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Фонд «Демократичні ініціативи імені» Ілька Кучеріва (ДІФ) – провідна
аналітична, дослідницька й
просвітницька організація, заснована 1992
року. Свою місію вбачає в розбудові України як сучасної розвинутої
європейської демократії.
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Н АП РЯ М И ДО СЛ І Д Н И Ц ЬКО - АН АЛ І ТИ Ч Н ОЇ Д І Я Л ЬН О С ТІ

За 2018 рік:

15

виконаних проектів

Згідно зі стратегічним планом організації, ми працювали за 7 напрямами
аналітичної діяльності:

Внутрішні суспільно-політичні процеси
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Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих
територій Донбасу та Криму з метою їх реінтеграції

Зміцнення спроможності аналітичних центрів

Європейська та євроатлантична інтеграція

Інформаційна безпека в контексті українсько-російської кризи

ДО СЛ І Д ЖЕ Н Н Я ГРО М АДС ЬКОЇ ДУМ КИ

У 2018 році ми провели:

19
2
15

тематичних загальнонаціональних опитувань

регіональні дослідження

експертних опитувань з різної проблематики

Дослідження громадської думки з актуальних питань політичної, соціальної
та економічної ситуації в країні, а також експертна оцінка політики влади є
провідними у діяльності Фонду.
Результати загальнонаціональних та експертних опитувань відображають
не лише суспільно-політичні настрої в країні, вони є вагомим підґрунтям для
громадських обговорень і введення аналітичної думки у політичний дискурс
країни, вироблення аргументованих пропозицій для влади.
Досліджувані теми:

В І Д С И Л ЬН О ГО ГРО М АДЯ Н С ЬКО ГО С УС П І Л ЬС ТВ А ДО С ТАЛ О Ї

ГРО М АДС ЬКО Ї УЧ АС ТІ

Події, що сталися невдовзі після перемоги Революції Гідності, істотно
активізували громадянське суспільство. В міжнародних рейтингах, які
оцінюють Україну з погляду активності громадянського суспільства, цей
показник виводить її на високі позиції.
Починаючи з 2014 року, у своїх дослідженнях ми приділяємо значне місце
вивченню не лише трансформацій громадянського суспільства, а й
основних тенденцій його взаємодії із владою.
У 2017 році ми зафіксували першу кризу у взаємовідносинах громадського
сектору та державних органів влади. У 2018 р. вона переростає у справжнє
протистояння, яке є згубним для країни і її європейського шляху.
На основі досліджень,
проведених цьогоріч, ми підготували низку
рекомендації стосовно того, що потрібно для того, аби знайти порозуміння із
громадянським сектором і щоб взаємодія влади та громадян забезпечила
дальший поступ реформ та європейської інтеграції України.
Ірина Бекешкіна

Рекомендації експертів опубліковано у спільній аналітичній
доповіді «Громадянське суспільство України: сучасні
практики та виклики розвитку», виданій Національним
інститутом стратегічних досліджень на виконання Указу
Президента
України
«Про
сприяння
розвитку
громадянського суспільства в Україні»

Я КІС Н І ТА ГЛ И Б И Н Н І С О Ц ІО Л О ГІ Ч Н І ДО СЛ І Д ЖЕ Н Н Я

Цього року «Демініціативи» провели:
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фокус-групових досліджень

глибинні інтерв`ю

Використовуючи якісний і глибинний методи опитування, ми отримали
достовірні дані від цільових аудиторій на низку проблем, зокрема:
• якими цінностями керуються люди, даючи хабарі;
• як громадяни сприймають процеси євроінтеграції та якої комунікації
щодо реалізації Угоди про асоціацію з ЄС потребують;
• які бачать шляхи мирного врегулювання конфлікту на Донбасі;
• у жителів підконтрольного Донбасу ми дізнавалися про те, які
проблеми хвилюють їхніх знайомих і родичів, що живуть на
окупованих територіях Луганської та Донецької областей;
• у представників етнічних спільнот Закарпаття – українців, росіян,
ромів, румун та угорців – цікавилися
їхнім ставленням до
національних і регіональних проблем.

Результати вивчення локальних потреб цільових аудиторій лягли в основу
тактичних і стратегічних рекомендацій для різних акторів суспільнополітичних процесів.

У листопаді-грудні 2018 року за підтримки Посольства Великої Британії в
Україні ми провели спеціальне комплексне соціологічне дослідження у
Закарпатській області, яке складалося із трьох фокус-груп і одного
регіонального опитування.
Із 2014 року ця багатонаціональна прикордонна область розглядається в
експертних колах як регіон, де можуть виникнути нові загрози для
політичної стабільності та національної безпеки. 2015 року ми вже
фіксували там високий рівень прихильності до ідей федералізації України.
Цього разу дослідження було спроектоване таким чином, щоб по-перше,
виявити реальні потреби мешканців Закарпаття, які належать до різних
етнічних спільнот, а по-друге, подивитися, чи існують чинники, які
розділяють і об’єднують громадян.
На основі аналізу даних дослідження «Демініцативи»
підготували
рекомендації стосовно напрямків місцевого розвитку, консолідації
громадянського суспільства та зниження ризиків для національної безпеки,
які можуть бути враховані при прийнятті рішень органами державної влади,
місцевого самоврядування та міжнародними донорами.
Петро Бурковський

50+
АН АЛ І ТИ КА

аналітичних матеріалів за 2018 рік

Аналітичні матеріали, підготовлені експертами Фонду, виходили як
окремими публікаціями – аналітичними доповідями та звітами, так і у
суспільно-політичних українських та міжнародних виданнях.
Аналітика Фонду – це не лише реакція на кризові ситуації у політичному
житті країни та сканування тенденцій соціальної напруженості. У своїх
аналітичних матеріалах ми окреслюємо ймовірні сценарії розвитку подій,
пропонуємо стратегічний аналіз
соціальних і політичних процесів,
розробляємо рекомендації щодо управління суспільно-політичними
ризиками.

ГО РИ З О Н ТАЛ ЬН А КО М УН І КАЦ ІЯ ЖИ ТЕ Л І В ДО Н Б АС У

Результативним видалося дослідження горизонтальної комунікації жителів
контрольованої Україною частини Донецької та Луганської областей із
громадянами, що проживають на неконтрольованій частині Донбасу.
Оскільки з самими мешканцями окупованих територій ми не маємо змоги
спілкуватися і дізнаватися про їхні потреби, ми вчинили інакше і провели
фокус-групові опитування місцевих жителів контрольованого Донбасу, які
мають родичів і знайомих на окупованих територіях. Опитування охопило
близько 80 респондентів із 8 населених пунктів регіону.
Найперше, що нас цікавило, це характер та особливості взаємодії між
мешканцями розділеного Донбасу.
Ми
відтворили
специфіку
суспільних
настроїв
на
тимчасово
неконтрольованій Україною частині території регіону, зокрема те, як вони
сприймають та оцінюють конфлікт, дізналися про їхні актуальні проблеми,
страхи та занепокоєння, очікування від майбутнього, якими є інформаційні
запити, інтереси та ставлення до різних джерел інформації.
Руслан Кермач
Матеріал цього дослідження ліг в основу
рекомендацій для вироблення більш ефективної
та адекватної суспільним настроям державної
політики на Донбасі та реалізації потрібних
цільових заходів, спрямованих на порозуміння,
зміцнення громадської довіри та подальшої
реінтеграції регіону до складу України.

КРИ М С ЬКЕ П И ТАН Н Я І П Е РС П Е КТИ В И Й О ГО РО З В ’ Я З АН Н Я

Експерти фонду надали державним органам України новий аналітичний
матеріал щодо бачення українцями перспектив повернення Криму
«Повернення Криму: Аналітична записка до результатів опитувань
громадської думки 2016 – 2018 рр.».
Починаючи з 2016 року, українці стабільно висловлюють думку про те, що
Крим має залишатися у складі України. Дослідження 2018 року підтвердило
ці результати. Однак цього разу ми зафіксували зростання кількості людей,
особливо у східних і південних регіонах України, які не визначилися щодо
цього питання. Щоб
ситуацією не скористалася Росія, Україні слід
провадити активну інформаційну політику на Півдні та Сході країни".
Сергій Шаповалов
Під час обговорення
результатів опитування заступник міністра
інформаційної політики України Еміне Джапарова повідомила, що ці дані
громадської думки дуже важливі для формування стратегії інформаційної
реінтеграції Криму, яку має ухвалити Кабінет міністрів України, і будуть
інтегровані у комунікаційну стратегію щодо Криму.

М АЙ Б УТН Є ДО Н Б АС У: ГРО М АДС ЬКА ДУМ КА В УКРАЇ Н І ТА РЕ ГІО Н АХ

Після 1-го україномовного видання «Трансформації суспільних настроїв в
умовах протидії агресії Росії на Донбасі (2017)» у 2018 році ми вирішили
видати 2-ге – англомовне –«Constructing a Political Nation: Changes in the
Attitudes of Ukrainians during the War» за редакції Олексія Гараня та Максима
Яковлєва та участі аналітиків «Демініцатив».
Центральну увагу монографії приділено ставленню громадян до подій на
Донбасі, трансформації настроїв українців
в умовах війни, зокрема
регіональним особливостям цих змін.
Численні дослідження, результати яких лягли в основу аналітичних статей,
показали, що, всупереч очікуванням Кремля, російська агресія фактично
призвела до зміцнення української політичної нації. І дуже важливим було
донести цю – правдиву – інформацію про суть конфлікту на Донбасі до
англомовної аналітичної спільноти.
Олексій Гарань
Монографія, видана англійською мовою, була
представлена в Києві у Дипломатичній академії
при МЗС України. Схожі презентації відбулися
також у Clingendael Institute у
Гаазі та
Оттавському університеті. Матеріали монографії
використовувалися під час виступів аналітиків
«Демініціатив» в Norwegian Defence Research
Establishment, Ukrainian Week (London), Ukraine in
Focus (Budapest),
на
Донбас медіа-форумі
(Харків) та
ІХ Міжнародному конгресі
україністів (Київ).

Аналітики фонду постійно готують аналітичні статті для міжнародних
видань. Зокрема, брали участь у виробленні прогнозів «Future Scenarios:
Relations among Russia, non-EU/NATO Europe, EU/NATO Europe and the United
States», організованому Johns Hopkins University’s School of Advanced
International Studies, German Council on Foreign Relations (DGAP), Robert Bosch
Stiftung. Разом із іншими українськими аналітичними центрами підготували
спільну працю «Ukraine – EU Relations: Looking Beyond the Horizon. How Do
We See the Future of European Integration? Position Paper», видану
Брюссельським офісом українських аналітичних центрів.

П Л АТФ О РМ А АН АЛ І ТИ КИ ТА М І ЖКУЛ ЬТУРН ОЇ КО М УН І КАЦ І Ї

Цьогоріч ми продовжили працювати над проектом із вивчення потенціалу
українських аналітичних центрів, покращення їхньої спроможності впливати
на розробку та втілення державних політик, а також зміцнення їхньої
співпраці з партнерами в Європейському Союзі.
Разом із партнерами з
Інституту європейської політики (Берлін) та
Ініціативи з розвитку та дослідження аналітичних центрів «think twice UA» і
за сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини було
організовано кілька навчальних турів, проведено низку семінарів і круглих
столів щодо написання та комунікації аналітичних матеріалів як всередині
країни, так і поза межами України.
Аналітика українських аналітичних центрів та університетів часто хорошої
якості, але її все одно «не розуміють» на Заході, навіть якщо вона написана
англійською. Справа не так у якості, як у форматах написання та подачі
таких матеріалів. А звідси і низька ефективність комунікації українських
аналітичних центрів з європейськими колегами та урядовими структурами.
Розуміючи важливість цієї проблеми, у 2018 році ми продовжили розвивати
міжкультурну комунікацію аналітиків і науковців з європейськими
аналітичними центрами. В межах проекту «Платформа аналітики і
міжкультурної комунікації» було організовано семінари-воркшопи у Києві,
Львові та Харкові. Німецькі тренери поділились своїм досвідом щодо того,
як українським дослідникам з АЦ та ВНЗ правильно комунікувати свої
аналітичні матеріали закордонній аудиторії.
Але теорія це лише частина. Тому ми також взяли участь в організації
ознайомчого туру німецьких дослідників до України, де вони змогли
дізнатись про діяльність українських дослідницьких структур, а українських
аналітиків – до Німеччини, де вони презентували свої аналітичні
напрацювання та провели зустрічі з передовими німецькими аналітичними
центрами.
Поглиблюючи співпрацю українських та європейських науковців та
аналітиків, ми не тільки покращуємо порозуміння між ними, але й стаємо
повноправною частиною європейського та світового дослідницького
середовища.
Андрій Сухарина

15

ТРЕ Н І Н ГИ , С Е М І Н АРИ , В О РКШ О П И

тренінгів проведено за рік

Разом із німецькими партнерами в межах проекту «Платформа аналітики
та міжкультурної комунікації» (PAIC) ми організовували
інтерактивні
семінари для молодих аналітиків зі здобуття навичок наукових стандартів
аналізу політики.

З кожним новим оголошенням цього тренінгу для українських аналітичних
центрів ми отримуємо все більшу кількість заявок на участь у них.
Учасники воркшопів дізнаються про методику збору та аналізу якісних
даних для написання аналітичної
записки,
здобувають знання про
елементи науково-дослідницької роботи, зокрема аналіз та аргументацію,
структуру переконливої презентації своїх аналітичних праць, а також про
основні принципи якісної комунікації своїх досліджень.
Вже традиційними нашими тренінгами є
навчання журналістів,
громадських діячів і загалом усіх, хто хоче навчитися правильно розуміти
та поширювати дані громадської думки, основам соціологічних знань.
Цього року ми запровадили серію семінарів – «Напередодні виборів: як

правильно розуміти та інтерпретувати дані соціологічних опитувань».
На наших тренінгах учасники дізнаються про найуживаніші помилки
оприлюднення результатів громадської думки, «гачки», на які фейкові
соціологи підвішують журналістів, а також те, як з усім цим боротися. Ця
тема для навчального семінару була обрана з огляду на її постійно
зростаючу актуальність у передвиборчій політичній ситуації в Україні.

У 2017–2018 роках, реалізуючи проект за підтримки Посольства США
«Підвищення спроможності української влади, засобів масової інформації
та громадського сектору в протидії інформаційній агресії» ми провели
тренінги із застосування ефективних інструментів протидії російській
пропаганді. Проект цей актуальний упродовж усієї агресії Російської
Федерації на території України, основна його мета – вироблення засобів і
методів інформаційного опору та контрнаступу проти російської
інформаційної війни.

Ми промоніторили 150 російських, українських та закордонних ЗМІ,
простежили
причинно-наслідкові зв’язки між тим, що публікують в
інформаційному просторі. Це не просто підрахунок кількості позитивних,
негативних або нейтральних матеріалів. Нас зацікавила саме технологія
маніпуляції. Адже її розуміння допомагає відстежувати теперішній стан
інформаційної кампанії й прогнозувати майбутнє, а також виробляти
ефективні засоби протидії російській інформаційній агресії, які базувалися б
не на моделі протиставлення російським тезам асиметричних українських, а
на висвітленні успішного досвіду реалізації норм та стандартів
Європейського Союзу. Зокрема, для представників ЗМІ було проведено 9
тренінгів із реалізації ефективних інструментів протидії російській
пропаганді.
Юрій Горбань
Наші фахівці проводять також тренінгові лекції на семінарах, організованих
партнерами Фонду.
Аналітик «Демініціатив» Петро Бурковський навчав медійників із Білорусі
розрізняти пропаганду та маніпуляції в медіа під час тренінгів,
організованих Громадською організацією «Детектор медіа».
За запитом Громадської ліги Україна-НАТО експерт Фонду Руслан Кермач
був одним і з тренерів команди, яка проводила регіональні навчальні
семінари «Роз'яснення євроатлантичної інтеграції України: синергія
громадянського суспільства та державних установ».

Н АШ І С ТАЖЕ РИ

Ми радо приймаємо у Фонді майбутніх політологів, які хочуть пройти у нас
стажування. Цього року, вигравши у конкурсі Міжнародного фонду
«Відродження» «Стажування студентів в аналітичних центрах», до нас
прийшли молоді аналітики Георгій Бушуєв, Тетяна Нагірняк та Сергій
Шаповалов.
Півроку вони навчалися, ініціювали теми для досліджень й самі в них
працювали, шукали інформацію, проводили опитування, їздили у регіони,
брали участь у дебатах та форумах, підготували аналітичні звіти. Одне
слово, вишкіл пройшли ще той!
А з Сергієм Шаповаловим ми продовжили співпрацю, і тепер він є
політичним аналітиком Фонду, фахово підсилюючи нашу аналітичну
складову.
Шість тижнів у фонді стажувалася студентка зі Сполучених Штатів Елізабет
Калп. До України на практику вона приїхала від університету в штаті
Пенсільванія.
Спеціалізація Ліззі – Східна Європа, згодом вона стане дипломатом, а поки
подорожує та дізнається більше про людей, мову, культуру в країнах цього
регіону. У «Демініціативах» вона працювала над перекладами, редагувала
аналітичні матеріали, відвідувала прес-заходи Фонду та інші медіа-заходи,
зокрема «Донбас Медіа Форум-2018».

І Н С ТИ ТУЦ І Й Н А П І ДТРИ М КА

2018 року ми продовжили свій інституційний розвиток. Цьому сприяли два
гранти, які ми отримали на підвищення своєї інституційної спроможності.
Один – міні-грант на стратегічне планування організації, отриманий від
«Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні», яку виконує
міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого
суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції
в Україні.
Здійснивши глибоку експертизу нашої попередньої діяльності, ми заклали
на майбутнє нові напрями роботи, зокрема аналітичної, дослідницької,
просвітницької та адвокаційної діяльності.

Другий – трирічний грант з інституційного розвитку у рамках Програми
сприяння громадській активності «Долучайся» (USAID/ENGAGE), метою
якого є підвищення організаційної спроможності партнерських ОГС,
розвитку їх потенціалу задля сприяння довготривалому залученню
громадян у процес демократичних реформ.
Програма фінансується
Агенцією США з Міжнародного Розвитку (USAID) та здійснюється Pact в
Україні.

КО М УН І КАЦ І Я

Ф О Н ДУ

Соціологія та аналітика Фонду популярна серед журналістів. Про це
свідчать дані глибинних інтервʼю з представниками медіа стосовно того, як
вони оцінюють роботу Фонду. Це опитування в межах інституційного гранту
«Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» (USAID/ENGAGE)
провела компанія J&K.
Загалом представники медіа задоволені тим, як Фонд комунікує свою
діяльність – зокрема, якістю розсилки, присутністю в соціальних мережах,
помітною присутністю в інфопросторі результатів досліджень, на які часто
посилаються національні та регіональні ЗМІ, резонансними пресконференціями Фонду та іншими заходами, а головне – відкритістю та
доступністю експертів і заснованій на довірі комунікації з ними.
Журналісти зазначили, що вони охоче та регулярно використовують
матеріали Фонду, оскільки ставляться до них як до надійних, достовірних
джерел, здатних слугувати цікавим матеріалом для написання статей,
тематичних радіоефірів, телевізійних сюжетів.
Експерти Фонду постійно беруть участь у тренінгах з комунікацій, а також
запрошують в організацію фахових тренерів із інформаційно-комунікаційних
технологій.
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П УБ Л І Ч Н І З АХО Д И

публічних заходів – презентацій, публічних дискусій,
форумів, прес-конференцій у Києві та регіонах

У партнерстві з Громадським радіо та РПР ми продовжили цього року
проект «Комунікатор реформ», в межах якого розповідали про те, які
реформи є найбільш нагальні, для чого вони потрібні і що чекає на громадян
від їх впровадження. Окрім того, провели круглі столи в регіонах щодо тем,
які особливо гостро стоять у конкретній області.

Експерти ДІФ в межах проекту «Громадська синергія» провели кілька
раундів
регіональних турів в Україні (Харків, Сєверодонецьк, Одеса,
Запоріжжя, Херсон), з тим щоб продовжити у регіонах публічний дискурс
навколо актуальних питань політичного порядку денного – європейської та
євроатлантичної інтеграції України.

Виклики, перед якими стоїть українське громадянське суспільство, а також
перспективи, яке воно має, обговорювали на круглих столах в Одесі,
Запоріжжі, Чернівцях, Дніпрі та Чернігові.

Про страхи, проблеми та плани на майбутнє мешканців окупованої частини
Донбасу, а також про те, як після чотирьох років війни на сході країни вони
бачать цей конфлікт, кого вважають винним та звідки черпають
інформацію, дискутували в Краматорську
та Сєвєродонецьку.
Співорганізатором зустрічей виступив рух «Сильні громади».

Експерти «Демініціативи»
також брали участь у
широкому спектрі
публічних заходів
та обговорень, організованих партнерськими
організаціями громадського суспільства та медійними громадськими
осередками. Участь у таких спільних заходах є важливим компонентом
нашої співпраці всередині ОГС
та аналітичного середовища, сприяє
партнерству та мережуванню організацій ОГС, обміну досвідом між ними,
обговоренню гострих та важливих суспільно-політичних тем загалом та
проблем третього сектору, зокрема, пошуку нових, неординарних рішень.

П РО СУВ АН Н Я УКРАЇ Н И У С ВІ ТІ

Аналітики Фонду брали участь у багатьох міжнародних конференціях і
заходах, де не лише доносили позицію українського громадянського
суспільства та аналітичного середовища до міжнародної спільноти, а й
пропонували якісну експертизу щодо основних тенденцій у сфері
внутрішньої і зовнішньої політики України.
Зокрема, брали участь у заходах Atlantic Council, Pax, the British Ukrainian
Chamber of Commerce (BUCC), the Royal United Services Institute, George
Washington University, University of Toronto, Інституту європейської політики
(Берлін), Міжнародного валютного Фонду та Світового банку (Вашингтон),
Брюссельського офісу українських аналітичних центрів, Фонду Баторія
(Варшава), Міністерства закордонних справ Польщі, Європейського Фонду
демократії (Брюссель).
Експерти Фонду також виступали з доповідями на щорічній українській
інвестиційній конференції Dragon Capital, зустрічі з European Business
Associastion, Goldman Sachs, HSBC та ін. інвесторами. Провели низку
зустрічей з представниками посольств, міжнародних організацій (зокрема,
місії Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ),
делегацій European Council on Foreign Relations, німецького центру Liberale
Moderne та ін.

УЧ АС ТЬ У ГРО М АДС ЬКИ Х ТА АН АЛ І ТИ Ч Н И Х АС О Ц І АЦ І Я Х

«Демініціативи» є активними учасниками громадських коаліцій, мають
широку мережу партнерських зв’язків з аналітичними центрами,
неурядовими організаціями, громадянськими рухами та мережами як в
Україні, так і за її межами.
Зокрема, ми є дієвим учасником найбільшої в Україні коаліції громадських
організацій та експертів «Реанімаційний Пакет Реформ» (РПР), проводячи
спільні адвокаційні кампанії. Директор Фонду Ірина Бекешкіна входить до
Ради цього громадського об’єднання.
Наш аналітичний центр входить також до громадської спілки
«Всеукраїнська Громадська Ліга Україна-НАТО», до числа організаційучасниць «Української національної платформи Форуму громадянського
суспільства Східного Партнерства».
На платформі Офісу зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі ми
разом із іншими українськими аналітичними центрами робимо спільну
справу – формуємо позитивний імідж України за кордоном.
Співпрацюємо з мережею Program on New Approaches to Research and
Security (PONARS Eurasia).
Наші аналітики
періодично публікують
матеріали (policy memos) для цього ресурсу.
Експерти Фонду Олексій Гарань та Ірина Бекешкіна увійшли у новостворене
громадське об'єднання «Виборча Рада UA», яка поставила на меті
позапартійно вплинути на хід виборчих кампаній 2019 року та зміст політики
в Україні шляхом незалежного обговорення та широкого оприлюднення
експертних оцінок програм політичних партій та окремих кандидатів, їхніх
команд та особистих якостей.
Наші аналітики також є учасниками CUSP (Contemporary Ukraine Studies
Program) Advisory Board at the Canadian Institute of Ukrainian Studies
(University of Alberta).
«Демініціативи» взяли участь у створенні і діяльності Transatlantic Task
Force on Elections and Civil Society in Ukraine.

С П І В П РАЦЯ З О РГАН АМ И ВЛ АД И

Протягом року ми активно співпрацювали з органами державної влади та
місцевого самоврядування як одними із основних споживачів аналітичних
послуг "Демініціатив".
Представники Фонду брали участь у роботі консультаційно-дорадчих
структур при Адміністрації Президента – Національній Раді з питань
національної єдності (як координатор робочої групи реінтеграції Донбасу),
Координаційній раді сприяння розвитку громадянського суспільства,
Громадській раді при Міністерстві закордонних справ України, Колегії
Міністерства освіти і науки України.
Експерти «Демінціатив» також входять до науково-експертної ради при
парламентському комітеті Верховної Ради з питань європейської інтеграції,
Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо
реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України при Держкомтелерадіо,
Наглядової
ради Суспільного мовлення та співпрацюють з Постійною делегацією
Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО, Офісом віце-прем’єра з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Н АШ І В И З Н АН Н Я
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місце серед 107 найвпливовіших аналітичних центрів Східної та
Центральної Європи посів Фонд «Демократичні ініціативи» імені
Ілька Кучеріва у щорічному рейтингу «2018 Global Go To Think
Tank Index»

місце серед 67 аналітичних центрів світу «Демініціативи» посіли
в номінації світових аналітичних центрів, які досліджують
проблеми прозорості та ефективності управління

Директор
фонду
Ірина
Бекешкіна
традиційно увійшла у рейтинг 100
найвпливовіших жінок
за версією
журналу
«Фокус»,
у
ТОП-100
найвпливовіших людей України та ТОП100 найбільш успішних жінок України за
версією журналу «Новое время».
Ірина Бекешкіна завжди посідає першу десятку у «рейтингах цитування
політичних експертів України», зокрема у рейтингу Українського інституту
аналізу та менеджменту політики.

За
визначенням
викладачів
КиєвоМогилянської академії, професор Олексій
Гарань є одним із найактивніших і
цитованих політичних коментаторів у
міжнародних ЗМІ,
а також частим
учасником міжнародних конференцій.

Ф І Н АН С И : Н АД ХО Д ЖЕ Н Н Я

Ф І Н АН С И : В И ТРАТИ

