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«Відродження», Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Ініціативою з розвитку та дослідження аналітичних центрів «think twice UA» за
сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
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Мета інтерв’ю з представниками аналітичних центрів полягає у тому, щоб
дати читачеві уявлення про те, яким на сьогодні є ландшафт українських
аналітичних центрів, з якими викликами вони стикаються та яку роль відіграють у проведенні реформ в Україні.

Відповідальні за проведення інтерв’ю
Інститут європейської політики – неприбуткова німецька організація, яка
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полягає у науковому опрацюванні тем європейської політики та інтеграції і виробленні практичних рекомендацій у цій сфері. До напрямів його
діяльності належить також реалізація проектів, які спрямовані на посилення ролі громадянського суспільства в країнах Східного партнерства.
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Інститут аналітики та адвокації
Юрій Ромашко – виконавчий директор та співзасновник Інституту
аналітики та адвокації. Тривалий час займався юридичною практикою, а з 2014 року працює у неурядовому секторі. Дослідницькі
інтереси – охорона здоров’я, публічні фінанси. Спеціалізується на
інституційному розвитку неурядових організацій.

Фото: Інститут аналітики та адвокації

Інститут аналітики та адвокації – був створений у Полтаві 2013 року з метою підвищити потенціал впливу
неурядового сектору на процес формування і реалізації політик влади на регіональному та національному
рівнях. Експерти Інституту працюють у сфері моніторингу та аналізу стану розвитку різних сфер життя суспільства, зокрема сфери охорони здоров’я, публічних фінансів, закупівель.

Фото: Інститут аналітики та адвокації
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Інтерв’ю
Ольга Львова,
think twice UA
Юрій Ромашко

Юрій Ромашко: Саме держава має
бути головним замовником аналізу
політики
Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, про створення організації.
З якими ідеями та ресурсами ви стартували?
Юридично організація була створена ще до подій Майдану в 2013 році.
Ми об’єдналися навколо актуальних натоді проблем: неформальних
платежів, благодійних внесків до лікарень тощо. Наприклад, кожному
відома така схема: пацієнт приходить у лікарню, і він змушений спочатку внести певну суму до благодійного фонду, щоб далі отримати «безоплатну» медичну допомогу. На жаль, ця ситуація типова для
нашої країни, і вона не була належно врегульована законодавством.
Тож ми вирішили, якнайменше, спробувати зрушити її з мертвої точки,
якнайбільше – вирішити її. Мабуть, навколо цієї такої проблеми ми й
об’єдналися.

А якими ресурсами – людськими, фінансовими – ви володіли
тоді?
Для старту в нас було небагато: обмаль фінансових ресурсів та штат із
тьох людей – я, юрист за освітою, мій колега Юрій Нестуля, економіст і
спеціаліст у сфері ІТ (виконавчий директор ІАА до 2018 року), та наш
консультант з адвокації Максим Демченко. Приміщення спочатку також
не було, ми працювали віддалено, з дому. Почали з польової роботи,
дослідили ситуацію в Полтаві та отримали певний «портрет», з яким
звернулися до програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду
«Відродження», який нас підтримав у реалізації ініціативи, що діє і сьогодні. Це дало змогу нам розширити штат та переїхати в офіс.

Скільки тепер людей у вашій організації?
Наразі в нас працює близько 30 людей. Це чимало як для аналітичного
центру регіонального масштабу. Ми працюємо в Полтаві, і нашою особливістю є так звана польова робота – ми вивчаємо реальні настрої
реальних людей. Реформи та рішення про реформи ухвалюються на
національному рівні, але практична імплементація цих речей здійснюється саме на регіональному та локальному рівнях. Специфіка нашої
роботи дає зрозуміти, яка насправді ситуація із їх впровадженням. Ми
працюємо в трьох основних напрямах. По-перше, це аналітика – дослідження у сферах охорони здоров’я, публічних фінансів, підзвітності
та прозорості, прав людини. По-друге, здійснюємо адвокацію повного
циклу, проводимо певні дослідження і знаходимо оптимальні рішення.
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По-третє, до кола наших інтересів входить ресурсний центр. Ми, фактично, є таким собі гібридним аналітичним центром, що допомагає неурядовим організаціям на регіональному, національному, а також міжнародному рівнях. Мета створеного нами консалтингового продукту,
який називається «Школа бюджетної адвокації», полягає у розвитку адвокаційного потенціалу неурядових організацій, які працюють у сфері
громадського здоров’я в Україні та за кордоном. Крім того, провадимо консалтинг у сфері бюджетної адвокації та громадського здоров’я
не лише для українських організацій, а й для інституцій країн Східної
Європи та Центральної Азії (наприклад, Киргизстан, Молдова та інші).

Чи є у Вас власний секрет успіху аналітичного центру?
Насамперед ми маємо чітке розуміння, куди прямуємо, є командою зі
спільними цінностями. А ще важливий чинник успіху – це наша «регіональність», яку ми розглядаємо як перевагу, «додану вартість», що дає
змогу отримувати конкретні результати.

Ви – один із небагатьох аналітичних центрів, які спеціалізуються на медичній реформі, закупівлі ліків, а також на інших
вузькоспеціалізованих темах. Чому ви обрали саме медичну
сферу?
По-перше, це життєво важлива та водночас складна сфера. По-друге,
від самого створення ми об’єдналися навколо певної проблеми в медицині. По-третє, у нас були колеги із сервісних організацій, які надавали певні послуги населенню. Їм потрібна була допомога, передусім у
сфері аналітики. Вони чітко знають, які є проблеми, а ми допомагаємо
їм шукати рішення та докази на підтримку цих рішень.
Справді, сфера медицини – непроста тема, але не можу сказати, що
вона складніша за освіту або інфраструктуру чи щось інше. Це громіздкі
сфери, і вони певним чином взаємопов’язані. Якщо говорити про реформи, то без успіху однієї реформи не може бути іншої.

Яка Ваша думка щодо перебігу медичної реформи. Які її головні здобутки та проблеми?
Я почну з викликів. Перше – це довіра, що є одним із ключових факторів на місцевому рівні та в регіонах. Із нею тісно пов’язана проблема
комунікації, точніше її нестача. Наразі є дуже багато інформації про
реформу медицини, але якщо запитати пересічного українця, що сьогодні відбувається у цій сфері, то він не зможе відповісти. Нам потрібно
більше розповідати про медичну реформу, щоб люди її розуміли і довіряли їй.
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Друге – нині Україна переживає дворічний виборчий період. І враховуючи те, що реформа передбачає децентралізацію повноважень на
місцях, дуже важливим є популяризація реформи під час виборів як
на національному, так і на місцевому рівнях. Суттєво також, щоб вона
не стала інструментом маніпуляції популістів. Не менш негативно на
неї може вплинути і зміна розстановки сил після парламентських виборів. Проте я вірю в цю реформу, ми її підтримуємо, адже ідея самої
реформи – чудова.

А Ви могли б окреслити головну ідею медичної реформи?
Основна ідея реформи полягає в тому, щоб пацієнт, його життя і здоров’я
були засадничими цінностями, як це і прописано в Конституції. Одним із
основних елементів реформи є створення формули «гроші йдуть за пацієнтом». Ми формуємо систему, де є пацієнт, який споживає певну медичну
послугу, є той, хто її надає, а є ще третій, хто за неї сплачує. В Україні велика
кількість медичних закладів ще з часів здобуття Україною незалежності
фінансувалася коштом медичної субвенції. Сьогодні ж кожний випадок
розглядається окремо. Наприклад, до вас прийшов пацієнт, ви йому надали
медичну послугу, а ми за це вам платитимемо. Чим ефективніше ви працюєте, тим більше фінансування отримуєте. І це якраз здійснюється за рахунок створення Національної служби здоров’я України. Ще у нас діє закон
«Про органи місцевого самоврядування», де чітко прописано, що органи
місцевого самоврядування мають дбати про матеріально-технічне забезпечення, інфраструктуру та утримання закладів охорони здоров’я. Свого
часу поширеною була теза – грошей не вистачає, а наявні кошти спрямовувалися на базове надання медичної допомоги, а не на утримання саме
інфраструктури та забезпечення якісних умов для пацієнтів, в тому числі
елементарного громадського харчування. Тепер же Національна служба
здоров’я візьме на себе функції фінансування медичних послуг, а органи
місцевого самоврядування потенційно зможуть допомогти в покращенні
інфраструктури медичних закладів. Не менш важливим є і електронізація
процесу, наприклад, запровадження системи eHealth. Наразі вона перебуває на базовому етапі реалізації. Якраз 2019 рік буде визначальним
у цьому сенсі, тому що розпочнеться істотна електронізація. Підвищить
якість обслуговування в медицині й екстериторіальний принцип, як то вільний вибір лікаря. Тобто ти вибираєш того лікаря, який тобі подобається і
фахово надає послуги.

Торік ви опублікували дослідження щодо необхідних змін
у законодавстві, які уможливлювали б аналітичним центрам
освоювати бюджетні кошти. Чому це на часі?
Головна ідея: формуванню та реалізації державної політики має передувати ґрунтовний аналіз. Сьогодні з цим є проблема, насамперед на
регіональному рівні. Наприклад, якщо я зайду до Обласної державної
адміністрації та запропоную певне дослідження, то не факт, що мене
зрозуміють. Саме держава має бути головним замовником аналізу
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політики. Тому що сьогодні це, фактично, роблять донорські організації
в інтересах кінцевих бенефіціарів: громадян, людей, споживачів. А що
буде, коли вони підуть? Хто тоді фінансуватиме таку роботу? Ми говоримо про те, що необхідно створити механізм, за якого держава в разі
потреби могла б замовляти аналітику в будь-якому її прояві для ухвалення певних рішень.

Як Ви гадаєте, чи реформа децентралізації передбачає отримання коштів аналітичними центрами на місцях? Чи це можливо?
Це можливо, але існують певні нормативні складнощі. Це пов’язано з
відсутністю такої практики загалом. І це дуже важливе питання, ми сьогодні намагаємось створити позитивні кейси щодо нього.

Чи держава готова співпрацювати з аналітичними центрами,
фінансувати їх?
Мабуть, моя відповідь буде не дуже позитивною: зацікавленість держави низька. Повторюся, що не всі розуміють, для чого це. Ініціативу
здебільшого виявляють самі аналітичні центри.

Стале фінансування – це одна з найбільших проблем, а фандрайзинг завжди є ахіллесовою п’ятою аналітичних центрів.
Ви згадували про «Школу бюджетної адвокації». Розкажіть,
будь ласка, докладніше про неї, і чи правда, що ви навіть поза
межами України її впроваджуєте?
Так, наша школа справді діє на міжнародному рівні, насамперед, в
країнах Східної Європи та Центральної Азії. Минулого року ми провели «Школу бюджетної адвокації» в Киргизстані, шість шкіл – в Україні,
перед цим була Молдова. «Школа бюджетної адвокації» – це платформа, яка об’єднує провідних експертів різних галузей, яких нам вдалось
залучити. Вона сфокусована на двох ключових речах: громадському
здоров’ї та бюджетній адвокації. Фактично, це курс, який складається із
4–5 днів, залежно від програми, яка необхідна цільовій аудиторії. Вона
включає аналітику та аналітичні продукти,адвокацію, піар та комунікацію. Унікальність цієї школи полягає в тому, що кращі експерти діляться
своїм досвідом, здобутим від реальних кейсів та на реальних прикладах.
Наприклад, що потрібно зробити, щоб знайти фінансування на аналітичне дослідження. Нині в нас амбітні плани – запровадити її і в інших
країнах пострадянського простору. Наприклад, за 2016 - 2018 роки
результатом «Школи бюджетної адвокації» стало виділення бюджетних
коштів на суму понад 23 млн гривень.
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Наступне запитання про регіональне Інтернет - видання «Трибуна». Чому ви вирішили створити медіа, яким чином ви організували роботу цього видання?
На регіональному рівні мало інформації про реформи, адже ЗМІ фінансуються політиками, місцевими бізнесменами, і ці медіа використовуються ними та виконують певні завдання. Тож насамперед поставало питання про розвиток критичного мислення, свободи слова та
плюралізму на рівні місцевих громад. Ми чітко розуміли, що необхідною складовою адвокації є якісні журналістські розслідування. І саме
наші аналітики, які знаються на бюджеті, публічних закупівлях, охороні
здоров’я, інших сферах, можуть ділитися цими знаннями з журналістами, які, своєю чергою, доступно опишуть, застосують у своїй роботі, і на
виході буде унікальний продукт. Нам це вдалося. Спочатку ми просто
випускали стрічку новин, потім зрозуміли, що це не так ефективно, як
виготовляти відео-продукти щодо розслідувань. Тепер ми більше фокусуємося на соціальних мережах, усвідомлюючи, що наша аудиторія
переміщується все більше в соціальні медіа.

Розкажіть про аналітичні центри в Полтаві, у вашому регіоні,
чи маєте ви з ким конкурувати, і на основі чого відбувається
конкуренція?
Ми би дуже хотіли, щоб була конкуренція, якої сьогодні не вистачає,
особливо, в регіонах. Візьмемо, наприклад, рейтинг Інституту Лаудера.
Серцем аналітичних центрів все ж є Київ. Ми за здорову конкуренцію,
вона нам дуже потрібна для розвитку, але сьогодні її дуже мало на регіональному рівні, майже немає. Ще більш проблематично знайти когось
у нашому регіоні, маю на увазі, чи то в Сумах, чи Чернігові, Черкасах чи
Кропивницькому. Тож про конкуренцію навіть не йдеться.

Наскільки ефективною є ваша співпраця з місцевою владою?
Що вам заважає і що надихає в такій співпраці?
У нас не так давно змінилася влада в місті. Колишньому голові, за якого
багато ініціатив блокувалося, було оголошено недовіру. Наразі ж ситуація змінилася. Ми допомагаємо один одному і аналітикою, і різними
проектами.
На мою думку, нам вдалось започаткувати антикорупційну політику
в Полтавській області, адже ще в 2014 році тут не було програми запобігання корупції. А це якраз період, коли почали ухвалюватися нові
закони: «Про запобігання корупції», «Про створення національного
агентства з питань запобігання корупції» тощо. А в Полтавській області
взагалі не було жодної програми. Саме тоді ми провели дослідження
та аналіз у цій сфері та запропонували облраді прийняти програму, яку
спільно з нею розробили й яка в подальшому була прийнята.
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Що Ви порадили би іншим регіональним аналітичним центрам? Як знайти свою нішу та бути ефективним?
По-перше, повинен бути чіткий фокус, чітке розуміння, чим вони хочуть
займатися, але максимум три сфери, на яких вони мають спеціалізуватися. Бо в нас класична ситуація: змагаючись за ресурси, такі організації на виході не мають якісної індивідуальної експертизи. По-друге,
повинна бути чітка стратегія з самого початку: чого саме хоче досягти
організація? Стати, наприклад, аналітичним центром чи вона хоче бути
антикорупційною організацією, яка має інший фокус. По-третє, наявність команди, члени якої мають однакові цінності. Не менш важливою
є і місія компанії. Я б порекомендував молодим організаціям одразу
налагоджувати комунікацію, брати участь у різноманітних форумах та
конференціях. Так вони матимуть нагоду розповісти про себе. Важливою є і медіаактивність, бо всі ми знаємо чудове правило, що «якщо
про це не написали медіа – то ти цього не робив». Молоді організації
повинні бути активні у ЗМІ, вони повинні розповідати про себе.

І останнє, поділіться, будь ласка, із нами своїми планами на
цей та наступні роки.
Планів справді багато. Серед деяких з них – ми плануємо удосконалювати свої компетенції у сфері охорони здоров’я, хочемо бути топцентром у цій царині й корисними для ключових стейкхолдерів. У нас
амбітні плани, ми не хочемо фокусуватися лише на проектах регіонального чи національного рівня. Нас цікавить міжнародний рівень, міжнародна комунікація. І вже нині багато продуктів ми ретранслюємо на
міжнародні аудиторії. Постійно працюємо над вдосконаленням якості
нашої аналітики – це ключове питання сьогодні. Для того, щоб аналітичний центр сприймався владою, щоб йому довіряли, він повинен робити
якісну аналітику. А якісна аналітика не приходить так легко. Це тривалий, багатоетапний процес, над яким постійно треба працювати.
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