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1. Місія та завдання організації 

Громадська організація “Міжнародна фундація розвитку - неприбуткова організація, 
основними напрямками діяльності якої є: політика розвитку; стратегічне планування; освіта та 
наука; юстиція та безпека; охорона здоров’я; молодь та спорт; справедливість та рівність; 
міжнародне співробітництво; інтелектуальний та економічний розвиток. 

Діяльність організації спрямована на розвиток і підтримку людини та суспільства; 
сприяння, захист та поновлення порушених передбачених законом соціальних, творчих, 
економічних, освітніх, наукових, культурних, трудових і інших спільних прав та інтересів людини; 
організація та реалізація освітніх, соціальних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних, 
культурних та інших програм; підтримка та розвиток інноваційних ідей; сприяння в побудові 
громадянського суспільства й взаємодії державних органів, органів самоврядування з 
громадськістю. 

 
2. Послуги, які надає організація (цілі) 

 
Основними цілями, громадської організації є розвиток і підтримка людини та суспільства; 
сприяння, захист та поновлення порушених передбачених законом соціальних, творчих, 
економічних, освітніх, наукових, культурних, трудових і інших спільних прав та інтересів людини; 
організація та реалізація освітніх, соціальних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних, 
культурних та інших програм; підтримка та розвиток інноваційних ідей; сприяння органам 
самоврядування в побудові громадянського суспільства й взаємодії з громадськістю. 
 

3. Основні досягнення 
 
Громадською організацією розроблено такі інноваційні проєкти: 

- Проєкт «Опитування учасників судових проваджень щодо їх задоволеності якістю 
функціонування судів у м. Києві». Проєкт  спрямований на сприяння судам Одеської та 
Миколаївської областей у проведенні зовнішньої оцінки якості функціонування суду через 
опитування громадян-учасників судових проваджень; 

- Проєкт  «Біблійні читання»; 

- Проєкт  «Я»; 

- Проєкт  «Обличчя вченого»; 

- Заснування благодійного фонду «Людина»; 

- Проєкт  «Поліпшення інфраструктури»; 

- Проєкт «ID вченого»; 

- Проєкт «Добре Україно!». 

В 2019 році представниками ГО «МФР» було розроблено наступні тренінгові модулі»: 

1. Дводенний тренінг представників ГО «МФР», який було проведено завдяки підтримці 
американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках програми «Нове правосуддя» в рамках проєкту «Опитування учасників судових 
проваджень щодо їх задоволеності якістю функціонування судів у м. Києві»; 

2.  Тренінг для основного складу дослідників проєкту «Опитування учасників судових проваджень 
щодо їх задоволеності якістю функціонування судів у м. Києві», за підтримки американського 



народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми 
«Нове правосуддя»; 

3. Тренінг «Mindfulness: медитація та мозок»; 

5. Тренінг «Емоційний інтелект»; 

6. Тренінг «Перша домедична допомога». 

Членами ГО «МФР» проведено дослідження та сформовано такі звіти: 

Аналітичний звіт "Оцінка рівня задоволеності громадян якістю функціонування судів 
Миколаївської області" та "Оцінка рівня задоволеності громадян якістю функціонування судів 
Одеської області". 
 

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда 
 
Члени ГО “МФР” мають досвід у організації та участі в різного роду проектах юридичного, 

технологічного та соціологічного спрямування. Зокрема, до роботи над проектами залучаються 
науковці з відповідної спеціальності, спеціалісти з окремих галузей. 

ГО «МФР» у своєму складі має науковців (докторів та кандидатів юридичних та технічних 
наук), проектних менеджерів, адвокатів, спеціалістів в сфері державного та бізнес управління та 
адміністрування. 

Члени ГО «МФР» приймають активну участь у інноваційних проектах та проектах з 
удосконалення освітньої та наукової діяльності, є членами робочих груп Міністерства освіти і 
науки України та Міністерства юстиції України з розробки Концепції розвитку вищої освіти, 
доопрацювання ЗУ «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», комітету 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, науково-консультативної ради при 
Верховному Суді України, інших центральних та регіональних органів та установ. 
 

Вищий керівний орган Організації – Загальні збори її членів. 
 
Вищий постійно діючий орган управління Організації в період між Загальними зборами – 
Правління Організації, до якого входять: 
– Голова Правління - Ващук Олеся Петрівна; 
– заступник голови Правління - Пашковський Микола Іванович; 
– член Правління - Ізовіта Андрій Миколайович; 
– член Правління - Марчук Альона Ігорівна; 
– член Правління - Кедик Вероніка Петрівна; 
– член Правління - Зубченко Надія Ігорівна; 
– член Правління - Павзюк Анатолій Анатолійович; 
– член Правління - Барцицька Анастасія Анатоліївна. 
 
Президент Організації - Ващук Олеся Петрівна 
 
Структурні підрозділи Організації – директорати: 
– директорат з формування політики розвитку – директор Ізовіта Андрій Миколайович; 
– директорат стратегічного планування - директор Марчук Альона Ігорівна; 
– директорат молоді, спорту та охорони здоров’я - директор  Кедик Вероніка Петрівна; 
– директорат з міжнародного співробітництва - директор Зубченко Надія Ігорівна; 
– директорат з питань юстиції, освіти та науки - директор Павзюк Анатолій Анатолійович; 
– директорат з питань європейської інтеграції – директор Барцицька Анастасія Анатоліївна. 

 
 



5. Основні сектори, де працює організація 
 

До основних секторів, в якій працює організації, належать:  
• Захист прав людини та громадянина; 
• Сприяння здійсненню правосуддя в Україні;  
• Сприяння реформуванню органів державної влади; 
• Освіта та наука; 
• Європейська інтеграція; 
• Культура та соціальна політика; 
• Фінансовий та економічний розвиток; 
• Екологія та захист природного середовища. 
 
Організація є активним учасником розвитку реформ в Україні та приймала участь в реалізації 

ряду суспільних та освітніх проектів. 
 

6. Основні проекти виконані за звітний період 
 

Громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» має успішно виконані проекти:  
- Програма реформування сектору юстиції “НОВЕ ПРАВОСУДДЯ”: Опитування учасників 

судових проваджень щодо їх задоволеності якістю функціонування судів Одеської та 
Миколаївської областей; 

- Програма реформування сектору юстиції “НОВЕ ПРАВОСУДДЯ”: Опитування учасників 
судових проваджень щодо їх задоволеності якістю функціонування судів міста Києва; 

- Міжнародний фонд досліджень освітньої політики: Організовано проведення заходів із 
забезпечення якості вищої освіти; забезпечено підготовку освітніх програм для ВНЗ. 

- проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ): «Термомодернізація 
та утеплення фасадів будівель: через навчання до енергоефективності» та готується до 
проходження по ньому аудиту. 
 

7. Інформація про нагороди, подяки 
 

Громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» має подяки від центральних 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від міжнародних донорів за 
успішну реалізацію як міжнародних , так і національних проєктів. 
 

8. Інформація про партнерів  
 

Партнерами Громадської організації «Міжнародна фундація розвитку» є наступні 
організації: 

• Центр україно-європейського наукового співробітництва;  
• Польське криміналістичне товариство; 
• Міжнародний фонд досліджень освітньої політики; 
• ГО “Український інноваційний університет”; 
• БО “Благодійний фонд “Людина”; 
• ГС “Українська академія медіації”; 
• Південно-українське відділення ВГО “Соціологічна асоціація України”; 
• Адвокатське об’єднання “БАРІСТЕРС”; 
• Адвокатське об’єднання “Лещенко, Дорошенко і партнери”; 
• Рекреаційно-туристичний комплекс «Буджак»;  
• Видавничий дім «Гельветика». 

 



Члени організації мають досвід реалізації спільної діяльності з партнерськими організаціями 
за відповідними напрямами своєї роботи. 

Голова правління ГО “МФР” Ващук О.П. є доктором юридичних наук, автором понад 150 
публікацій, зокрема 8 посібників, довідників і монографій. Брала участь у створенні «Великої 
української юридичної енциклопедії». З 2019 року є Головою Ради молодих учених при МОН 
України. 

Заступник голови правління організації Пашковський М.І. у 2009 році був членом робочої 
групи Міністерства освіти і науки України з доопрацювання Концепції розвитку вищої юридичної 
освіти. 2018-2019 роки - член Науково-консультативної ради при Верховному Суді. З 2020 року 
член комітету Національної асоціації адвокатів України з питань юридичної освіти, автор понад 
50 публікацій. 

Директор директорату з формування політики розвитку Ізовіта А.М. брав участь у реалізації 
плану заходів з виконання звіту з рекомендаціями по вдосконаленню внутрішньої політики 
забезпечення якості юридичної освіти за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» у 2017-
2018 р. у місті Одеса. Також, він був членом робочої групи з розробки положення про Центр 
забезпечення якості юридичної освіти за підтримки програми USAID “Нове правосуддя” у 2017 р. 
у м. Київ. 

Директор директорату з  європейської інтеграції Барцицька А.А. - адвокат, кандидат 
юридичних наук. У 2009 році була членом робочої групи Міністерства освіти і науки України з 
доопрацювання Концепції розвитку вищої юридичної освіти. У 2019 році була керівником проєкту 
під час проведенні опитування учасників судових проваджень щодо їх задоволеності якістю 
функціонування судів у місті Києві, що проводилась за підтримки програми USAID “Нове 
правосуддя”. У 2020 році приймала участь в якості експерта з аналізу стану виконання 
рекомендацій судами за результатами опитування учасників судових проваджень. 
 

До роботи над проектами залучаються провідні спеціалісти з різних галузей знань. 
 

9. Інформація про донорів 
 
Громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» здійснює свою діяльність на 
підставі угод з наступними донорськими організаціями: 

- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програма USAID 
реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»; 

- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; 
- Центр україно-європейського наукового співробітництва;  
- Міжнародний фонд досліджень освітньої політики. 

 
10. Інформація про волонтерів 

 
В проектах громадської організації залучаються студенти вищих навчальних закладів на 
волонтерських засадах для проведення заходів. 
 

11. Фінансова частина 
 

Фінансові частина Громадської організації «Міжнародна фундація розвитку» визначені у 
фінансову звіті за 2019 рік 
 

12. Довідка про проходження аудиту  
 

Громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» здійснює внутрішній аудит своє 
діяльності у порядку передбаченому Положенням про ініціювання, управління та реалізацію 
проектів. 



 
13. Фінансові показники організації (адміністративні та проектні витрати) 

 
Фінансові показники діяльності Громадської організації «Міжнародна фундація розвитку» 

визначені у фінансову звіті за 2019 рік. 
 

14. Контактна інформація 
 
Юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Добробутна, 1, кв. 60 
Телефон: +38 (094) 899-99-17; +38 (044) 599-99-17 
Ел. пошта: in-fd@in-fd.com 
Website:  http://in-fd.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ifd.ukraine/ 
 

 

Голова Правління  

Олеся Ващук 


