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В с т у п н е

с л о в о

У надзвичайній ситуації 2020 року Центр економічної  

стратегії одним з перших розпочав онлайн-конференції  

та щотижневі брифінги про вплив коронакризи на 

економіку України. Ідея ЦЕС запровадити  в Україні 

адаптивний карантин разом з пропозиціями підтримки 

бізнесу та громадян стали частиною урядової стратегії 

протидії кризі. 


Минулого року багато часу ми приділили адвокації 

незалежності НБУ, консервативної бюджетної політики, 

кращого макропрогнозування. Презентували перший 

комплексний аналіз російського сліду в економіці 

України, виконали масштабний аналіз стану 

комунальних підприємств в країні та розробили  

модель підвищення їх ефективності. Також багато  

уваги приділили проблемам батьків з дітьми під час 

коронакризи та запропонували, як покращити ситуацію  

з доступністю дитячих садків, що критично впливає  

на жіночу зайнятість. 


Цього року річний звіт ми вирішили підготувати  

у зручній для вас формі. Тут ви знайдете наші ключові 

досягнення та теми, про які ми писали. Запрошуємо  

вас слухати наші подкасти «Що з економікою?», 

підписуватися на «Трекер відновлення економіки»  

та заходити на наш сайт, де зібрані всі дослідження, 

колонки, дайджести, інтерв’ю.


виконавчий директор  
Центру економічної стратегії 

Гліб Вишлінський, 
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https://ces.org.ua/experts/hlib-vyshlinsky/
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Інституційні 
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Антикризова  

стратегія підтримки  

людей та бізнесу. 

Адаптивний карантин 
Безробіття та підтримка бізнесу

Від початку березня 2020 року коронавірус  

став головною темою в світі. Центр економічної 

стратегії вирішив не панікувати, а пропонувати.  

Ми запустили сторінку з пропозиціями для уряду  

і сформулювали пріоритети державної політики  

на час кризи: недопущення дефолту і збереження 

макроекономічної стабільності, підтримка  

бізнесу та громадян, пошук оптимальної моделі  

карантинних обмежень під час пандемії. 

Згідно з дослідженням ЦЕС, до 3,1 мільйонів  

українців, або 17% від робочої сили, на піку карантину 

перебували у стані прихованого безробіття. Тобто 

зайнятість цих людей була зменшена або вони були 

відправлені у неоплачувану відпустку. Експерти 

Центру економічної стратегії радили владі розробити 

механізм підтримки людей, які втратять роботу,  

але не шукатимуть нову – бо або зневірилися,  

або не мають фізичної можливості це зробити 

(наприклад, через догляд за дитиною на час 

карантину).

Ринок праці  в  умовах жорстких  
карантинних обмежень

28 Липня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Пі дтримка бізнесу та працівників  
в  період поширення коронавірусу

16 Березня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Гліб Вишлінський

виконавчий директор 

Марія Репко

заступниця директора

Дмитро Горюнов

старший економіст
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https://ces.org.ua/experts/dmitry-goryunov/


Адаптивний карантин

Ще навесні ми випустили дослідження щодо 

підтримки економіки під час коронакризи, у якій 

запропонували кроки задля послаблення удару 

пандемії по добробуту громадян. 

Адаптивний карантин — це обмеження економічної 

активності залежно від поширення вірусу. Такі заходи 

мають підлаштуватися під конкретні цілі та не завдати 

шкоди економіці більше, ніж необхідно для збереження 

людських життів.

Саме Центр економічної  

стратегії запропонував 

«адаптивний карантин», 

який став кроком до 

відновлення української 

економіки після жорстких 

карантинних обмежень 

навесні 2020 року.
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Запровадження адаптивного карантину 

суттєво пом’якшило удар по економіці, 

відбулося відновлення економіки по 

багатьох показниках. Але поки 

зберігатиметься загроза повернення 

обмежень, постраждалі сектори повною 

мірою не відновляться. 

Проаналізувавши перебіг коронакризи  

в Україні, ми описали термінові 

антикризові дії: податкові та кредитні 

стимули; регуляторні заходи; можливості 

для зайнятості; підтримка батьків під час 

карантину та інше. 

А даптивний карантин  
та обмежувальні  заходи в умовах  
різних карантинних режимів

16 Березня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Аналіз рішення вл а ди стосовно 
впрова дження а даптивного карантину

16 Березня 2020

Д о с л і д ж е н н я  
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https://ces.org.ua/fighting-coronavirus-after-april-24/
https://ces.org.ua/fighting-coronavirus-results/


Збалансований

бюджет

У 2020 році економісти Центру економічної стратегії продовжили 

готувати щорічні записки з аналізом проєктів та виконання 

державного бюджету. Упродовж нестабільного року влада 

декілька разів змінювала план доходів і видатків. Частково ці 

перегляди були пов’язані з коронакризою, але великою мірою — 

з вадами системи прогнозування доходів бюджету та 

макропрогнозування загалом.

У рамках дослідження ми проаналізували міжнародний досвід і 

законодавство України та провели серію глибинних інтерв’ю з 

експертами в сфері макропрогнозування. 

Згідно з аналізом ЦЕС, у 2021 році Україна у своїй бюджетній 

політиці відходить від закладених у 2016-2019 роках змін на 

краще та ризикує повернутися до проблем 2010-2013 років.

Макроекономічне прогнозування в Україні

21 Грудня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Бюдже тний ш лях України за останні  десять років

14 Грудня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Марія Репко

заступниця директора

Анастасія Телетьон

економістка
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https://ces.org.ua/how-ukraine-improve-macro-forecasting/
https://ces.org.ua/10-years-budget-way-ukraine/
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https://ces.org.ua/10-years-budget-way-ukraine/
https://ces.org.ua/experts/maria-repko/
https://ces.org.ua/experts/anastasiia-teleton/


Огляд проєкту бюджету

Огляди видатків на освіту та науку

Експерти ЦЕС здійснили огляд проєкту бюджету  

на 2021 рік та моніторили бюджетні зміни, які стали 

реакцією на коронакризу.


Аналітики ЦЕС проаналізували видатки на освіту 

та науку в Україні за деякими конкретними 

програмами, ознайомитися із результатом можна 

за посиланнями:


Ми відзначили такі три особливості проєкту бюджету 

на 2021 рік: підвищення мінімальної заробітної плати 

на 30% – до 6500 грн, величезний дефіцит державного 

бюджету, розширені можливості уряду надавати 

державні гарантії по боргах.


Огляд проєкту бюдже ту 2021.  Перше читання

25 Вересня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Новий бюдже т-2020:  криза,  медицина та борги

24 Кв ітня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Огляд бюдже тно ї  програми 
«Загальнодержавн і  заходи у сфер і  осв іти»

6  Жовтня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Ск ільки витрачають  на науку   
в ун іверсите тах?

27  С ічня 2020

Д о с л і д ж е н н я  
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Реформа комунальних 

підприємств

У 2020 році команда Центру економічної стратегії 

провела два дослідження комунальних 

підприємств (КП) в Україні. В рамках досліджень 

ми співпрацювали з Антимонопольним комітетом 

України, галузевими експертами та іншими 

зацікавленими сторонами на національному і 

місцевому рівні.

Незадовільний фінансовий стан комунальних 

підприємств є типовим виправданням додаткового 

фінансування з місцевих бюджетів. В цьому дослідженні 

ми виокремили чотири сфери діяльності – муніципальна 

охорони і варта, управління відходами, комунальні 

медіа, аптечні заклади –  та навели приклади 

спотворення конкуренції в них з боку КП, а також  

надали рекомендації щодо потреби у діяльності таких 

комунальних підприємств.

Як фінансування комунальних пі дприємств 
спотворює конкуренцію?

25 Вересня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Богдан Прохоров

економіст

Онуфрій Лоневський

молодший економіст


Регіональні дискусії  

про комунальні підприємства

Наші експерти провели п’ять обговорень 

поточної ситуації з управлінням комунальними 

підприємствами у Вінниці, Дніпрі, Одесі, Львові і 

Харкові із залученням представників органів 

місцевого самоврядування, місцевих журналістів 

та громадських активістів. ЦЕС порушив питання 

ефективності діяльності КП в цих містах.


https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/
https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/
https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/
https://ces.org.ua/how-does-utility-financing-impairs-competition/
https://ces.org.ua/experts/bohdan-prokhorov/
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У цьому дослідженні ми сконцентрувалися  

виключно на комунальних підприємствах і товариствах,  

що розташовані в обласних центрах України  

і підпорядковані міським радам. Дослідники виявили,  

що якнайшвидший продаж непрофільних для місцевого 

самоврядування комунальних підприємств допоможе 

залучити мінімум 12 мільярдів гривень у місцеві 

бюджети. Ключовим аспектом підвищення  

ефективності управління тих КП, які можуть  

залишитися в комунальній власності, є виведення  

їх з-під політичного впливу на місцевому рівні.

Ми записали серію подкастів під назвою «Місто (без) 

комунальників» у партнерстві з «Радіо Поділ» – спільнотою 

українськомовних подкастів. Темами подкастів стали проблеми 

міського середовища і шляхи їх подолання через зміни у 

відповідних комунальних підприємствах столиці. 

Як подолати неефективність комунальних 
пі дприємств?

28 Серпня 2020

Д о с л і д ж е н н я  


Подкаст  

«Місто (без) комунальників»

https://ces.org.ua/municipal-enterprise-ownership-presentation/
https://radiopodil.org/podcasts/misto-bez-komunalnykiv/
https://radiopodil.org/podcasts/misto-bez-komunalnykiv/
https://radiopodil.org/podcasts/misto-bez-komunalnykiv/
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Трекер відновлення 
української економіки

Анастасія Телетьон

економістка

Влітку 2020 року ми запустили (з допомогою Укренерго 
та Dragon Capital) «Трекер відновлення української 
економіки» –  це проєкт, у якому ми моніторимо 
мобільність громадян за даними Google та Apple, 
оновлення на сайтах із пошуку роботи на сайтах 
Work.ua, rabota.ua та Jooble, оплати через термінали 
Приватбанку та Приват24, а також споживання 
електроенергії. 


У рамках проєкту ми також публікуємо щотижневі 
колонки на сайті НВ. Також ми робимо розсилку 
«Трекеру відновлення української економіки», на яку 
можна підписатися на сайті ЦЕС. 


Посилання

https://ces.org.ua/ukraine-economic-recovery-tracker/
https://ces.org.ua/experts/anastasiia-teleton/
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Небезпечний капітал 

із авторитарних країн

Дарія Михайлишина

економістка

Дмитро Горюнов

старший економіст

Російський економічний слід значно змінився  

за останні 10 років. Росія негативно впливає на 

українське суспільство, розколюючи його, через 

приватні інвестиції, медіа, політичні партії та інші 

важелі впливу. 

Із моменту анексії Криму та початку російської 

агресії на Донбасі 2014 року Росія втратила  

значну частину свого економічного контролю  

над Україною. Однак присутність російського  

капіталу в Україні й надалі суттєва, особливо  

з огляду на приховані інвестиції. 


У 2021 році експерти Центру економічної  

стратегії продовжують працювати над 

дослідженнями про негативний вплив 

авторитарних країн на українську економіку  

через інвестиції в стратегічні галузі.  


Російський економічний слід в Україні

14 Вересня 2020
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https://ces.org.ua/russias-economic-footprint-in-ukraine/
https://ces.org.ua/experts/dmitry-goryunov/
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Покращення умов для 

матерів на ринку праці

Дарія Михайлишина

економістка

В Україні залучення жінок до робочої сили  

є набагато меншим, ніж рівень залучення 

чоловіків. Так сталося внаслідок багатьох 

факторів, ключовим з яких є низька доступність 

дошкільної освіти –  це і брак місць у дитячих 

садках, і низька якість надаваних послуг. 

Згідно з дослідженням ЦЕС, майже 270 тисяч жінок 

отримають можливість працювати і заробляти, 

якщо охоплення дітей садками зросте на 10 

відсоткових пунктів – з 58% до 68%. Додаткова 

зайнятість може принести потенційно до 59,4 млрд 

грн додаткового ВВП на рік.


У зв’язку з коронакризою проблеми з доглядом за 

дітьми тільки загострилися, адже через карантинні 

обмеження навесні 2020 року дитсадки було 

закрито, і на жінок загалом було значно більше 

навантаження. Про це економісти ЦЕС написали 

кілька колонок, провели опитування батьків. 
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Анастасія Телетьон

економістка

Ганна Сахно

економістка

Як  покращення  доступу  до  дитячих  садків  
допоможе  матерям  на  ринку  праці

30  Листопада 2020

Д о с л і д ж е н н я  


https://ces.org.ua/access-to-kindergartens-and-mothers-in-the-labor-market/
https://ces.org.ua/experts/anastasiia-teleton/
https://ces.org.ua/experts/hanna-sakhno/
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Подкасти  
«Що з економікою?»

Андрій Федотов

директор з комунікацій


У 2020 році ми продовжували шукати  
нові формати взаємодії з аудиторією.   
Команда Центру економічної стратегії спільно 
з VoxUkraine почала щотижня записувати 
радіоефіри та подкасти у студії Громадського 
радіо. У ефірі «Що з економікою?» гостями 
стали провідні економісти, міжнародні 
експерти, представники громадського  
та державного секторів. 
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5 2  подкасти за рік

Подкасти на сайті

Вплив зростання мінімалки на іпотеку


Недооцінка видатків на медицину у бюджеті на 2021 рік


Покращення практик догляду за деревами в Києві


Українські мігранти в контексті обмеження польотів


Як правильно досліджувати громадську думку, щоб 
приймати рішення з державної політики. 


Найпопулярніші подкасти:

Слухайте нас на SoundCloud Apple Podcasts Google Podcasts

https://ces.org.ua/experts/andrii-fedotov/
https://ces.org.ua/category/podcasts/
https://soundcloud.com/ces-ukraine/pro-dostupnu-poteku-ta-krediti-mozhna-zabuti-yakshcho-mnmalka-zroste-na-30
https://soundcloud.com/ces-ukraine/pro-dostupnu-poteku-ta-krediti-mozhna-zabuti-yakshcho-mnmalka-zroste-na-30
https://soundcloud.com/ces-ukraine/dlya-krashchogo-doglyadu-za-derevami-neobkhdno-zruynuvati-monopolyu-zelenbudv
https://soundcloud.com/ces-ukraine/lokhina-v-fnlyand-sama-sebe-ne-zbere-chomu-trudov-mgranti-ne-mozhut-chekati-blshe
https://soundcloud.com/ces-ukraine/odnikh-dosldzhen-gromadsko-dumki-nedostatno-dlya-vtlennya-poltiki-potrben-glibshiy-analz
https://soundcloud.com/ces-ukraine
http://apple.co/2Ryjcai
http://bit.ly/38MsrJJ
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Центр економічної стратегії  

є неприбутковою організацією, яка 

залучає фінансування від благодійників, 

а також грантове фінансування. 

Відповідно до найкращих міжнародних 

практик громадських організацій, ЦЕС 

забезпечує дотримання найвищих 

стандартів звітності, бухгалтерії та 

прозорості фінансів.

ДЖЕ Р ЕЛО

Всього надходжень	

Благодійні внески від фізичної особи Томаша Фіали  

та компаній групи Dragon Capital	

4 799 685


Гранти від Міжнародного фонду «Відродження»	

Дослідження для Centre for International Private Enterprise	

Дослідження для ТОВ Ернст енд Янг	

Грант від Atlas Network	

Дослідження для ГО Трансперенсі інтернешнл Україна 	

Дослідження для BE Berlin Economics GmbH	

Грант від Благодійного Фонду “Демократичні ініціативи 

ім. Ілька Кучеріва”	

Дослідження для WYG Savjetovanje d.o.o.	

Дослідження для Представництва ООН в Україні	

Дослідження для науково-видавничого центру 

Інформавтодор	

Відсотки на залишок тимчасово вільних коштів	

Благодійний внесок від фізичної особи Вітренко Ю.Ю.	

Дослідження для  ТОВ Ю-КОНТРОЛ	

Дослідження для ГО Разом проти корупції	

Дослідження для Research Centre for East European 

Studies University of Bremen	

2 666 868


982 514



684 113


638 240


442 532


261 936



164 000


136 407


120 725



100 000


53 987


35 000


16 502


1 000



5 115



11 108 624


С УМА ,  Г РН
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Контактна особа:


Андрій Федотов, 
директор з комунікацій 
andrii.fedotov@ces.org.ua


ces.org.ua


(044) 492 79 70


office@ces.org.ua


для преси: press@ces.org.ua



cesukraine @ces_ukraine /ces-ukraine Що з 
економікою?

Centre for 
Economic Strategy

Центр економічної 
стратегії

http://ces.org.ua
https://www.facebook.com/cesukraine
https://twitter.com/ces_ukraine
https://soundcloud.com/ces-ukraine
https://t.me/thinktankces
https://t.me/thinktankces
https://www.youtube.com/channel/UCaEniy7pYgAwDLc-u9ZH1HQ
https://www.youtube.com/channel/UCaEniy7pYgAwDLc-u9ZH1HQ
https://www.linkedin.com/company/centre-for-economic-strategy/
https://www.linkedin.com/company/centre-for-economic-strategy/



