ради України з питань бюджету;
Ярослав Сидорович, керівник Головного департаменту
з питань впровадження реформ, Адміністрація
Президента України;
Алан Бенкс, експерт GIZ, Національний аудиторський
офіс Великобританії;
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Маріка Нацвлішвілі, голова Департаменту аналізу
державного бюджету і стратегічного планування,
Державний офіс аудиту Грузії;
Віталій Мельничук, експерт від USAID RADA Program,
колишній заступник Голови Рахункової палати України;
Гліб Вишлінський, РПР / виконавчий директор Центру
економічної стратегії.
Відкрита лекція “Як управляти активами міста, аби вони
збагачували ці міста”
23 червня 2017 року Центр економічної стратегії разом
з VoxUkraine та Kyiv School of Economics організовує
лекцію шведського економіста Дага Деттера, який
розповість, як використовувати приховані активи для
економічного розвитку міст та держави.
Панельна дискусія «Як створити інститути, достойні
довіри»
24 червня 2017 року
Організатори: Центр економічної стратегії, Alfa Jazz
Fest, A–Club від Альфа-Банку та Dragon Capital
Спікери:
Пітер Вагнер, керівник Групи підтримки України,
Європейська Комісія;
Хатія Деканоідзе, голова Національної поліції України з
2015 по 2016 рік;
Данило Білак, директор Офісу із залучення та
підтримки інвестицій UkraineInvest;
Даг Деттер, спеціаліст з управління інвестиціями,
співавтор книжки «Public Wealth of Nations»;
Володимир Лавренчук, віце-президент Європейської
Бізнес Асоціації, голова правління Райффайзен Банку
Аваль;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України;
Жерар Ролан, професор з економіки та з політичних
наук University of California, Berkeley (віде- інтверв'ю);
Модератор: Святослав Вакарчук, український музикант,
громадський діяч, співзасновник ЦЕС.
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Організаційна структура

Засновники

Томаш Фіала
голова Наглядової ради ЦЕС
Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital, має понад 20-річний
досвід роботи на європейських фондових ринках. Протягом 2010-2015 рр. Томаш
займав посаду Президента Європейської Бізнес Асоціації. У 2011 році він отримав
нагороду від KyivPost за «особистий внесок у розвиток бізнесу в Україні та високі
досягнення протягом 10 років».

Іван Міклош
Колишній віце-прем’єр-міністр та міністр фінансів Словацької Республіки, віцепрем’єр-міністр з економічних питань, міністр приватизації. Одна з ключових фігур
економічної трансформації Словаччини. З квітня 2016 року Іван Міклош є керівником
групи радників Прем’єр-міністра України, співголовою Групи стратегічних радників з
підтримки реформ в Україні, а також членом Національної ради реформ.

Святослав Вакарчук
Громадський діяч, музикант, організатор та лідер гурту «Океан Ельзи». Святослав
бере активну участь у соціальних та культурних проектах, є засновником
благодійного фонду «Люди майбутнього» (основні проекти «Книга творить людину»,
«3Dпроект: Думай! Дій! Допомагай!»). У 2003 році Святослав стає почесним послом
України з питань культури, з 2005 року – послом доброї волі програми розвитку ООН.

Експерти

Гліб Вишлінський
виконавчий директор
Здійснює загальне управління ЦЕС, представляє його в стосунках з партнерами

Марія Репко
заступник директора
Відповідає за координацію досліджень у сфері державної політики, що спрямована
на забезпечення макроекономічної стабільності (зокрема, монетарна та фіскальна
політика, а також політика щодо фінансового сектору).
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Оксана Клименко
директор з комунікацій
Відповідає за розробку та втілення комунікаційної стратегії ЦЕС, що спрямована на
формування суспільної підтримки реформ в Україні.

Наталія Бест
Директор освітніх програм
Відповідає за координацію освітніх ініціатив, які проводяться за підтримки ЦЕС.

Дмитро Яблоновський
Старший економіст
Працює в групі з досліджень у сфері конкуренції, природних монополій та державної
власності.

Ірина Піонтківська
старший економіст
Працює в групі досліджень у сфері державної політики, що спрямована на
забезпечення макроекономічної стабільності.

Олександр Кашко
економіст
Працює в групі досліджень у сфері державної політики, що спрямована на
забезпечення макроекономічної стабільності.

Юлія Руда
економіст
Працює в групі досліджень у сфері державної політики, що спрямована на
забезпечення макроекономічної стабільності.

Артем Захаров
молодший економіст
Працює в групі з досліджень в сфері конкуренції, природних монополій та державної
власності.
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Олексій Гаманюк
молодший економіст
Працює в групі досліджень у сфері державної політики, що спрямована на
забезпечення макроекономічної стабільності.

Надія Ворона
менеджер з цифрових комунікацій
Відповідає за розробку та втілення комунікаційної стратегії ЦЕС, що спрямована на
формування суспільної підтримки реформ в Україні.

Тетяна Кравчук
адміністративний асистент
Відповідає за злагоджене функціонування офісу, а також координує реалізацію
проектів.
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Напрямки досліджень
Стратегія економічного зростання
Забезпечення макроекономічної стабільності
Регіональна та міська політика
Конкуренція, природні монополії та державна власність
Соціальна політика
Освітня політика
Реформа державного управління
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Інформація про партнерів

Центр економічної стратегії є членом Реанімаційного Пакету Реформ (РПР)
– громадської платформи, яка об’єднує провідні неурядові організації і експертів з
усієї України та виконує функції координаційного центру з розробки та реалізації
ключових реформ в Україні.
У грудні 2015 року Гліба Вишлінського, виконавчого директора ЦЕС було обрано
до Ради платформи “Реанімаційний пакет реформ”. В листопаді 2016 року його було
переобрано до Ради РПР ще на один рік. З липня 2017 року є співголовою Ради РПР.

Парнери ЦЕС:











СУП
ЄБА
АСС
Незалежна асоціація банків України
USAID
VoxUkraine
Bendukidze Free Market Center
Державні органи:
Міністерство фінансів України
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України
Національний банк України
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Фінансова частина

Наші джерела фінансування у 2016 році
Джерело

Сума, грн

Благодійний внесок від фізичної особи Томаша Фіали

4945000

Благодійний внесок від фізичної особи Юрія Вітренка

49500

Аналіз бюджетних запитів Міністерства освіти та науки Україна
для Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
acting on behalf of the German Government

42000

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ ЗА 2016 РІК

5036500

Наші джерела фінансування у 2017 році
Джерело

Сума, грн

Благодійний внесок від фізичної особи Томаша Фіали

3690000

Благодійний внесок від Посольства Чеської Республіки в Україні

1509601

Безповоротна фінансова допомога від ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС

1049000

Грантове фінансування від Foundation Open Society Institute

612019

Благодійна допомога від WESTERN NIS ENTERPRISE FUND

79570

Дослідження типів ринків та особливостей їх регулювання для Арцінгер АО

59400

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ ЗА 2017 РІК

6999590
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Контактна інформація

Телефон: (044) 492-7970
Поштова адреса: вул. Саксаганського, 36-Д
3 під’їзд, 3 поверх,
Київ, 01033, Україна
Соціальні мережі: https://www.facebook.com/cesukraine/
https://twitter.com/ces_ukraine
Електронна пошта: office@ces.org.ua

(30.11.2017)

20

