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Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва» – аналітична і просвітницька
організація, яка належить до провідних
аналітичних центрів в Україні. Він вдало поєднує
дослідження громадської думки з аналізом
політики та ключових суспільно-політичних
процесів, розробляє аргументовані пропозиції
для інстанцій, які ухвалюють рішення, а також
для громадськості у царині демократичної
трансформації України та її інтеграції у спільноту
європейських демократій.

Організацію засновано в листопаді
1992 року і перереєстровано
як всеукраїнський благодійний фонд
5 грудня 1995 року.
У 2010 році «Демініціативи» названо ім’ям
засновника й першого директора фонду
Ілька Кучеріва (1955–2010),
який зробив вагомий внесок у розвиток
українського державотворення.

Сьогодні оргнаізацію очолює
Ірина Бекешкіна – директор Фонду
«Демініціативи», вчений-соціолог, кандидат
філософських наук, яка щорічно входить
у Рейтинг сотні найвпливовіших жінок України
з 2007 року.

З 2015 року до Фонду
приєднався професор політології
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Олексій Гарань, який став науковим
директором аналітичної організації.
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Наші цінності:

Демократичний
суспільний
устрій

Вільні
змагальні
вибори

Активне
громадянське
суспільство

Європейська
інтеграція

ДІФ працює як:

Аналітичний центр

Дослідницька організація

Просвітницька інституція

аналіз державної політики,
яка відповідає запиту суспільства
на європейські стандарти
та адвокація реформ.

дослідження основних тенденцій
громадської думки, органів державної
влади та місцевого самоврядування,
міжнародних організацій.

навчання, інформування та просвіта
громадськості, стейкхолдерів,
різних цільових груп в Україні
та за кордоном щодо найбльш
актуальних суспільно-політичних питань.

Наша місія:
Вплив на владу та громадянське суспільство через виявлення болючих точок процесу
демократизації України, надання експертної підтримки у процесі переходу країни до повної
функціональної демократії.

В реалізації своєї місії Фонд безпосередньо працює
з такими цільовими групами:
1. Органи влади.
2. Політичні партії.
3. Засоби масової інформації.
4. Експерти, аналітики та консультанти.
5. Недержавні організації.
6. Міжнародні організації.
Згідно з дослідженнями, проведеними Програмою аналітичних центрів та громадянського суспільства (TTCSP)
Пенсільванського університету, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва увійшов до рейтингу (2016 Global
Go To Think Tank Index) 90 найвпливовіших аналітичних центрів Східної та Центральної Європи, посівши в ньому 47
місце. А у тематичному рейтингу світових аналітичних центрів, які досліджують проблеми прозорості та ефективності
управління, «Демініціативи» посіли

44 місце з-поміж 74 відібраних у цьому ранзі.
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Наша команда
Ірина Бекешкіна,

директор Фонду
«Демократичні ініціативи»
Сфера її досліджень: вивчення тенденції громадянської думки щодо найважливіших політичних процесів всередині
країни, зокрема реформ у ключових
сферах, а також проблеми комунікації
держави з прифронтовими територіями
Донбасу.

Олексій Гарань,

науковий директор Фонду,
професор політології НаУКМА

Сфера його досліджень: проблеми реформування політичної системи та врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема
в контексті міжнародних зобов’язань,
які Україна взяла на себе.

Олексій Сидорчук,
політичний аналітик

Зосередив свою увагу на внутрішніх процесах реформування політичної системи.
Його аналітична діяльність стосується розвитку партійної системи України, зокрема
питань фінансування політичних партій,
а також конституційних змін, передусім
у сфері децентралізації.

Марія Золкіна,

політичний аналітик
Сфера досліджень: проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції,
питання взаємодії української держави
з окупованими, звільненими і прифронтовими територіями Донбасу, зокрема
необхідність вироблення державної
політики щодо окупованих територій
та налагодження ефективної комунікації
з підконтрольними Україною територіями.

Руслан Кермач,

політичний аналітик
Сфера досліджень: проблеми зовнішньої політики України, передусім
щодо Російської Федерації та країн
пострадянського простору, питання
політичних трансформацій в Росії та
країнах СНД, проблеми сецесіонізму
та врегулювання заморожених конфліктів на Донбасі та в Придністров’ї.
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Наша команда

Андрій Сухарина,
молодший аналітик

Досліджує проблеми проведення виборчих кампаній та виборчих технологій.

Максим Паращевін,

соціолог

Сфера діяльності: дослідження та аналіз
тенденцій громадської думки.

Світлана Барбелюк,
виконавчий директор

Координує проекти Фонду.
У сфері її діяльності – адміністративноорганізаційна робота, а також
прогнозування, моделювання
майбутніх проектів і формування
пропозицій співпраці у проектах
для партнерів фонду.

Ольга Бондарчук
головний бухгалтер

Ірина Філіпчук
редактор веб-сайту
і друкованих видань Фонду

За комунікацію
у «Демініціативах»
відповідають:
За візуалізацію аналітичних
і соціологічних матеріалів відповідають:
Юрій Горбань

прес-секретар Фонду

Ілля Свергун, інфографіка, презентації,
графічний дизайну веб-сайту
Юрій Савінов, художнє оформлення
і верстка періодичних видань.
Тетяна Тукова,офіс-менеджер
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Напрями аналітичної діяльності
Протягом 2016 року Фонд «Демократичні ініціативи» працював за напрямами, визначеними
стратегічним планом організації:
•

Внутрішні процеси реформування політичної системи

•

Європейська та євроатлантична інтеграція

•	Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих територій Донбасу
з метою їх реінтеграції
•

Заморожені конфлікти на пострадянському просторі

•

Зміцнення спроможності українських аналітичних центрів

•

Освіта

Внутрішні процеси реформування політичної системи
Децентралізація

Протягом року Фонд аналізував проблеми, пов’язані з впровадженням реформи децентралізації.
Зважаючи на комплексний характер реформи та її важливу суспільну значимість, аналітики
Фонду досліджували ставлення різних учасників цього процесу до ключових досягнень і викликів
децентралізації, аби запропонувати власне бачення того, яким шляхом має йти ця реформа.
Теми досліджень:
•	Добровільне об’єднання громад – фактори, що сприяють і заважають цьому
процесу, основні результати та наявні загрози.
•	Здатність об’єднаних громад опановувати й використовувати нові ресурси та
повноваження.
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•	Відносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій
в процесі реформи.
•
Можливості та перешкоди співробітництва громад.
•
Комунікація органів влади про сутність і перспективи децентралізації.
•
Участь жителів в управлінні своїми громадами.
Основна діяльність:
•	Загальнонаціональне опитування населення про рівень обізнаності та ставлення до
реформи децентралізації, а також оцінку її поточних результатів (серпень 2016 р.).
•	Опитування регіональних експертів з децентралізації (жовтень 2016 р.).
•	Опитування голів об’єднаних територіальних громад, утворених у 2015 р.
(жовтень–листопад 2016 р.).
•	Опитування представників районних державних адміністрацій у тих районах, де у
2015 р. було утворено об’єднані територіальні громади (листопад 2016 р.).
•	Підготовка та публікація проміжного звіту «Децентралізація: результати, виклики та
перспективи» (грудень 2016 р.).
•	Проведення круглого столу «Вибори до об’єднаних громад: перспективи та виклики
децентралізації в нових умовах» (грудень 2016 р.).
•	Підготовка та публікація остаточного аналітичного звіту «Децентралізація:
результати, виклики та перспективи» (грудень 2016 р.).
•	Поширення аналітичного звіту та підготовлених рекомендацій серед органів влади
(Міністерство регіонального розвитку) і стейкхолдерів (грудень 2016 р.).

Розвиток політичних партій і партійної системи

Окрему увагу Фонд приділив проблемі становлення відповідальних і репрезентативних політичних
партій. Для цього аналітики Фонду досліджували проблеми впровадження демократичних практик
у діяльність партій завдяки інструментам державної політики, зокрема у сферах внутрішньопартійної
демократії та фінансування партій.
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Теми досліджень:
•
Проблеми внутрішньопартійної демократії.
•
Регламентування відносин між лідерами і звичайними членами партій.
•
Проблеми та загрози функціонування імперативного мандату народних депутатів.
•
Реформа партійних фінансів – перспективи успішного впровадження.
•
Прозорість партійних фінансів – аналіз фінансових звітів партій.
•	Державний контроль за дотриманням нових правил фінансування партій –
моніторинг діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.
Основна діяльність:
•	Публікація англомовної версії аналітичної записки «Regulating party finances in
Ukraine: lessons from the Czech Republic» (лютий 2016 р.).
•	Проведення публічних дебатів «Внутрішньопартійна дисципліна: диктатура вождів
чи демократична практика?» у Львові (квітень 2016 р.).
•	Підготовка та опублікування аналітичної записки «Назад від Європи: наступ
партійної диктатури в Україні» (травень 2016 р.).
•	Проведення публічних дебатів «Внутрішньопартійна дисципліна: диктатура вождів
чи демократична практика?» у Києві (травень 2016 р.).
•	Проведення інтерв’ю з народними депутатами, представниками Центральної
виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції, членами
непарламентських партій і неурядовими експертами з питань реформи партійних
фінансів (травень–червень 2016 р.).
•	Підготовка аналітичної записки української й англійською мовами «Бій із Голіафом:
реформа партійних фінансів в Україні» (серпень–листопад 2016 р.).
Написання серії публікацій щодо проблем функціонування нової моделі фінансування партій
(вересень–грудень 2016 р.).
•

Підготовка візуальних матеріалів.

Європейська та євроатлантична інтеграція
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Європейська та євроатлантична інтеграція України у 2016 р. залишалися одними з пріоритетних
напрямків досліджень та діяльності Фонду. Аналітики приділяли особливу увагу питанням
двосторонніх політичних відносин між Україною та Європейським Союзом. У фокусі аналітики щодо
євроатлантичної інтеграції перебували питання поглиблення кооперації як з Північноатлантичним
альянсом, так і з окремими його членами, а також впливу повернення до євроатлантичних
пріоритетів на внутрішню політику в державі.
Теми досліджень:
•	Порядок денний політичних відносин між Україною та ЄС, зокрема в частині
виконання Угоди про асоціацію та його вплив на внутрішньополітичний процес
реформ в Україні.
•	Політичні виклики та проблеми на шляху підготовки до режиму візової лібералізації
між Україною та ЄС.
•	Роль Європейського Союзу як єдиного актора, а також окремих його членів у
врегулюванні міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією.
•	Суспільні настрої щодо перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції
України, формування нової картини зовнішньополітичних орієнтацій українців,
регіональна динаміка громадської думки.
•	Вивчення ролі громадської думки як одного з чинників формування внутрішньої та
зовнішньої політики України.
•	Інформаційний супровід політики європейської та євроатлантичної інтеграції
України.
Основна діяльність:
•	Проведення публічних дебатів на тему «Вступ України до НАТО: необхідність чи
утопія?» на базі Маріупольского державного університету (січень 2016 р.).
•	Проведення круглого столу за участю експертів та парламентарів на тему
«Як українці розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства» з
презентацією результатів загальнонаціонального дослідження громадської думки
щодо ставлення населення України до євроінтеграційного курсу (лютий 2016 р.).
•	Проведення міжнародного експертного опитування (експерти з України, країнчленів ЄС, а також народних депутатів України, що профільно працюють у сфері
євроінтеграції) на тему «Україна-ЄС: рух назустріч» з презентацією під час круглого
столу, організованого Фондом «Друга річниця підписання Угоди про асоціацію з ЄС:
рух назустріч всупереч перешкодам?» (лютий-березень 2016 р.).
•	Проведення загальнонаціонального дослідження громадської думки на тему
«Україна: безпекові виклики та реалії », результати якого були презентовані та
обговорені із експертами, політиками та представника ми органів влади під час
прес-конференції «Саміт НАТО: перспективи України» (липень 2016 р.).
•	Проведення експертного опитування «Результати Варшавського саміту НАТО для
України» (липень 2016 р.).
•	Підготовка аналітичного документа «The Demise of Ukraine’s «Eurasian Vector» and
the Rise of Pro-NATO Sentiment» (Ponars Eurasia Policy Memo) (вересень-жовтень
2016 р.).
•	Підготовка та публікація аналітичної записки «Україна та Європейський Союз: пошук
шляхів безпекової співпраці» (вересень-жовтень 2016 р.).
•	Проведення експертного опитування «Перемога Трампа на президентських виборах
у США: ймовірні наслідки для світової політики та України» (листопад 2016 р.).
•	Участь аналітиків Фонду в розробці Державної програми інформування
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•

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017–2020 рр.
Участь аналітиків Фонду в адвокаційних заходах, присвячених темі відносин

України із зовнішніми партнерами в країнах-членах ЄС, включаючи роботу з представниками
інституцій Європейського Союзу (Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Канада та ін.).
Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих територій Донбасу з метою їх реінтеграції

Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих
територій Донбасу з метою їх реінтеграції

У 2016 р. Фонд продовжував активно працювати в напрямку дослідження теми конфлікту з
Російською Федерацією, подолання його наслідків на звільнених територіях Донецької та
Луганської областей, а також аналітичної підтримки роботи ключових органів влади, що задіяні у
процесі вироблення політики як щодо окупованих, так і підконтрольних Україні районів Донбасу.
Теми досліджень:
•	Проблеми врегулювання конфлікту з Російською Федерацією, аналіз потенційних
сценаріїв розвитку конфлікту крізь призму внутрішніх та зовнішньополітичних
наслідків і ризиків.
•	Виклики та проблеми реінтеграції прифронтових і підконтрольних Україні
територій в ситуації обмеженого або відсутнього доступу до українських джерел
інформації, існування інформаційної «монополії» російських та сепаратистських
ЗМІ.
•	Кількісні та якісні характеристики громадської думки щодо конфлікту, можливих
шляхів виходу з нього, прийнятних компромісів, співіснування з окупованими
територіями та їхнього політичного майбутнього.
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Основна діяльність:
•	Проведення серії фокус-груп у прифронтових та контрольованих Україною
районах Донецької та Луганської областей щодо оцінки місцевим населенням
проблем доступу до інформації, політики комунікації та інформування з боку
місцевої та центральної влади, рівня довіри до наявних джерел інформації та
шляхів заповнення інформаційного вакууму (цільові населені пункти повністю або
переважно позбавлені українського теле- та радіомовлення) (вересень 2016 р.).
•	Участь аналітиків Фонду в підготовці спільного мемо українських аналітичних
центрів для української влади щодо «червоних ліній» в контексті переговорів та
імплементації положень Мінських угод (жовтень 2016 р.).
•	Здійснення серії консультацій з ключовими стейкхолдерами в середовищі органів
влади з приводу інформаційної політики та комунікації з прифронтовими
територіями Донбасу – закриті консультації з профільними співробітниками та
керівництвом Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій,
закриті консультації з представниками ключових органів влади на центральному
рівні на базі Адміністрації Президента України (листопад 2016 р.).
•	Підготовка аналітичного документа «Інформаційна ситуація у прифронтових
районах: діагностика ризиків та шляхи їх подолання» (листопад-грудень 2016 р.).
•	Публікація аналітичного матеріалу «Комунікація як інструмент реінтеграції Донбасу»
(листопад 2016 р.).
•	Участь аналітиків Фонду у підготовці аналітичного аудиту виконання Мінських
домовленостей «Не все спокійно на Східному фронті: аудит Мінських
домовленостей та сценаріїв реінтеграції окупованих територій України» (серпеньвересень 2016 р.) та презентація аналітичного документу під час круглого столу
в Брюсселі (жовтень 2016 р.) та Києві (грудень 2016 р.).
•	Загальнонаціональне дослідження на тему майбутнього тимчасово окупованих
територій Донбасу та готовності українського суспільства до політичних
компромісів з подальшою публічною презентацією та обговоренням результатів
(грудень 2016 р.).
•	Загальнонаціональне дослідження громадської думки «Україна – Росія: як має
виглядати формат майбутніх відносин?» (грудень 2016 р.).
•	Участь аналітиків Фонду в закордонних адвокаційних візитах з приводу пошуку
шляхів врегулювання конфлікту з Російською Федерацією та спільних зусиль
України та країн-членів ЄС у цьому напрямку.
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Заморожені конфлікти
Політика щодо окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

В 2016 році Фонд приділив окрему увагу питанням, пов’язаним із майбутнім окупованої території
Криму та міста Севастополя. Враховуючи актуальність проблематики, Фонд намагався вивчити
ставлення громадян до питань майбутнього Криму та винести на публічне обговорення експертів,
представників органів влади та стейкхолдерів актуальні результати досліджень громадської думки,
актуалізувати в публічному дискурсі необхідність вироблення стратегії деокупації та реінтеграції
окупованого Криму, яка б враховувала голос широких кіл громадськості та експертів.
Теми досліджень:
•	Перспективи, шляхи та умови реінтеграції окупованої території Криму та міста
Севастополь.
•
Громадська та експертна думка щодо майбутнього Криму.
•
Моделювання перспективних сценаріїв розвитку ситуації щодо окупованого Криму.
•	Стратегії деокупації та реінтеграції окупованої території з врахуванням компоненти
громадської думки.
Основна діяльність:
•	Проведення загальнонаціонального дослідження громадської думки в Україні щодо
ставлення до перспектив, шляхів, умов реінтеграції та майбутнього статусу нині
окупованого Криму та міста Севастополя (травень 2016 р.).
•	Підготовка візуальних матеріалів.
•	Проведення публічних дебатів «Майбутнє Криму: чи можлива реінтеграція?
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•
Як і коли?» за участі експертів, журналістів, політологів та представників органів 		
		
державної влади. Презентація результатів дослідження громадської думки Фонду
		
та вироблення рекомендацій для органів влади (червень, 2016 р.).
•	Адвокація результатів проведених Фондом досліджень та вироблених за
підсумками публічних дебатів рекомендацій у рамках парламентських слухань
на тему «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та
способи» у Верховній Раді України (червень, 2016 р.)
Політика щодо непідконтрольних (окупованих) територій в Україні
та Республіці Молдова

В контексті врегулювання конфлікту на Донбасі та необхідності вироблення адекватних механізмів
взаємодії з непідконтрольними (окупованими) територіями доцільним видається звернення до
досвіду врегулювання подібних конфліктів на пострадянському просторі. З цією метою в 2016 р.
Фонд приділив також увагу вивченню досвіду придністровського конфлікту в сусідній з Україною
Республіці Молдова.
Теми досліджень:
•
Громадська думка в Україні та Молдові щодо невизнаних (окупованих) територій.
•	Механізми врегулювання та логіка взаємодії з невизнаними державними
утвореннями: уроки Молдови для України.
•
Джерела стійкості невизнаних державних утворень на прикладі Придністров’я.
•	Сценарії майбутнього розвитку України та Молдови в контексті проблеми
заморожених конфліктів.
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Основна діяльність:
•	Участь аналітика Фонду в міжнаціональному навчальному семінарі «Меншини,
заморожені конфлікти та Східне партнерство в Молдові та Україні», організованому
SSC-Europe (Seminars Simulations Consulting Europe) за підтримки Німецької служби
академічних обмінів (DAAD) (липень 2016 р., Кишинів, Молдова).
•	За підсумками семінару «Меншини, заморожені конфлікти та Східне партнерство
в Молдові та Україні» учасники проекту підготували за загальною редакцією SSCEurope статтю щодо сценаріїв майбутнього політичного та етнографічного розвитку
України та Молдови в контексті проблеми заморожених конфліктів до 2025 року
(вересень-жовтень 2016 р.).
•	Проведення в рамках дослідницької програми PASOS 25 напівструктурованих
тематичних інтерв’ю та експертних анкетованих опитувань щодо придністровської
проблематики з молдавськими експертами, політологами, представниками органів
влади, неурядових організацій, науковцями, дипломатами, економістами
та журналістами (вересень-жовтень, 2016 р., Кишинів, Молдова).
•	Проведення у партнерстві із молдавськими аналітичними центрами Інституту
публічної політики (IPP) та IDIS ‘Viitorul’ експертного круглого столу (дискусії)
«Як проблема неконтрольованих (окупованих) територій розглядається в Україні
та Республіці Молдова? Динаміка громадської думки в сусідніх країнах» (жовтень,
2016 р., Кишинів, Молдова).
•	Участь у Щорічному молдавському євроінтеграційному дебатному форумі за участі
молдавських експертів, політологів, представників органів влади, неурядового
сектору та журналістів.
•	Підготовка аналітичної записки «Джерела стійкості пострадянських де-факто
державних утворень: кейс Придністров’я» в рамках проекту PASOS (листопадгрудень, 2016 р.).

Зміцнення спроможності українських аналітичних центрів
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Вивчення потенціалу українських аналітичних центрів – ще одна аналітичної діяльності Фонду.
Цього року ми зосередились на таких питаннях: наскільки представники влади готові до співпраці
з неурядовими аналітичними центрами; що заважає такій співпраці і яким повинен бути кінцевий
«продукт» аналітичних центрів; від чого залежить здатність аналітичного центру впливати на процес
формування політики.
У 2016 р. Фонд розпочав системну співпрацю із партнерським німецьким аналітичним центром
– Інститутом європейської політики – в рамках проекту зі зміцнення аналітичної та інституційної
спроможності українських аналітичних установ, а також налагодження кооперації між українським
та німецьким експертними середовищами та постійній основі.
Теми досліджень:
•	Посилення співпраці між неурядовими аналітичними центрами (НАЦ) та органами
влади.
•	Аудит сучасного стану розвитку українського аналітичного середовища,
спроможностей українських організацій.
•	Здійснення двосторонньої оцінки сильних і слабких сторін українських
аналітичних центрів та їхніх продуктів (як представниками самих українських
організацій, так і споживачами їхніх послуг в аналітичному, неурядовому
та політичному середовищі Німеччини), а також сильних і слабких сторін
аналітичних центрів в країнах-членах ЄС і, зокрема Німеччині.
•	Практика впливу на процес ухвалення політичних та державних рішень: механізми
та інструменти впливу в Німеччині та Україні.
•	Комунікаційний супровід проекті, практика фандрейзингу, адвокація та інші
складові сталої успішності в роботі аналітичних центрів: обмін досвідом та
ефективними практиками.
•	Визначення потенційних напрямків співпраці на основі взаємного інтересу:
як в рамках аналітичної діяльності, так і інституційного розвитку організацій.
•	Шляхи посилення аналітичних установ та адаптації їхніх продуктів до відповідних
закордонних аудиторій.
Основна діяльність:
•	Проведення опитування серед представників неурядового сектору та органів
державної влади і місцевого самоврядування в Україні задля оцінювання рівня
їхньої двосторонньої співпраці.
•	Підготовка за результатами проведеного опитування представників неурядових
організацій, органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні
аналітичних звітів з основними рекомендаціями щодо посилення впливовості
недержавних аналітичних центрів в Україні.
•	Презентація результатів проведеного опитування та основних рекомендацій щодо
посилення впливу НАЦ в рамках конференції «Роль аналітичних центрів у ключових
реформах в Україні» (16 листопада, Київ).
•	Проведення дослідження щодо наявних практик, проблем, сильних та слабких
сторін діяльності аналітичних центрів України та Німеччини шляхом інтерв’ювання
представників німецького експертного та політичного середовища та експертного
опитування українських аналітичних центрів (липень – серпень 2016 р.).
•	Проведення інтерактивного семінару для представників українських аналітичних
установ в рамках зміцнення їхньої аналітичної та інституційної спроможності
(вересень 2016 р.).
•	Підготовка трьох аналітичних публікацій в рамках проекту з врахуванням
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результатів семінару-тренінгу та з наданням авторам підтримки в процесі написання
матеріалів та їх поширення в Україні та Німеччині (вересень-листопад 2016 р.).
•	Проведення круглого столу «Аналітичні центри в Німеччині та Україні: проблеми та
перспективи співпраці» (Берлін, листопад 2016 р.) та відповідної прес-конференції
(Київ, листопад 2016 р.).
•	Підготовка та презентація аналітичного звіту «Аналітичні центри в Україні та
Німеччині: головні розбіжності та перспективи співпраці» за результатами спільного
україно-німецького дослідження (листопад 2016 р.).

Освіта

Вже моніторинговим для Фонду «Демократичні ініціативи» стало вивчення проблем освітньої
політики. У цій сфері «Демініціативи» співпрацюють з органами влади й неурядовими організаціями заради вироблення аргументованих пропозицій щодо реформування вищої освіти.
Досліджувані теми:
•	Ставлення суспільства до реформи вищої і середньої освіти.
•	Оцінка та ставлення суспільства до зовнішнього незалежного оцінювання і його
впливу на різні сторони освітнього процесу.
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Основна діяльність:
•	Презентація спільно з ГМ «ОПОРА» результатів дослідження громадської думки
учасників ЗНО з української мови і літератури за 2016 рік (УНІАН).
•	Підготовка за результатами проведеного опитування громадської думки
аналітичного звіту «Як ставляться до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
його учасники?».
•	Участь в обговоренні попередніх підсумків ЗНО-2016 року та презентація
результатів опитування щодо загальних тенденцій ставлення суспільства до ЗНО
на Двадцять третій Нараді партнерів Альянсу USETI (липень).
•	Проведення загальнонаціонального соціологічного опитування «Освіта в Україні»
з проблем стану освіти, корупції в освіті та ставлення громадян до ЗНО (грудень).

Дослідження і аналіз тенденцій громадської думки
та її впливу на державні політики

Одним із провідних напрямів діяльності Фонду «Демократичні ініціативи» є дослідження
громадської думки з найбільш актуальних питань політичної та економічної ситуації в країні, а
також експертної оцінки щодо окремих сфер політичного, соціального й економічного розвитку
країни. Опитування громадської думки, здійснені у співпраці з нашими партнерами – Київським
міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова були спрямовані насамперед на
забезпечення аналітичних центрів та громадських організацій об’єктивною соціологічною
інформацією та аналізом щодо ставлення громадської думки до певних проблем як загалом, так і у
різних регіонах, різних соціально-демографічних групах.
Результати загальнонаціональних й експертних опитувань стали вагомим підґрунтям для
громадських обговорень і введення аналітичної думки у політичний дискурс країни, вироблення
аргументованих пропозицій для влади.
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Експерти Фонду активно виступали у засобах масової інформації, брали участь у прес-конференціях,
круглих столах, громадських дискусіях, які організовував Фонд, а також інші громадські організації
та державні структури.
Досліджувані теми:
•	ставлення громадян до реформаторських зусиль українського уряду;
•
конституційна реформа та децентралізація;
•
довіра до ключових політичних інститутів;
•
виборчі відносини;
•
партійне будівництво;
•	потреби, страхи, оцінки ситуації та надії на майбутнє жителів прифронтових та
підконтрольних Україні територій Донеччини та Луганщини;
•
питання зовнішньої політики держави;
•
готовність до участі в акціях протесту;
•
реформа в освіті
•
права людини
•
інформаційна безпека
•
благодійники

2016 року ми продовжили свій інституційний розвиток
Цьому сприяв проект «Підвищення інституційної спроможності Фонду «Демократичні ініціативи
імені Ілька Кучеріва» як аналітичного центру» за підтримки Посольства Швеції в Україні, Фонду
аналітичних центрів (Think Tank Fund) та Міжнародного фонду «Відродження» в межах «Ініціативи
з розвитку аналітичних центрів України».

Фонд

Демократичні ініціативи
імені Ілька Кучеріва

Ми брали активну участь
у консультативно-дорадчих органах
при органах влади, залучали
представників органів влади
до експертних досліджень.
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Активно долучались до адвокаційних кампаній коаліцій громадських об’єднань, учасниками
яких є «Демініціативи», зокрема «Реанімаційного пакету реформ», з метою включення до них
пріоритетних для Фонду питань.

Ми також вийшли на новий рівень співпраці з іноземними аналітичними центрами і презентували
там свій аналітичний продукт.

Брали участь у різноманітних тренінгах та семінарах задля підвищення аналітичних навичок своїх
експертів.
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Наші співпроекти
Маючи репутацію авторитетного аналітичного джерела з багатолітнім досвідом вивчення
громадської думки, Фонд «Демократичні ініціативи» постійно отримує пропозиції співучасті у
проектах від своїх партнерів – провідних громадських організацій України.
1. Взяли участь у виконанні проекту «Громадський пояс Донбасу», який здійснювався у співпраці з
Фондом розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр» та партнерстві
з громадською організацією «Товариство Лева» і громадською організацією «Центр Громадської
адвокатури».
2. Разом із Громадською організацією «Інтерньюз-Україна» провели «Соціологічне опитування
громадян та експертне опитування про комунікаційні лакуни і потреби щодо реформаційних
трансформацій в Україні» у рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність,
демократичне парламентське представництво», що реалізується Фондом Східна Європа.
3. Так само із Громадською організацією «Інтерньюз-Україна» провели дослідження «Як працює
Верховна Рада України» за програмою USAID «РАДА: пiдзвiтнiсть, вiдпoвiдальність, демократичне
парламентське представництво».
4. У партнерстві з ГО «Центр інформації про права людини» реалізували проект «Зміцнення
потенціалу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», фінансований
Міністерством закордонних справ Данії та реалізований ПРООН у співпраці з Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини.
5. З Міжнародною благодійною організацією «Екологія – Право–Людина» в рамках проекту «Доступ
до інформації з метою просувати екологічні права в Україні» здійснили дослідження «Ставлення
населення до питань охорони довкілля».
6. У співпраці з Благодійною організацією «Український форум благодійників» здійснили
дослідження в рамках проекту MOTT «Стан розвитку волонтерства та благодійництва в Україні».
7. Дослідження діяльності аналітичних центрів, вивчення запиту органів влади різного рівня та
бізнесу на аналітичні продукти та механізмів співпраці аналітичних центрів
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Фінансовий звіт
Бюджет 2016

0,4%
3,6%
1,7%

8,8%

9,0%
2,0%
7,0%
6,5%

Проект
IRF # 49358 (01/05/2015-13/03/2017)
NED № 2013-406.3( 01/05/2015 – 31/01/2016)
NED № 2016-515( 01/05/2016 – 30/04/2017)
Georgia-Netherlands
IEP, Німеччина
IRF # 50859 (01/05/2015-31/12/2016)
USETI # 04-2016
ISP PAN 01/11/2016
ПРО ООН
Всього
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60,7%

Надходження
3 497 662,98
377 697,16
406 347,68
115 095,96
522 067,48
100 000,00
208 560,00
24 720,00
506 886,46
5 759 037,72

%
60,7
6,5
7,0
2,0
9,0
1,7
3,6
0,4
8,8
100

Фінансовий звіт
13,14%

Стаття витрат
26,85%

18,87%

2,52%
2,44%
0,89%
0,42%
0,43%
1,59%
1,71% 5,98%
Витрати
Зарплата ( з податками), адміністративні витрати
Зарплата ( з податками), програмна діяльність
Оплата контрактів, угод, договорів
Гонорар консультантам
Послуги з перекладу
Орендна плата
Обладнання
Канцтовари
Друк
Дизайн
Редагування
Загальнонаціональні опитування
Екзит пол
Розробка та адвакація рекомендацій фонду державними структурами та політичними силами (парламенська коаліція)
Навчання, участь в тенінгах з підвищення аналітичної спроможності організації
Просування результатів фонду в міжнародному інформаційному,
аналітичному середовищі
Прес-конференції, круглі столи, конференції
Послуги звязку (Мобільний зв`язок, інтернет)
Банківські послуги
Інші витрати
Росповсюдження матеріалів

Всього в грн

9,73%

Сума, грн

%

828 397,54
1 189 453,46
613 548,95
377 031,00
153 722,00
107 751,89
27 180,00
26 311,13
100 449,60
158 804,00
55 933,60
1 692 403,00
0,00

13,14
18,87
9,73
5,98
2,44
1,71
0,43
0,42
1,59
2,52
0,89
26,85
0,00

394 434,00

6,26

99 521,78

1,58

313 744,43

4,98

42 500,00
16 391,00
5 343,76
83 932,04
15 912,00
6 302 765,18

0,67
0,26
0,08
1,33
0,25
100
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