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Тимофій Милованов
президент KSE

Вступне слово президента KSE  
Тимофія Милованова

Ми прагнемо побудувати процвітаючу Україну, країну успішних 
та заможних людей. Протягом багатьох років на заваді цьому 
ставали непотизм, ірраціональність та відсутність доказового 
підходу у процесі прийняття державних рішень. Київська школа 
економіки змінює це через надання полісімейкерам аналітики, 
що базується на даних та математичних моделях. Однак ми 
прагнемо не тільки змінити застарілі підходи до економічних 
політик, але і створити суспільний запит на них. Тому протягом 
2020 року ми зосереджувались не тільки на безпосередній 
роботі з державними органами, але і на публічній комунікації 
обґрунтованих економічних політик. 

2020 рік став роком зростання та розбудови інституційної зрілості 
аналітичного напряму Київської школи економіки. Запрацювали 
два нові центри досліджень: Центр макроекономічного 
моделювання та Центр економіки охорони здоров’я. Таким 
чином, зараз ми маємо 7 аналітичних центрів, які доповняться 
відкриттям ще щонайменше трьох центрів досліджень  
у 2021 році. Бути успішними у адвокації та діалозі з полісімейкерами 
нам дозволяє унікальна експертиза дослідників. Ми пишаємося 
командами центрів, які складаються із фахівців, що мають 
реальний досвід напрацювання державних рішень на посадах  
у владних органах чи на стороні проєктів технічної допомоги. 

Ключовою темою року був COVID-19 і ми у своїх дослідженнях 
приділяли багато уваги саме економічній відповіді на виклики, 
зумовлені коронакризою. Одним із головних досягнень 
можу назвати моделювання KSE епідемії коронавірусу.  
Ми розробили три сценарії розгортання захворювання в Україні 
та запропонували критерії для введення обмежуючих заходів. 
Наша модель стала робочим інструментом для прийняття 
рішень у Міністерстві охорони здоров’я, нею оперують урядовці 
та політики найвищого рівня.

І хоча економіка країни поступово відновлюється після обмежень 
та невизначеності на світових ринках, попереду багато роботи. 

Ринкові реформи. Інституційна спроможність у державному 
секторі. Державна політика на основі фактичних даних.

Це наша мета. 



Звіт з аналітичного напряму Kyiv School of Economics 2020 4

Підсумки року:  
2020 в одному погляді

Співпрацювали та консультували:

70+ 16 505 845 грн

40+ 87+млн 50+

колонок для медіа Реалізовано проектів на суму 

публічних подій контактів охоплення у ЗМІ досліджень
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Підсумки року:  
2020 в одному погляді

Аналітичні центри KSE

Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління 
забезпечує системну, фахову, незалежну, незаангажовану 
експертизу щодо якості управління публічними фінансами 
та формування коректного публічного дискурсу щодо 
публічних фінансів та публічного управління. Мета Центру – 
допомогти Урядові та парламенту підвищити якість державної 
політики, а суспільству – контролювати ефективність роботи 
уряду.

Ключові напрями досліджень

• Бюджетний процес, бюджетне планування

• Боргова політика, управління ліквідністю

• Управління публічними фінансами

• Фактори, що впливають на дохідну та видаткову частини 
бюджету

• Податкова та митна політики

Центр аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ зосереджений 
на питаннях сприяння українському експорту та підтримці 
доказової реалізації Експортної стратегії (Roadmap for Strategic 
Development of Trade) України на 2017-2021 роки.

Ключові напрями досліджень

• Двостороння торгівля

• Торгівля в рамках СОТ

• Світовий економічний розвиток та зовнішня торгівля

• Макроекономічна політика та торгівля

• Інновації та розвиток продуктивності для просування 
експорту тощо

Дарина Марчак

Андрій Онопрієнко
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Центр вдосконалення економічної журналістики підтримує 
розвиток доказової журналістики: журналістики фактів та 
аргументованих позицій. Центр розглядає ЗМІ як бізнес із 
важливою соціальною функцією, а не як інструмент політичного 
впливу. Експерти центру вважають, що журналісти мають 
формувати порядок денний, контролювати й оцінювати рішення 
та дії влади й у такий спосіб сприяти економічному розвитку 
країни.

Ключові напрями досліджень

• Економічна журналістика

• Фактчекінг та журналістика даних

• Візуалізація даних у ЗМІ

• Бізнес-моделі українських медіа

Центр вдосконалення закупівель – це навчально-аналітичний 
центр, створений для підвищення професійності у закупівлях, 
допомоги державним структурам та бізнесу в переході до 
ефективної моделі, де закупівлі є частиною стратегії створення 
доданої вартості або послуг для суспільства. Центр проводить 
навчання для менеджерів із закупівель (600+ випускників) та 
робить аналітичні дослідження в сфері закупівель.

Ключові напрями досліджень

• Policy advice в сфері публічних закупівель

• Комерційні закупівлі

• Публічні закупівлі

• Розробка онлайн-інструментів для закупівельників

Андрій Яніцький

Ольга Терещенко

Аналітичні центри KSE
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Центр досліджень економіки продовольства та 
землекористування займається дослідженнями розвитку 
агропродовольчих ринків та факторів виробництва, розвитку 
ланцюжків доданої вартості та забезпечення продовольчою 
безпезпекою, а також економікою сталого землекористування. 
Центр регулярно долучається до оцінки впливу державної 
економічної та регуляторної політики в агропродовольчому 
секторі та в землекористуванні. Центр також у співпраці із 
Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною 
економікою (Німеччина) займається розбудовою та зміцненням 
дослідницького потенціалу та міжнародної інтеграції науково-
дослідних структур України в агропродовольчій сфері.

Ключові напрями досліджень

• Економіка землекористування та земельна реформа

• Ціноуворення на агропродовольчих ринках та інтеграція 
ланцюжків доданої вартості України в міжнародні ринки

• Розвиток ланцюжків доданої вартістю

• Волатильність та хеджування цін на агропродовольчих 
ринках

• Дослідження конкурентного середовища та структури 
агропродовольчих ринків та факторів виробництва

• Забезпечення продовольчої безпеки

• Аналіз агропродовольчої політики та політики розвитку 
сільської економіки

• Економіка державної підтримки агропродовольчого сектору 
та його оподаткування

Аналітичні центри KSE

Олег Нів’євський
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Команда Центру економіки охорони здоров’я розробляє 
навчальні та консалтингові програми для нинішніх і майбутніх 
менеджерів в охороні здоров’я, аналізує проблеми та виробляє 
рішення в охороні здоров’я спільно з медиками, експертами, 
пацієнтами, держслужбовцями, політиками.

Ключові напрями досліджень

• Вплив COVID-19 на систему охорони здоров’я України

• Економіка та управління у сфері охороні здоров’я

• Фінансування сфери охорони здоров’я

• Розвиток медичної освіти в Україні

Центр макроекономічного моделювання проводить 
прикладні макроекономічних дослідження, базовані на кількісних 
інструментах (моделі загальної рівноваги, економетричні 
моделі), а також готує регулярні аналітичні огляди й прогнози 
основних індикаторів економіки України.

Ключові напрями досліджень

• Структурні зміни української економіки

• Ринок праці в Україні

• Розвиток фінансового сектору

• Впливу COVID-19 на економіку України

Аналітичні центри KSE

Павло Ковтонюк
(з жовтня 2020 року  
по лютий 2021 року)

Юрій Шоломицький
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Центр аналізу публічних фінансів  
та публічного управління

Головні досягнення року 
• Дослідження про аналіз виконання Держбюджету 2019 року та про 

Податкові пільги

• 27 публікацій у ЗМІ на тему публічних фінансів, дефіциту бюджету, 
державного боргу та інших тем. Основними ресурсами для публікацій 
є “Економічна правда” та “Voxukraine”

• Понад 20 ТБ-ефірів, зокрема і топові випуски (Підсумковий випуск 
ТСН-тиждень)

• Понад 110 публікацій у ЗМІ з цитуваннями Центру

• Регулярні розсилки на тему публічних фінансів, серед яких 3 випуски 
регулярного щомісячного продукту “Бюджетний барометр”. Аудиторія – 
понад 700 отримувачів: експертна спільнота, журналісти, народні 
депутати та представники Кабміну

• Запустили телеграм канал Ваші гроші (787 підписників: співробітники 
МВФ, заступник голови Бюджетного комітету ВР, понад 20 інших 
народних депутатів, співробітники Мінфіну, журналісти)

Співпраця з policy makers
• Надано 15 коментарів для бюджетного комітету

• Команда долучилась до аналізу регіональних фінансів (частина 
більшого дослідження на замовлення КМУ щодо аналізу проекту 
Державної стратегії регіонального розвитку) та аналізу наслідків 
зміни моделі оподаткування ІТ-галузі на податкові надходження до 
зведеного бюджету (на замовлення Мінцифри)

• Участь в огляді витрат державної судової адміністрації, Міністерства 
культури (Бюджетна програма щодо фінансування видатків на 
утримання театрів), Міністерства інфраструктури (Бюджетні програми 
щодо видатків на будівництво доріг)

Напрями досліджень:  
ключові результати

https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/06/Doslidzhennya-Derzhavniy-byudzhet-2019.-Analiz-vikonannya-ta-uroki-yaki-varto-vivchiti.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/12/CPFG-Podatkovi-pilgi_doslidzhennya_30.11-1.pdf
https://t.me/vashigroshi


Звіт з аналітичного напряму Kyiv School of Economics 2020 10

Публічні заходи
• Заходи у співпраці з департаментом публічної політики та врядування 

(щодо програмно-цільового методу у бюджетному плануванні);  
>60 учасників; та щодо ефективності паспортів бюджетних програм; 
>40 учасників)

• Бізнес-сніданок “Яким має бути якісний Закон про державний 
бюджет?” Участь у дискусії взяли народні депутати, представники 
Офісу президента та експерти

• Презентація оцінки проєкту закону про державний бюджет-2021 

• Спільний семінар Центру аналізу публічних фінансів КШЕ та екс-
заступника Міністра фінансів Юрія Джигра на тему “Як перевірити 
статистику та спрогнозувати доходи бюджету?” 

• Презентація дослідження щодо податкових пільг

• Презентація третього випуску бюджетного барометра

Ключові продукти: 
• Аналітичний продукт “Бюджетний барометр” 

• Спільно з департаментом публічної політики та врядування планується 
запуск курсу про публічні фінанси, який викладатиме Дарина Марчак – 
керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління 
Київської школи економіки

• Керівниця Центру Дарина Марчак викладала 1 триденний модуль в 
Школі економічної журналістики КШЕ та 1 триденний модуль у Школі 
економічної журналістики видання “Українська Правда”

Ключові  
дослідження: 
“Бюджетний барометр” №1

“Бюджетний барометр” №2

“Бюджетний барометр” №3

https://medium.com/@cpfg_/%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-c7ccbfada51c
https://medium.com/@cpfg_/%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-c7ccbfada51c
https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/02/CPFG_Byudzhetniy_barometr_---1_2021_za_sichen_2021_2.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/12/Byudzhetniy-barometr----2_7_grudnya-1.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/01/CPFG_Byudzhetnii--_barometr_---1_2021_DM_fin.pdf
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Центр аналітики зовнішньої торгівлі  
Trade+

Головні досягнення року
• Успішно реалізували 12 проектів

• Центр активно співпрацює та надає аналітичну підтримку і консультації 
МЕРТ, Торгового представника України, Офісу ВПМ з європейської та 
євроатлантичної інтеграції

• Опублікували 14 матеріалів у медіа, провели 2 прес-конференції, 
записали подкаст

Ключові продукти
• Дослідження в сфері міжнародної торгівлі

• Аналіз та огляд різних ринків

• Аналітичні записки щодо питань торговельної політики

• Участь у конференціях, круглих столах

Публікації у медіа
• Експорт на карантині. Аналіз головних торговельних партнерів 

України

• Вплив COVID-19 на світову економіку та зовнішню торгівлю України

• Розмір має значення: доходи менших громад зростають швидше, 
ніж у більших

• Як вплине на ВВП України преференційний режим у сфері державних 
закупівель для місцевих виробників

• Семирічний план підвищення акцизів на тютюнові вироби: де зараз 
Україна і куди

• Анатомія добробуту: як у сучасному світі пов’язані свобода й 
багатство

• Ліберальні реформи: з чого складається “економічне диво” Грузії, 
Словаччини, Естонії, Великої Британії та Польщі

• Не про коронавірус: що Україна постачає в Китай і як збільшити 
експорт

https://voxukraine.org/uk/eksport-na-karantini-analiz-golovnih-torgovelnih-partneriv-ukrayini/
https://voxukraine.org/uk/eksport-na-karantini-analiz-golovnih-torgovelnih-partneriv-ukrayini/
https://voxukraine.org/uk/eksport-na-karantini-analiz-golovnih-torgovelnih-partneriv-ukrayini/
https://voxukraine.org/uk/rozmir-maye-znachennya-dohodi-menshih-gromad-zrostayut-shvidshe-nizh-u-bilshih/
https://voxukraine.org/uk/rozmir-maye-znachennya-dohodi-menshih-gromad-zrostayut-shvidshe-nizh-u-bilshih/
https://voxukraine.org/uk/yak-vpline-na-vvp-ukrayini-preferentsijnij-rezhim-u-sferi-derzhavnih-zakupivel-dlya-mistsevih-virobnikiv/
https://voxukraine.org/uk/yak-vpline-na-vvp-ukrayini-preferentsijnij-rezhim-u-sferi-derzhavnih-zakupivel-dlya-mistsevih-virobnikiv/
https://voxukraine.org/uk/semirichnij-plan-pidvishhennya-aktsiziv-na-tyutyunovi-virobi-de-zaraz-ukrayina-i-kudi-ruhayetsya/
https://voxukraine.org/uk/semirichnij-plan-pidvishhennya-aktsiziv-na-tyutyunovi-virobi-de-zaraz-ukrayina-i-kudi-ruhayetsya/
https://mind.ua/publications/20211059-anatomiya-dobrobutu-yak-u-suchasnomu-sviti-pov-yazani-svoboda-j-bagatstvo
https://mind.ua/publications/20211059-anatomiya-dobrobutu-yak-u-suchasnomu-sviti-pov-yazani-svoboda-j-bagatstvo
https://mind.ua/publications/20209677-liberalni-reformi-z-chogo-skladaetsya-ekonomichne-divo-gruziyi-slovachchini-estoniyi-velikoyi-britan
https://mind.ua/publications/20209677-liberalni-reformi-z-chogo-skladaetsya-ekonomichne-divo-gruziyi-slovachchini-estoniyi-velikoyi-britan
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/25/658010/
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/25/658010/
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Коментарі
• “Сірий” товар – низькі ціни: що контрабанда робить з Україною

• How to Liberalise EU-Ukraine Trade under DCFTA: Tariff Rate Quotas

Прес-конференції та подкасти 
• На скільки зростуть надходження від податків на тютюн 

наступного року?

• Ліберальні реформи – це зменшення адміністративного тиску 
держави на бізнес та людей – Яворський

• Економічні переваги від інтеграції в Єдиний цифровий ринок ЄС: 
названі реальні цифри

 

Ключові  
дослідження
Assessing the role of small farmers and households in agriculture and the 
rural economy and measures to support their sustainable development

USAID Economic Resilience Activity: Eastern Ukrainian Vegetables Market 
System Resilience Assessment Round 1

Caustic Soda Foreign Trade in Ukraine

On the Taxation of Cigarettes and Heated Tobacco Products: The Benefits of 
Following Current Law for Cigarettes and Law #466-IX for HTPs

Instrument to Prevent Abuse of the Simplified Taxation System in Ukraine: 
International Experience and Recommendations

Trade Potential Assessment of Value Chains in the Eastern Ukrainian Economy

The Assessment of Value Chains and Cross-cutting Sectors in the Eastern 
Ukrainian economy

Canada-Ukraine Free Trade Agreement: Patterns and Tendencies

Ukraine’s exports to the EU: the impact of non-tariff measures

https://economy.24tv.ua/siriy-tovar-nizhtsi-tsini-shho-kontrabanda-ekonomichni-novini-ukrayini_n1496803
https://freepolicybriefs.org/2020/06/04/how-to-liberalise-eu-ukraine-trade-under-dcfta-tariff-rate-quotas/
https://ua.interfax.com.ua/news/video/691791.html
https://ua.interfax.com.ua/news/video/691791.html
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/liberal-ni-reformy-tse-zmenshennia-administratyvnoho-tysku-derzhavy-na-biznes-ta-liudey-yavors-kyy
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/liberal-ni-reformy-tse-zmenshennia-administratyvnoho-tysku-derzhavy-na-biznes-ta-liudey-yavors-kyy
https://www.kmu.gov.ua/news/ekonomichni-perevagi-vid-integraciyi-v-yedinij-cifrovij-rinok-yes-nazvani-realni-cifri
https://www.kmu.gov.ua/news/ekonomichni-perevagi-vid-integraciyi-v-yedinij-cifrovij-rinok-yes-nazvani-realni-cifri
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/10/Trade-MOF-ENG.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/10/Trade-MOF-ENG.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/09/Trade-Mizhnarodniy-dosvid-vikoristannya-SSO.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/09/Trade-Mizhnarodniy-dosvid-vikoristannya-SSO.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/12/Trade-Potential-Assessment-of-Selected-Value-Chains-in-The-Eastern-Ukrainian-Economy-2020-09-09.pdf
https://kse.ua/kse-research/trade-potential-assessment-of-value-chains-in-the-eastern-ukrainian-economy/
https://kse.ua/kse-research/trade-potential-assessment-of-value-chains-in-the-eastern-ukrainian-economy/
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/06/KSE-Trade-CUFTA-Patterns-and-Tendencies-REPORT.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/02/EU-NTMs_2020-02-18_new-1.pdf
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Центр вдосконалення економічної  
журналістики

Головні досягнення року
• Провели два вокршопи для журналістів “Основи створення візуалізації 

та дашбордів у Tableau Public” та “Безжальна журналістика” з 
Катериною Горчинською

• У травні-червні навчали представників прес-служб державних органів 
(Рахункова палата, ДАСУ, Митниця, Мінфін, Мінекономіки, ДФС 
спільно з Vox Ukraine)

• У серпні-жовтні провели середньострокову програму “Економіка, ринки 
та аналіз даних”. Це шоста хвиля навчання журналістів, організована 
Центром

• У 2020 році консультували редакції: мережі Rayon.in.ua (Луцьк), 
Актуально (Хмельницький), Слідство (Київ)

• Надавали консультації Держстату України, після чого він створив свій 
ньюзлетер та почав вести календар подій

Ключові продукти
Публічні події

• 11 лютого – зустріч випускників та представника МВФ в Україні  
Йости Люнгмана

• 3 березня – обговорення законопроєкту “Про медіа”

• 9 липня – зустріч з Юрієм Бендером з FT Group на запрошення ICU  
в рамках проєкту NICE

• 15 серпня – виступ Ярини Серкез з NY

• 15 грудня – оголошення найкращих фінансових журналістів року  
(разом із ICU) 

Публікації у медіа
14 січня – інтерв’ю з на той час з членом міжнародної академічної ради 
Київської школи економіки Полом Грегорі (пізніше вийшло на Vox Ukraine 
та відео на Еспресо) 

6 лютого – стаття для англомовного профільного видання TheFix про 
необхідність реформування “Громадського телебачення” (в подальшому 
редакцію справді було реформовано, найняті виданням консультанти 
застосували принципи, на яких я наголошував у статті) 

https://www.facebook.com/events/468941337375419/
https://kse.ua/ua/kse-program/ceej-rinki-ekonomika-ta-analiz-danih/
https://m.facebook.com/centre4journalism/posts/506587616668097
https://m.facebook.com/centre4journalism/posts/506587616668097
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://kse.ua/ua/events/?eid=6765&fbclid=IwAR1sjuGTQfES_bhUlwqgH1qhwF5BeiR96CAk3hJiqXkKJpk53qQ6hf6-XgE
https://kse.ua/ua/events/?eid=6765&fbclid=IwAR1sjuGTQfES_bhUlwqgH1qhwF5BeiR96CAk3hJiqXkKJpk53qQ6hf6-XgE
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/centre4journalism/posts/697682780891912
https://m.facebook.com/centre4journalism/posts/697682780891912
https://m.facebook.com/indrih/posts/3057529740926220
https://voxukraine.org/uk/pol-gregori-rosiya-tse-slabka-krayina-z-yadernoyu-zbroyeyu/
https://thefix.media/2020/02/06/op-ed-hromadske-crisis/
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Травень-жовтень – серія з 26 текстових матеріалів та 13 подкастів про 
життя в Україні після карантину (за підтримки Посольства США в Україні)

Вересень – тексти за мотивами лекцій для чиновників: 

• Як ефективно співпрацювати з медіа

• Два шляхи держслужбовця до ЗМІ

• Що варто знати про інтерв’ю

Жовтень-грудень – серія інтерв’ю про медіа “Дедлайн”

Ключові  
дослідження
Як покращити бізнес-моделі українських медіа

Чи врятує клубна модель фінансування українські медіа?

Як Маріуполь зникає у чорній дірі дезінформації

Вплив COVID-19 на умови праці та доходи журналістів

http://aftercovid19.in.ua/
https://voxukraine.org/uk/yak-efektivno-spivpratsyuvati-z-media/
https://voxukraine.org/uk/dva-shlyahi-derzhsluzhbovtsya-do-zmi/
https://voxukraine.org/uk/shho-varto-znati-pro-interv-yu/
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://voxukraine.org/uk/yak-pokrashhiti-biznes-model-poradi-kerivnikam-ukrayinskih-media/
https://voxukraine.org/uk/chi-vryatuye-klubna-model-finansuvannya-ukrayinski-media/
https://voxukraine.org/uk/yak-mariupol-znikaye-u-chornij-diri-dezinformatsiyi/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=399287427794460&ref=watch_permalink
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Центр вдосконалення закупівель 
Головні досягнення року
• Не зупинили навчання через карантин та провели курси для  

192 закупівельників на 3-місячних курсах з підвищення кваліфікації

• Залучили 45,5 тис. користувачів онлайн-інструментів

• Посилили комунікацію про наші дослідження – 13 публікацій у ЗМІ 
та презентація впливу локалізації в закупівлях на ВВП (9,1 тис. 
переглядів)

• Провели серію прямих ефірів “#TogetherAtHomeWithCEP” (7 ефірів) 
від викладачів та команди Центру на закупівельну тематику в мережі 
Facebook

• Адаптували наші онлайн-інструменти відповідно до потреб 
оновленого законодавства в сфері публічних закупівель та побажань 
користувачів

• Центр активно співпрацює та надає аналітичну підтримку Мінекономіки, 
ДП “Прозорро”, Антимонопольному комітету України

Ключові продукти
• Курс “Фахівець з публічних закупівель”

• Курс “Закупівельний менеджмент”

Публікації
• Як встановлюють і контролюють очікувану вартість в публічних 

закупівлях. Досвід ЄС і України

• Закупівлі як механізм посткризових змін у 2021 році

• 6 питань до законопроекту про підтримку вітчизняного 
машинобудівника

• Преференція українському машинобудуванню в Prozorro може 
призвести до втрати до пів мільярда доларів США для економіки 
України

• Компетентні закупівлі у кризу як рятувальний жилет для бізнесу

• Закупівлі не на карантині: як змінилось життя рятівників організації?

https://cep.kse.ua/tools.html
https://cep.kse.ua/program/
https://cep.kse.ua/management/
https://biz.censor.net/columns/3235557/yak_vstanovlyuyut_kontrolyuyut_ochkuvanu_vartst_v_publchnih_zakupvlyah_dosvd_s_ukrani?fbclid=IwAR1MyjyUk9XAWX-U3uesGezc9j2b-nNYkLK0vdVqicFPr02fXHn9R4VSV94
https://biz.censor.net/columns/3235557/yak_vstanovlyuyut_kontrolyuyut_ochkuvanu_vartst_v_publchnih_zakupvlyah_dosvd_s_ukrani?fbclid=IwAR1MyjyUk9XAWX-U3uesGezc9j2b-nNYkLK0vdVqicFPr02fXHn9R4VSV94
https://biz.censor.net/columns/3229922/zakupvl_yak_mehanzm_postkrizovih_zmn_u_2021_rots?fbclid=IwAR1qHCZXPQbChfwOWplNP0Ns-lVWx18iVC2ZSMT5xVxMFgfv6N8N9pIKzhE
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/23/663258/
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/23/663258/
https://lb.ua/blog/kse_blogs/462056_preferentsiya_ukrainskomu.html?fbclid=IwAR3_m4-TfocKe7A7amiQvmqIUyW3D9mwJ3IIHcwKXQhi8OrHQ1VRa1VjWE0
https://lb.ua/blog/kse_blogs/462056_preferentsiya_ukrainskomu.html?fbclid=IwAR3_m4-TfocKe7A7amiQvmqIUyW3D9mwJ3IIHcwKXQhi8OrHQ1VRa1VjWE0
https://lb.ua/blog/kse_blogs/462056_preferentsiya_ukrainskomu.html?fbclid=IwAR3_m4-TfocKe7A7amiQvmqIUyW3D9mwJ3IIHcwKXQhi8OrHQ1VRa1VjWE0
https://biz.ligazakon.net/interview/195792_kompetentn-zakupvl-u-krizu-yak-ryatuvalniy-zhilet-dlya-bznesu
https://delo.ua/opinions/zakupivli-ne-na-karantini-jak-zminilos-zhittja-r-369026/?fbclid=IwAR0pLpw7JUTdXNaLh0b38md4gQkaj7r6W2hPIQeTih8jt7B-vDjAfWXR1us
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• Закупівельник-супергерой: як провести ефективні переговори

• Чи врятує Методологія дорожніх закупівель від тендерних тролів?

• Ціна або якість: чим допоможуть закупівельникам зміни в законі 

Ключові  
дослідження
How will preferential treatment of local producers in public procurement impact 
the GDP of Ukraine

Вартість життєвого циклу в Prozorro

Оцінка впливу зміни правил визначення предмету закупівлі (“4 знак cpv-
коду”) на конкуренцію в Prozorro 

Чому важливо правильно визначити очікувану вартість при закупівлях 
газу в Prozorro 

Українська економіка може втратити $591-642 млн від преференцій 
українському машинобудуванню в Prozorro 

https://biz.censor.net/columns/3197061/zakupvelniksupergeroyi_yak_provesti_efektivn_peregovori
https://mbiz.censor.net/columns/3194065/chi_vryatu_metodologya_dorojnh_zakupvel_vd_tendernih_trolv?fbclid=IwAR11KPuplCweTCA0X3p8x9TOn1fK_2Z-3PlKEnGe_3n4k6HNu6ULZpt7WSc
https://biz.censor.net/columns/3191072/tsna_abo_yakst_chim_dopomojut_zakupvelnikam_zmni_v_zakon?fbclid=IwAR1qHCZXPQbChfwOWplNP0Ns-lVWx18iVC2ZSMT5xVxMFgfv6N8N9pIKzhE
http://How will preferential treatment of local producers in public procurement impact the GDP of Ukraine
http://How will preferential treatment of local producers in public procurement impact the GDP of Ukraine
https://cep.kse.ua/article/life-cycle-costing-in-prozorro/pdf.pdf
https://cep.kse.ua/article/policy_brief/CPV4.pdf
https://cep.kse.ua/article/policy_brief/CPV4.pdf
https://cep.kse.ua/article/chomu-vazhlyvo-pravylno-vyznachyty-ochikuvanu-vartist-pry-zakupivlyax-gazu-v-prozorro/
https://cep.kse.ua/article/chomu-vazhlyvo-pravylno-vyznachyty-ochikuvanu-vartist-pry-zakupivlyax-gazu-v-prozorro/
https://kse.ua/about-the-school/news/ukrayinska-ekonomika-mozhe-vtratiti-591-642-mln-vid-preferentsiy-ukrayinskomu-mashinobuduvannyu-v-prozorro/
https://kse.ua/about-the-school/news/ukrayinska-ekonomika-mozhe-vtratiti-591-642-mln-vid-preferentsiy-ukrayinskomu-mashinobuduvannyu-v-prozorro/
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Центр досліджень економіки 
продовольства та землекористування 

Головні досягнення року
• Успішна адвокація та аналітична підтримка запровадження земельної 

реформи (ухвалення законів про обіг земель сільгосппризначення, 
запровадження Державного аграрного реєстру, відкриття вільного 
доступу до геопросторових даних, земельна децентралізація та 
дерегуляція)

• Успішна аналітична підтримка дискусії щодо запровадження квот на 
імпорт мінеральних добрив до України

• Аналітична підтримка дискусії та співпраця з іншими зацікавленими 
сторонами щодо запровадження мінімального податку з кожного 
гектару сільгоспземель

• Співпраця зі Світовим банком щодо запровадження прозорого ринку 
земель в Україні

• Проведення 2-х німецько-українських літніх шкіл для аспірантів з 
аграрної економіки в онлайн форматі

• Більше 50-ти опублікованих колонок у ЗМІ та участь у 20-ти онлайн-подіях

 Ключові продукти
• Регулярні аналітичні записки та блоги на актуальні питання 

агропродовольчої політики та земельної реформи

• Запуск телеграм-каналу та персонального блогу

• Участь у конференціях, круглих столах

Публікації у медіа:
• Земельна реформа на півдорозі: час грає проти нас

• Чому Національна економічна стратегія 2030 може провалитись

• Чекліст для сталої аграрної політики України

• Аграрний реєстр – шанс отримати прозорішу, справедливішу та 
ефективнішу держпідтримку

• Ціна на нафту падає, що буде з цінами на зерно та олійні?

https://t.me/oleg_nivievskyi
https://t.me/oleg_nivievskyi
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/17/669293/
https://onivievskyi.blogspot.com/2020/11/2030.html
https://onivievskyi.blogspot.com/2020/10/blog-post_12.html
http://agroportal.ua/ua/views/blogs/agrarnyi-reestr-shans-poluchit-prozrachnuyu-spravedlivuyu-i-effektivnuyu-gosudarstvennuyu-podderzhku-selkhozproizvoditelei/?fbclid=IwAR0nW8vjicNjuthl8O6NLumrIiCMtL--5m2x3gDH33n-5STf6qA4nEfNO0Y
http://agroportal.ua/ua/views/blogs/agrarnyi-reestr-shans-poluchit-prozrachnuyu-spravedlivuyu-i-effektivnuyu-gosudarstvennuyu-podderzhku-selkhozproizvoditelei/?fbclid=IwAR0nW8vjicNjuthl8O6NLumrIiCMtL--5m2x3gDH33n-5STf6qA4nEfNO0Y
https://agroportal.ua/ua/views/blogs/tsena-na-neft-padaet-chto-budet-s-tsenami-na-zerno-i-maslichnye/
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Публічні події
• Онлайн – круглий стіл Української Зернової асоціації “Чи є майбутнє 

у форвардних контрактів в Україні?”

• Круглий стіл “Майбутнє земельної реформи – дорожня карта 2021”

• Круглий стіл “Як стимулювати та диверсифікувати діяльність 
сільськогосподарських товаровиробників України?. Сприяння їхньому 
інституційному розвитку, іпотечному кредитуванню та доступу  
до фінансування дрібних фермерів до скасування мораторію на 
продаж сіль

• Презентація дослідження щодо економічних наслідків введення квот 
на імпорт мінеральних добрив

Ключові  
Дослідження
Малі фермери та домогосподарства в сільському господарстві та 
сільській економіці: оцінка їх ролі та заходи з підтримки їх сталого 
розвитку

Попередній економічний вплив від запровадження інституту 
переважного права при купівлі-продажу земель сільськогосподарського 
призначення

Using Machine Learning to Assess Yield Impacts of Crop Rotation: Combining 
Satellite and Statistical Data for Ukraine

Економічний ефект від квотування імпорту мінеральних добрив

“Формування інфляційних очікувань та вторинні ефекти продовольчих 
цін в Україні” (Павло Мартишев, Софія Дунець), яке посіло друге місце 
на конференції НБУ для студентів та молодих дослідників “Банківський 
сектор та монетарна політика: перспективи розвитку”

Сільські громади та земельна реформа

https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4917706988300588&id=1409959415742047
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4917706988300588&id=1409959415742047
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/watch/?ref=watch_permalink
https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/02/KSE-Smallholders.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/02/KSE-Smallholders.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/02/KSE-Smallholders.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/11/KSE_UCAB_preemptive-right_report_25Nov2020.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/11/KSE_UCAB_preemptive-right_report_25Nov2020.pdf
https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/11/KSE_UCAB_preemptive-right_report_25Nov2020.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34021
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34021
https://www2.slideshare.net/OlegNivievskyi1/ss-237256254
https://voxukraine.org/uk/silski-gromadi-ta-zemelna-reforma/


Звіт з аналітичного напряму Kyiv School of Economics 2020 19

Центр економіки охорони здоров’я 
Головні досягнення року
• вересень 2020 – січень 2021 року – провели онлайн-курс Системи 

фінансування охорони здоров’я. Кількість реєстрацій – 1513. 
Завершили курс – 91

• 24.11.2020 – воркшоп для категорійних менеджерів ДП “Медичні 
закупівлі України”: “Системний аналіз ринку лікарських засобів та 
медичних виробів”. 1 день, 10 учасників, 3 спікери

• 3.11.2020 – онлайн-вебінар “Кисень для українських лікарень: 
практичні рішення”. 200 учасників

• 22.12.2020 – онлайн-вебінар “Маршрут пацієнта з COVID-19 та 
ефективна взаємодія ланок системи охорони здоров’я”. 150 учасників.

• До 9,8 млн контактів в медіа щотижня

• Щотижневий брифінг та аналітична записка щодо ситуації з COVID-19

• Проєкт зі Світовим банком. Аналітична підтримка Міністерства охорони 
здоров’я України. Дослідження про відкладений попит на медичні 
послуги та надлишкові смерті в Україні внаслідок пандемії COVID-19

• Проєкт із Урядом Нідерландів та Посольством Нідерландів в Україні 
“Пандемія COVID-19: дослідження та адаптація доказових державних 
практик протидії для України” – вивчення успішного досвіду 
європейських країн в організації систем тестування та відстеження 
контактів для контролю розповсюдження COVID-19

Ключові продукти
Щотижневий аналіз ситуації з COVID-19:

• аналітична записка для стейкхолдерів

• онлайн брифінг для медіа та широкого загалу

• розсилка аналітичної записки та презентації англійською мовою для 
міжнародних партнерів (понад 150 отримувачів)

https://mededu.kse.ua/
https://mededu.kse.ua/
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Ключові  
дослідження
04.02.2021 Високий ризик нового спалаху COVID-19 трьох західних 

областях України – аналіз KSE

29.01.2021 Як забезпечити колективний імунітет до COVID-19 в 
Україні до кінця 2021 року – план вакцинації KSE

21.01.2021 Україна – серед восьми країн Європи, що досі не розпочали 
вакцинацію проти COVID-19 – аналіз KSE

24.12.2020 Кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася 
ще у середині листопада – аналіз KSE

5.11.2020 Чи варто закривати школи та який карантин потрібен 
Україні – рекомендації експертів KSE

22.10.2020 Кожна п’ята лікарня першої хвилі критично заповнена 
хворими на COVID-19

15.10.2020 До кінця року від COVID-19 в Україні може померти до 20 
000 людей

Колонки
• Лідерство або відкат: що робити в охороні здоров’я після  

2020 року

• Кабмін обновив карантинні зони. Червони стало більше. Але це  
не зупинить COVID-19 

• Карантин вихідного дня – це сигнал медикам, що підкріплення  
не буде

• Ситуація SOS, або непідконтрольний COVID-19: Україні допоможе 
тільки жорсткий карантин

• Не хвилюйтеся, нового коронавірусного порогу в Україні не буде

• Скільки ще в Україні боротимуться з COVID-19 з допомогою інтуїції, 
а не науки

http://Високий ризик нового спалаху COVID-19 трьох західних областях України - аналіз KSE 
http://Високий ризик нового спалаху COVID-19 трьох західних областях України - аналіз KSE 
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/yak-zabezpechiti-kolektivniy-imunitet-do-covid-19-v-ukrayini-do-kintsya-2021-roku-plan-vaktsinatsiyi-kse/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/yak-zabezpechiti-kolektivniy-imunitet-do-covid-19-v-ukrayini-do-kintsya-2021-roku-plan-vaktsinatsiyi-kse/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/ukrayina-sered-vosmi-krayin-yevropi-shho-dosi-ne-rozpochali-vaktsinatsiyu-proti-covid-19-analiz-kse/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/ukrayina-sered-vosmi-krayin-yevropi-shho-dosi-ne-rozpochali-vaktsinatsiyu-proti-covid-19-analiz-kse/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/kilkist-novih-viyavlenih-vipadkiv-covid-19-stabilizuvalasya-shhe-u-seredini-listopada-analiz-kse/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/kilkist-novih-viyavlenih-vipadkiv-covid-19-stabilizuvalasya-shhe-u-seredini-listopada-analiz-kse/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/chi-varto-zakrivati-shkoli-ta-yakiy-karantin-potriben-ukrayini-rekomendatsiyi-ekspertiv-kse/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/chi-varto-zakrivati-shkoli-ta-yakiy-karantin-potriben-ukrayini-rekomendatsiyi-ekspertiv-kse/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/kozhna-p-yata-likarnya-pershoyi-hvili-kritichno-zapovnena-hvorimi-na-covid-19/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/kozhna-p-yata-likarnya-pershoyi-hvili-kritichno-zapovnena-hvorimi-na-covid-19/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/do-kintsya-roku-vid-covid-19-v-ukrayini-mozhe-pomerti-do-20-000-lyudey/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/do-kintsya-roku-vid-covid-19-v-ukrayini-mozhe-pomerti-do-20-000-lyudey/
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/10/28/242812/
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/10/28/242812/
https://www.liga.net/health/opinion/kabmin-obnovil-karantinnye-zony-krasnyh-stalo-bolshe-no-eto-nikak-ne-ostanovit-covid-19
https://www.liga.net/health/opinion/kabmin-obnovil-karantinnye-zony-krasnyh-stalo-bolshe-no-eto-nikak-ne-ostanovit-covid-19
https://www.liga.net/politics/opinion/karantin-vyhodnogo-dnya-eto-signal-medikam-chto-podkrepleniya-ne-budet
https://www.liga.net/politics/opinion/karantin-vyhodnogo-dnya-eto-signal-medikam-chto-podkrepleniya-ne-budet
https://www.liga.net/health/opinion/situatsiya-sos-ili-nepodkontrolnyy-covid-19-ukraine-pomojet-tolko-jestkiy-karantin
https://www.liga.net/health/opinion/situatsiya-sos-ili-nepodkontrolnyy-covid-19-ukraine-pomojet-tolko-jestkiy-karantin
https://www.liga.net/health/opinion/ne-volnuytes-novogo-koronavirusnogo-poroga-v-ukraine-ne-budet
https://www.liga.net/society/opinion/skolko-esche-v-ukraine-budut-borotsya-s-covid-19-s-pomoschyu-intuitsii-a-ne-nauki
https://www.liga.net/society/opinion/skolko-esche-v-ukraine-budut-borotsya-s-covid-19-s-pomoschyu-intuitsii-a-ne-nauki
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Центр макроекономічного  
моделювання  

Головні досягнення року
• Здійснили значний вклад у дослідження впливу Ковід-19 на 

економіку України: декомпозиція річного падіння ВВП у 2020 та вплив 
недоінвестування на економічний потенціал

• Налагодили регулярний випуск аналітичних продуктів Центру

• Наростили присутність у медіапросторі: надавали коментарі для 
медіа та публікували колонки у загальнонаціональних виданнях – 
“Економічна правда”, “НВ” та інших

• Провели дві конференції за результатами досліджень Центру

Ключові продукти
• Огляд інфляції (місячний)

• Огляд економічної активності (місячний)

• Поточна оцінка ВВП та короткостроковий прогноз (щонайменше раз 
на місяць)

• Огляд ринку праці (квартальний)

• Макроекономічний прогноз (квартальний)

Ключові  
дослідження
Огляд економічної активності

Макроекономічний радар

Макроекономічний дайджест

Огляд інфляції

Усі дослідження Центру мають регулярний характер.

https://kse.ua/ua/kse-research/misyachniy-oglyad-ekonomichnoyi-aktivnosti/
https://kse.ua/ua/kse-research/makroekonomichniy-radar/
https://kse.ua/ua/kse-research/makroekonomichniy-daydzhest/
https://kse.ua/ua/kse-research/misyachniy-oglyad-inflyatsiyi/
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Партнери
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Контакти 

Україна, м.Київ, вул Шпака 3
+38 044 492 80 12
+38 067 434 72 06
info@kse.org.ua

Ми у соцмережах:
Facebook
Kyiv School of Economics 
Центр аналітики зовнішньої торгівлі Trade+
Центр удосконалення економічної журналістики
Центр удосконалення закупівель
Центр макроекономічного моделювання
Центр економіки охорони здоров’я
Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління

Instagram
kyivschoolofeconomics

LinkedIn
Kyiv School of Economics

YouTube
Kyiv School of Economics

Публікація видана в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує 
Міжнародний фонд “Відродження” у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи 
(OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Думки та позиції викладені у цій публікації/інфографіці/відео/ є позицією автора та не обов’язково 
відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду “Відродження” та Ініціативи 
відкритого суспільства для Європи (OSIFE).

https://m.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics/
https://m.facebook.com/TradeCenterKSE
https://m.facebook.com/CEiEJ/
https://m.facebook.com/CEP.KSE/
https://m.facebook.com/MacroCenterKSE
https://m.facebook.com/healtheconomicsckse
https://m.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-104273551657185
https://www.instagram.com/kyivschoolofeconomics/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFvETtE1TSV_AAAAXewV9wgVY0fIvYPpjX-RWNCPJEfSRgHqXqhLQnuG23SdX2n594iP2G8gJDpcMtT0Oyv5UwX12Jwcix7Afaz4kL1G-4EaStCwKyYMz4c1u9C5i3rilFGjPw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fschool%2Feerc-kyiv-school-of-economics-kse-
https://www.youtube.com/user/videokse/videos
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