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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України;
Національна академія державного управління при Президентові
України (далі – Національна академія) та її регіональні інститути;
Дніпропетровська та Львівська обласні державні адміністрації;
Виконавчі комітети Криворізької, Нікопольської, Львівської,
Червоноградської, Дрогобицької міських рад
березень 2010 – лютий 2015
удосконалення процесу економічного планування розвитку областей
і міст України з використанням аналітичних та прогностичних
інструментів;
розбудова спроможності Національної академії до викладання курсу
з обґрунтованого планування економічного розвитку
порівняльний аналіз (бенчмаркінг) вибраних областей та міст з метою
визначення основних можливостей та перешкод для економічного
розвитку;
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
Від Конференційної ради Канади:
Пол ДАРБІ – директор проекту з канадської сторони.
Від України:
Ігор САНЖАРОВСЬКИЙ – директор проекту в Україні.
Костянтин РИЖКОВ – національний координатор проекту.
Від Національної академії:
Марина БІЛИНСЬКА – віце-президент Національної академії державного
управління при Президентові України.
Тарас КРИВОРУЧКО – координатор проекту від Національної академії
державного управління при Президентові України
1

Результати
проекту

Розробка курсу з обґрунтованого планування економічного розвитку
із використанням інструментів кількісного аналізу.
У рамках співпраці Проекту РЕОП з Національною академією та її
регіональними інститутами державного управління в Дніпропетровську,
Львові, Одесі та Харкові були розроблені додаткові компоненти та
здійснено подальше поглиблення й удосконалення навчальної програми
"Стратегічне планування розвитку територій", частиною якого є
економічно обґрунтоване планування розвитку територій, зокрема
використання перспективного аналізу та бенчмаркінгу, а також
визначення відповідних стратегій щодо подолання ризиків, які
ґрунтуються на результатах демографічного, фіскального та
економічного прогнозування.
Проведено теоретичне навчання науково-=педагогічного складу
Національної академії викладанню економічно обґрунтованого
планування розвитку територій з використанням перспективного аналізу
та бенчмаркінгу, включаючи правильне визначення можливостей та
стратегій подолання ризиків на основі прогнозування (демографічного,
фіскального та економічного), розроблено та видано навчальні
посібники, які містять матеріали щодо кількісного аналізу, прогнозування
та стратегічного планування розвитку територій.
Відповідно до меморандумів взаєморозуміння для забезпечення сталості
результатів, отриманих у межах Проекту РЕОП, а також їх передачі
іншим областям і містам України, Проект передав знання щодо
обґрунтованого планування економічного розвитку та надав допомогу
Національній академії у розробці навчальних продуктів, проведенні
семінарів з економічного аналізу та планування економічного
розвитку для посадових осіб обласного та міського рівнів, а також
надав навчальні матеріали до цих курсів та семінарів.
Протягом 2011 - 2015 років 12 викладачів Національної академії та 4-х її
регіональних інститутів взяли участь у тренінгових сесіях з
демографічного,
економічного,
бюджетного
прогнозування,
бенчмаркінгу,
стратегічної
екологічної
оцінки,
гендерного
бюджетування, користування програмою MS Excel. При допомозі
канадських та українських консультантів викладачі Національної
академії отримали навички викладання курсів з економічно
обґрунтованого планування розвитку територій; побудови, використання
та оновлення моделей прогнозування із застосуванням програмного
забезпечення MS Excel; застосування кількісних методів аналізу в
управлінні територіями, включаючи правильне визначення можливостей
та стратегій подолання ризиків на основі прогнозування.
Для належного методичного забезпечення навчального процесу проектом
підготовлено та видано чотири навчальні посібники та методичні
рекомендації для слухачів: “Демографічне прогнозування”, “Економічне
прогнозування”, “Бюджетне прогнозування”, “Бенчмаркінг”. Навчальні
посібники схвалені Міністерством освіти і науки України для слухачів
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Національної академії та студентів інших вищих навчальних закладів.
Модернізовано нормативні дисципліни магістерських програм
Національної академії та її регіональних інститутів, а саме: “Планування
регіонального розвитку”, “Стратегічне планування”, “Інструменти
територіального розвитку”, “Державне регулювання економіки та
економічна політика” та інші. Проведено окремі лекції, практичні і
семінарські заняття з метою ознайомлення слухачів із сферами
застосування кількісних методів аналізу в управлінській діяльності.
З метою формування знань, вмінь і навичок з прогнозування розвитку
територій на основі кількісних методів запроваджено навчальну
дисципліну “Прогнозування розвитку територій”, поглиблене навчання
слухачів у застосуванні модельних підходів до розроблення прогнозів
здійснюватиметься в межах дисципліни “Прогнозування в управлінській
діяльності”, яка викладається слухачам Інституту “Вища школа
державного управління” Національної академії. Особливістю цих
навчальних дисциплін є те, що навчання слухачів здійснюється з
використанням практичних моделей в MS Excel, розроблених для містпартнерів Проекту РЕОП.
Окремим компонентом Проекту стала розробка нової навчальної
дисципліни “Стратегічна екологічна оцінка” та видання відповідного
навчального посібника та методичних рекомендацій
Додаткова
інформація

У червні 2010 року було підписано Меморандум взаєморозуміння між
Проектом РЕОП та Національною академією. Було намічено цілі
співпраці та шляхи їх реалізації. На базі основного меморандуму у червні
2011 року було підписано меморандуми взаєморозуміння між Проектом
РЕОП та чотирма регіональними інститутам Національної академії.
У період з березня по вересень 2011 року Проектом було відібрано 12
викладачів Національної академії, які брали участь у Проекті на
постійній основі (4 викладачі від Національної академії та по 2 викладачі
з кожного її регіонального інституту):
1. Балдич Наталія, доцент кафедри управління національним
господарством та економічної політики Національної академії.
2. Берданова Ольга, доцент кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом Національної
академії.
3. Гринчук Наталія, доцент кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом Національної
академії.
4. Лукін Сергій, доцент кафедри державного менеджменту
Національної академії.
5. Бобровська Олена, завідувач кафедри економіки та регіональної
економічної політики ДРІДУ.
6. Шаров Юрій, завідувач кафедри менеджменту та управління
проектами ДРІДУ.
7. Бліщук
Катерина, доцент кафедри економічної політики та
економіки праці ЛРІДУ.
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8. Матвіїшин Євген, доцент кафедри економічної політики та
економіки праці ЛРІДУ.
9. Крупник Андрій, доцент кафедри державного управління і місцевого
самоврядування ОРІДУ.
10. Молодожен Юлія,
доцент кафедри державного управління і
місцевого самоврядування ОРІДУ.
11. Латинін Микола, завідувач кафедри економічної політики та
менеджменту ХРІДУ.
12. Мамонова Валентина, професор кафедри регіонального розвитку та
місцевого самоврядування ХРІДУ.
За час реалізації Проект РЕОП виступив співорганізатором 4-х науковопрактичних конференцій за міжнародною участю, що відбулися в
Національній академії.
Також було проведено дві тематичні зустрічі зі слухачами Національної
академії.
5 березня 2012 року Пол Дарбі, керівник проекту “Розбудова
спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку
областей і міст України” (РЕОП) Конференційної Ради Канади, виступи в
з доповіддю на тему “Економічний прогноз для світу”.
02 грудня 2013 року Бренда Лафлер, менеджер та експерт проекту
“Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування
розвитку областей і міст України” (РЕОП), директор програм
Конференційної Ради Канади, прочитала лекцію “Бенчмаркінг
конкурентоздатності в Україні”.
Пол Дарбі брав участь у науково-практичній конференції, що відбулася в
ДРІДУ Національної академії
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