ОПИС ПРОЕКТУ
Мета:

Вдосконалення процесу економічного планування розвитку областей і
міст України з використанням аналітичних та прогнозних інструментів.

Тривалість:

П’ять років (березень 2010 – лютий 2015).

Фінансування: Канадська агенція міжнародного розвитку (KAMP)
Конференційна рада Канади
Виконавець:
Найбільший неурядовий аналітичний центр Канади, що займається прикладними
дослідженнями. Його місія – розбудова організаційної спроможності канадського
уряду та приватних компаній за допомогою прикладних досліджень, побудови
партнерства, аналітичного супроводження та навчання.
Географія проекту: Дніпропетровська та Львівська області
Партнери:
• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
Центральний
• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловорівень
комунального господарства України;
• Національна академія державного управління при Президентові України.
• Дніпропетровська обласна державна адміністрація;
Обласний
• Львівська обласна державна адміністрація.
рівень
• Дніпропетровська міська рада;
Місцевий
• Виконавчий комітет Криворізької міської ради;
рівень
• Виконавчий комітет Нікопольської міської ради;
• Виконавчий комітет Львівської міської ради;
• Виконавчий комітет Червоноградської міської ради;
• Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради.
• Побудова системи збору статистичних даних та економічних показників
Напрямки
на обласному та місцевому рівнях;
діяльності:
• Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) вибраних областей та міст з метою
визначення основних можливостей та перешкод для економічного розвитку;
• Розробка демографічних, економічних та фіскальних прогнозів для
вибраних областей і міст України;
• Розбудова спроможності службовців вибраних областей і міст України до
планування економічного розвитку з використанням аналітичних та
прогностичних інструментів;
• Розробка курсу з обґрунтованого планування економічного розвитку із
використанням інструментів кількісного аналізу.
Наскрізні питання:
Проведення гендерного економічного аналізу та розробка гендерних
Гендер
бюджетів для двох відібраних міст з метою формування гендерно-чутливих
економічних стратегій збалансованого розвитку міст і областей.
Дослідження впливу стану довкілля на економічний розвиток відібраних
Довкілля
областей та міст України, а також його врахування при підготовці планів
місцевого економічного розвитку.
• Результати порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) областей і міст України;
Продукти:
• Математична модель демографічного прогнозування та передбачення;
• Математична модель прогнозування потенційного випуску та
економічне передбачення;
• Математична модель фіскального прогнозування i фіскальне передбачення;
• Комплексний аналітичний звіт щодо стану соціально-економічного розвитку;
• Стратегічні плани розвитку вибраних областей і міст України, розроблені
та вдосконалені на основі прогнозів та економічного аналізу;
• Курс з обґрунтованого планування економічного розвитку.

Результати:

• Здатність визначати обґрунтовані пріоритети економічного розвитку
областей і міст України;
• Реалістичність планів економічного розвитку областей і міст України;
• Cпроможність краще обстоювати інтереси перед урядом України;
• Ефективніше залучення інвестицій, кредитів та донорської допомоги на
цілі економічного розвитку.

Інструменти:
Порівняльний
аналіз
(бенчмаркінг)

Демографічне
прогнозування

Економічне
прогнозування

Фіскальне
прогнозування

Допомога
міністерствам:

Розбудова
спроможності:

Порівняльний аналіз (бенчмаркінг) основних чинників економічного
розвитку на обласному та місцевому рівнях використовуватиметься
для визначення конкурентних переваг. Коректне визначення таких переваг
є важливою передумовою формулювання пріоритетів економічного розвитку.
Порівняльний аналіз охоплюватиме наступні сфери: наявні ресурси, рівень
і динаміка економічного розвитку, трудові ресурси та продуктивність праці,
бізнес- та інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інфраструктура
і транспорт, освіта та наукові розробки.
Довгострокові демографічні тенденції мають значний вплив на стан
бюджетів областей і міст, а також їх економічні перспективи.
Для вибраних областей і міст окремо буде розроблено довгострокове
демографічне передбачення, що дозволить сформувати стратегію для
подолання негативного впливу демографічних процесів.
Демографічне передбачення слугуватиме основою для економічного та
фіскального прогнозування.
Реалістична оцінка майбутніх економічних тенденцій є ключовим
елементом довгострокового планування економічного розвитку.
На основі прогнозів за галузями та місцевих економічних тенденцій буде
сформовано економічне передбачення для вибраних областей і міст України.
Ці передбачення слугуватимуть основою для фіскального прогнозування.
Фіскальне прогнозування є кінцевим кроком в обґрунтуванні планів
економічного розвитку.
Фіскальне передбачення дасть змогу визначити обсяг доступних
бюджетних ресурсів для реалізації стратегічних пріоритетів економічного
розвитку вибраних областей і міст України.
Фіскальне передбачення також має стати інструментом інформування
центральної влади про фінансові потреби областей і міст.
• Міністерство економіки України: оцінка соціально-економічного
розвитку областей України шляхом порівняльного аналізу набору
показників за набором показників;
• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України: розробка карти діяльності донорів
в розрізі областей України для більш ефективної координації їх діяльності;
розробка системи показників для оцінки ефективності надання житловокомунальних послуг для понад 60 міст України.
• Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні
до розробки, використання та підтримки аналітичних та прогнозних
інструментів для обґрунтованого планування економічного розвитку;
• Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні до
збору та аналізу статистичних даних та соціально-економічних показників;
• Розбудова спроможності посадових осіб на обласному та міському рівні до
використання кількісного аналізу під час планування економічного розвитку;
• Розбудова спроможності Національної академії державного управління
при Президентові України до викладання курсу з обґрунтованого
планування економічного розвитку.

