Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» (далі – ДІФ) – аналітична, адвокаційна і
просвітницька організація, яка концентрує свою діяльність на виробленні аргументованих
пропозицій щодо реформування, демократичної трансформації України та її інтеграції у
спільноту європейських демократій.
ДІФ було засновано в листопаді 1992 року і перереєстровано як всеукраїнський благодійний
фонд 5 грудня 1995 року. У 2010 році ДІФ названо ім’ям засновника й першого директора
фонду Ілька Кучеріва (1955–2010), який зробив вагомий внесок у розвиток українського
державотворення.
Сьогодні оргнізацію очолює Ірина Бекешкіна – директор фонду «Демініціативи», вченийсоціолог, кандидат філософських наук, яка щорічно входить у Рейтинг сотні найвпливовіших
жінок України з 2007 року.

Наші цінності:

демократичний
суспільний устрій

вільні змагальні вибори

активне громадянське
суспільство

європейська інтеграція

ДІФ працює як:

аналітичний центр

дослідницька організація

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

дослідження основних
тенденцій громадської думки

просвітницька інституція
навчання, інформування та
просвіта громадськості,
стейкхолдерів щодо найбльш
актуальних суспільно-політичних
питань
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Наша місія
Наша місія – це розбудова України як сучасного демократичного суспільства, у
перспективі – члена ЄС та НАТО.

В реалізації своєї місії Фонд безпосередньо працює з такими цільовими групами:
●
●
●
●
●
●

Громадські організації, аналітичні центри
Органи влади
Політичні партії
Засоби масової інформації
Експерти, аналітики та консультанти
Міжнародні організації та фонди

48

місце посів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рейтингу 90

найвпливовіших аналітичних центрів Східної та Центральної Європи, згідно з дослідженням,
проведеним 2015 року Програмою аналітичних центрів та громадянського суспільства
(TTCSP).
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Наша команда
Співробітники фонду – колектив діяльних й ініціативних людей, які активно працюють задля
перетворення ідей у дійсність, роблять внесок у розвиток громадянського суспільства в
Україні та беруть активну участі в демократичних процесах як на локальному, так і на
державному рівнях.

Ірина Бекешкіна, директор
Очолює нашу організацію
провідний український соціолог Ірина
Бекешкіна. Сфера її досліджень: вивчення тенденцій громадянської
думки щодо найважливіших політичних процесів в Україні, електоральні
процеси, а також проблеми реінтеграції Донбасу.

Олексій Гарань, науковий директор
У 2015 році команда «Демініціатив» ще більш зміцніла! До нас
приєдналось 5 нових фахівців, серед них – професор політології
НаУКМА Олексій Гарань, який став науковим керівником організації.
Сфера його досліджень: проблеми реформування політичної системи та
врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в контексті міжнародних
зобов’язань, які Україна взяла на себе.

Марія Золкіна, політичний аналітик
Марія
Золкіна
займається
проблемами
європейської
та
євроатлантичної інтеграції, взаємодії України з країнами ЄС в межах
проекту «Східного партнерства», використання досвіду країн
Вишеградської четвірки у процесі євроінтергації. Ще один напрям її
досліджень – проблеми взаємодії української держави з окупованими,
звільненими і прифронтовими територіями Донбасу, зокрема
вироблення державної політики щодо окупованих територій та
налагодження ефективної комунікації з підконтрольними Україні
територіями.

Олексій Сидорчук, політичний аналітик
Олексій Сидорчук зосередив свою увагу на внутрішніх процесах
реформування політичної системи. Його аналітична діяльність
стосується конституційних змін, передусім у сфері децентралізації, та
розвитку партійної системи України, зокрема питань фінансування
політичних партій.
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Руслан Кермач, політичний аналітик
2015 року до команди аналітиків приєднався випускник КиєвоМогилянської академії
Руслан Кермач. Сфера його досліджень:
проблеми зовнішньої політики України, передусім щодо Російської
Федерації, та врегулювання заморожених конфліктів на Донбасі та в
Придністров’ї.

Максим Паращевін, соціолог
Ще один фахівець із дослідження громадської думки поповнив нашу
команду торік – Максим Паращевін.

Світлана Барбелюк

Ольга Бондарчук

виконавчий директор

головний бухгалтер

Ірина Філіпчук

Юрій Горбань

редактор веб-сайту

прес-секретар

За візуалізацію наших аналітичних і соціологічних матеріалів – а це й інфографіка, й
презентації, й графічний дизайн – взявся Ілля Свергун, новий працівник нашої команди,
випускник Київського політехнічного інституту.
Художнє оформлення і верстку наших періодичних видань готує Юрій Савінов.
Офіс-менеджер – також новий працівник Фонду Тетяна Тукова.
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Інституційний розвиток

У 2015 році Фонд «Демократичні ініціативи» досяг значних успіхів в інституційному розвитку. Це
стало можливим завдяки підтримці Шведської міжнародної агенції з розвитку та співпраці (Swedish
International Development Cooperation Agency, SIDA), Фонду аналітичних центрів (Think Tank
Fund) та Міжнародного фонду «Відродження» в межах «Ініціативи з розвитку аналітичних
центрів України» (проект «Підвищення інституційної спроможності Фонду «Демократичні
ініціативи імені Ілька Кучеріва» як аналітичного центру»).

За цей рік ми

оновили власне правління,
ввівши до нього нових членів,
активних громадських діячів

налагодили операційний
менеджмент

створили брендбук
організації

брали участь у дорадчих групах
при органах влади, долучались
до адвокаційних кампаній
коаліцій громадських об’єднань

вийшли на новий рівень
співпраці з іноземними
аналітичними центрами і
презентували там власний
аналітичний продукт

розширили штат
працівників, підвищивши
тим самим експертний
потенціал організації

брали участь у різноманітних
тренінгах та семінарах задля
підвищення аналітичних
навичок своїх експертів

результати аналітичних
досліджень регулярно
супроводжувались
візуалізацією та
інфографікою

змінили адресу Фонду,
переїхавши у нове
приміщення за адресою:
м. Київ, вул. Олеся
Гончара, 33
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“Демініціативи” взяли участь у програмі Міжнародного фонду «Відродження» «Стажування
студентів вищих навчальних закладів на базі аналітичних центрів». У рамках проекту на
основі конкурсного відбору до роботи в нашій організації були залучені два стажери:

Котов Анатолій

Андрій Сухарина

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони виконання плану організаційного розвитку у
2015 році, ми накреслили завдання для інституційного розвитку і на наступний рік:

завершити процес тематичної диференціації
аналітиків організації і привести нові
проекти Фонду у відповідність до
аналітичних пріоритетів експертів організації

інтенсифікувати роботу
за ключовими
напрямками аналітики

вдосконалити адвокаційну складову
проектів та вироблених аналітичних
пропозицій

привести операційну, адміністративну
та фандрайзингову складові
функціонування організації у
відповідність до нових практик

модернізувати
вебсайт Фонду
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Проектна діяльність
Дослідження і аналіз тенденцій громадської думки та її впливу на
державні політики

«Демініціативи» періодично проводять соцопитування з найбільш актуальних політичних
питань, вивчаючи як загальнонаціональну оцінку політичної та економічної ситуації в
країні, так і експертну думку щодо окремих сфер політичного, соціального й економічного
розвитку країни.
Досліджувані теми:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ставлення громадян до реформ у різних сферах суспільного життя
конституційна реформа та децентралізація
довіра до ключових державних та недержавних інститутів
виборчі процеси
партійне будівництво
проблеми реінтеграції Донбасу (прифронтових та підконтрольних Україні територій
Донеччини та Луганщини)
питання зовнішньої політики держави
готовність до участі в акціях протесту
освітні реформи

Представляючи основні висновки соцопитування на публічних заходах і поширюючи їх за
допомогою електронних засобів, «Демініціативи» привертають увагу експертів, осіб, що
ухвалюють рішення, ЗМІ та широкої громадськості до найбільш важливих тенденцій в
громадській думці українців.
Результати експертних опитувань також стають вагомим підґрунтям для громадських
обговорень і введення аналітичної думки у політичний дискурс країни, вироблення
аргументованих пропозицій для влади.
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Внутрішні процеси реформування політичної системи

У 2015 р. «Демініціативи» у своїй роботі приділили багато уваги процесам реформування
української політичної системи. Однією із цілей діяльності було – посилити вплив
аналітичних досліджень ДІФ на основних їхніх споживачів (реформаторів), переорієнтувати
напрацювання експертів Фонду на конкретні аналітичні документи в галузі державної
політики та структурувати процес аналізу проблем політики.
Зокрема, Фонд проводив дослідження за трьома основними темами:

Конституційна реформа та
децентралізація

Розвиток партій та
партійної системи

Виборчі процеси

Діяльність:
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Підготовлено
аналітичні
записки:
«Обмежена
конституційна
реформа:
децентралізація без зміни форми правління» (вересень 2015 р.) та «Реформа
децентралізації в Україні: перспективи та загрози» (листопад 2015 р.), доступна
українською та англійською мовами
проведено круглий стіл «Результати місцевих виборів: перспективи децентралізації»
(18 листопада 2015 р., Київ)
організовано конференцію «Ukraine’s Other Front: State Of Play And Prospects On
Reforms» (30 листопада 2015 р., Брюссель, Бельгія)
підготовлено і видано аналітичну записку “Decentralization Reform in Ukraine: Prospects
and Challenges”
підготовлено аналітичну записку «Регулювання партійних фінансів в Україні: уроки
Чеської Республіки» (грудень 2015 р.), доступна українською та англійською мовами
(“Regulating Party Finances in Ukraine: Lessons from the Czech Republic”)
проведено публічні дебати «Фінансування політичних партій: як позбутися впливу
олігархів» (21 грудня 2015 р., Київ)
здійснено загальноукраїнське та експертне опитування з метою проаналізувати
електоральні настрої громадян й оцінити новий Закон про місцеві вибори
проведено дискусію «Місцеві вибори на Донеччині та Луганщині – бути чи не бути?»
здійснено передвиборчий тур містами України з презентацією досліджень та
дискусією про те, чи стануть місцеві вибори кроком до оновлення місцевих еліт
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Європейська та євроатлантична інтеграція

Європейська та євроатлантична інтеграція – одна з пріоритетних тем досліджень Фонду від
самого його заснування. Нині, коли євроінтеграція стала цивілізаційним вибором України
й однією з ключових вимог Революції Гідності, процес втілення проєвропейських реформ
в країні перебуває під контролем громадянського суспільства.
У цій сфері Фонд провадив роботу у таких напрямах:
●

●
●
●

●

●
●

моніторинг настроїв українців щодо їхніх зовнішньополітичних пріоритетів і
виявлення змін у ставленні громадян до Євросоюзу, НАТО та євразійського вектору
інтеграції
визначення відмінностей в зовнішньополітичних пріоритетах між регіонами
визначення основних перешкод та проблем для євроінтеграції України на сучасному
етапі
інформування громадян України та представників неурядових організацій, а також
міжнародної спільноти щодо прогресу України в реалізації цілей політичної асоціації з
ЄС з метою широкого обговорення та аналізу заходів органів державної влади
організація публічних дискусій та інформування населення східних і південних
областей України щодо основних перспектив, потенційних наслідків та проблем, пов’
язаних з курсом на євроінтеграцію
вироблення рекомендацій для органів влади та неурядових організацій щодо
інформаційного супроводу політики європейської інтеграції
презентація та поширення результатів дослідження у сфері змін інтеграційних
пріоритетів українців для представників політичних та експертних кіл країн-членів ЄС
та представників органів влади Європейського Союзу

Діяльність:
●

●

●

взято участь у підготовці незалежними українськими експертами пропозицій для
Європейського Союзу щодо оновлення змісту Європейської політики сусідства
(ЄПС), що було презентовано під час Ризького саміту Східного Партнерства
проведено експрес-опитування серед польських та українських експертів, з тим аби
виявити основні особливості
результатів польських президентських виборів,
зробити прогнози ближнім і довгостроковим перспективам україно-польських
відносин у світлі європейського курсу України, з одного боку, та російськоукраїнського конфлікту, з іншого. Проведено дискусію «Польща після виборів:
наслідки для України» за участю польських експертів
здійснено спільне дослідження «Зовнішня політика України: оцінки й очікування
населення» за участю «Демініціатив», Інституту громадських справ (Польща) та Фонду
Бертельсманна (Німеччина)
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●

●
●

●

●

●

проведено дискусію «Україна – ЄС: якої підтримки ми очікуємо від Заходу» під час
якої відбулася презентація загальнонаціонального дослідження громадських
настроїв, а також експертного опитування серед українських та закордонних
аналітиків
презентовано дослідження «Як українці дивляться на Захід, на що сподіваються і якої
підтримки очікують» під час дискусії у Представництві Єврокомісії (Польща)
проведено низку регіональних дискусій (Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя),
на яких обговорювалися зовнішньополітичні орієнтації українців Сходу, їхнього
ставленням до ЄС, НАТО і Росії протягом останніх півтора року
презентовано аналітичну записку експертів ДІФ щодо зрушень у сфері суспільного
сприйняття інтеграційних пріоритетів українців та очікувань від ЄС на Міжнародній
конференції «Східна політика Європейського Союзу: моделюючи відносини з Росією
та Україною» у Братиславі (Словаччина)
організовано публічну дискусію “Is the EU moving closer to Ukraine? Why mutual
perceptions matter” (Прага, Чеська Республіка) спільно з
чеським аналітичним
центром EUROPEUM, присвячену обговоренню ключових і найбільш актуальних
аспектів двосторонніх відносин між Україною та ЄС у світлі російсько-українського
конфлікту, внутрішніх політичних процесів в Україні, настроїв громадськості щодо ЄС
та євроінтеграційних перспектив України та
суспільних і експертних оцінок
«українських» питань в країнах ЄС та Чехії, зокрема
проведено публічні дебати «Національна безпека України: де шукати гарантії?»
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Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих територій
Донбасу з метою їх реінтеграції
Робота Фонду на регіональному рівні, особливо в Донецькій та Луганській областях, набула
цього року первинного значення.
Фонд провадив дослідження у трьох напрямах:
●
●

●

виявлення потреб і вивчення основних суспільно-політичних настроїв та актуальних
процесів у регіоні
вивчення електоральних орієнтацій, мотивацій виборців та рівня їхнього розуміння
процесу виборів як шансу змінити місцеву еліту в регіоні, близькому до лінії
розмежування з непідконтрольними Україні територіями
аналіз альтернативних варіантів державної політики щодо непідконтрольних Україні
районів Донецької та Луганської областей

Діяльність:
●

●

●

●
●
●
●
●

●

підготовлено аналітичний звіт з рекомендаціями щодо державної політики та
діяльності донорських організацій у повернених під юрисдикцію України районах
Донеччини та Луганщини; звіт було представлено
Адміністрації Президента,
депутатам Верховної Ради, керівникам обласних державних адміністрацій Донецької
та Луганської областей, а також міжнародним донорам
проведено дослідження основних тенденцій громадської думки щодо актуальних
суспільно-політичних процесів (фактор Росії, прийнятні компроміси для завершення
конфлікту, оцінки ситуації на звільненій території Донбасу та політичного майбутнього
регіону) та ключових потреб місцевого населення у м.Сєвєродонецьк
та
Старобільськ Луганської області з презентацією результатів у Сєвєродонецьку та м.
Києві
проведено дебати за участю представників влади та підготовлено аналітичну записку
на тему «Політика України щодо окупованих територій (Донецька та Луганська
області): аналіз альтернатив»
проведено фокус-групи задля виявлення сприйняття населенням ситуації, що
склалася на звільнених територіях
накреслено сценарії державної політики щодо непідконтрольних Україні територій
(окремі райони Донеччини та Луганщини)
розроблено рекомендації до втілення альтернативних сценарії співіснування з
окупованими територіями
розроблено рекомендації щодо інформаційної політики на прифронтових територіях
Донбасу
проведено окремі раунди консультацій з основними стейкхолдерами (з
представниками органів місцевої та центральної влади, громадськими організаціями,
представниками медіа-спільноти)
організовано публічну дискусію «Місцеві вибори на Донеччині та Луганщині – бути чи
не бути?»
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●
●

●

●

здійснено репрезентативне для регіону передвиборче опитування щодо
електоральних та суспільно-політичних настроїв жителів Донеччини та Луганщини
організовано серію круглих столів на тему «Донбас передвиборчий: настрої на
звільненій території» до місцевих виборів 2015 р. та «Вибори на Донбасі: що далі?» у
Сєвєродонецьку, Красноармійську, Краматорську, Старобільську , Слов'янську та м.
Києві
проведено експертне опитування серед представників неурядового сектору, які
працюють у Донецькій та Луганській областях на тему «Донбас після виборів: думки
громадських активістів» з презентацією та обговоренням результатів під час
публічних заходів
здійснено загальнонаціональне дослідження «Ставлення населення до подій на
Донбасі: ціна миру і шляхи подолання конфлікту» з презентацією результатів у Києві
та Празі

Відтак, у 2015 р. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва постійно виконував
роль ініціатора відкритих фахових обговорень ключових проблем у сфері державної
політики на Донбасі, соціальної реабілітації населення прифронтових районів та перспектив
реінтеграції регіону. Регулярні дослідження Фонду виступали безпрецедентним джерелом
інформації щодо настроїв та потреб населення Донеччини і Луганщини і використовувалися
як незалежна і авторитетна експертиза представниками Верховної Ради, Адміністрації
Президента України, урядових структур, Донецької та Луганської військово-цивільних
обласних адміністрацій та інших органів державної влади і місцевого самоврядування.
Високий рівень довіри до досліджень Фонду дозволив налагодити тісне партнерство з
регіональними органами влади і розробити план спільних досліджень прикладного
характеру на 2016 рік.
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Освіта

Вже близько десяти років Фонд «Демократичні ініціативи» вивчає проблеми освітньої
політики, а також співпрацює з органами влади й неурядовими організаціями заради
вироблення аргументованих пропозицій щодо реформування вищої освіти.
Цього року «Демініціативи» досліджували такі 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
хабарництво у вищих навчальних закладах: причини, поширеність та
шляхи
подолання
якість середньої освіти в Україні очима батьків, вчителів та директорів шкіл
вивчення досвіду кредитної мобільності як частини академічної мобільності –
обміну досвідом і навчанням студентів та професорсько-викладацького складу за
кордоном

Діяльність:
●
●
●
●
●
●
●

проведено дослідження грмадської думки щодо ставлення до системи вищої освіти в
Україні, вступу до ВНЗ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
проведено опитування батьків учнів загальноосвітніх середніх навчальних закладів,
вчителів та директорів шкіл щодо їхньої оцінки якості середньої освіти
проведено дискусію за результатами громадської думки «Вища освіта в умовах
реформи»
проведено круглий стіл «Кредитна мобільність: реалії та перспективи в системі вищої
освіти України»
підготовлено рекомендації для органів влади щодо шляхів реформування вищої
освіти та викорінення корупції у вишах на основі позиції студентів і ректорів вишів
долучення до створення національних платформ з моніторингу кредитної мобільності
через прикордонне співробітництво та обмін досвідом (Молдова, Вірменія і Україна)
розроблено рекомендації для ефективної протидії викликам, які стоять на заваді
запровадження кредитної мобільності
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Наші публікації

В 2015 році було видано:

44
5
14
34

прес-релізи
випусків “Громадської думки”
аналітичних записок
випуски “Україна у фокусі”
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Наші співпроекти

Маючи репутацію авторитетного аналітичного джерела з багатолітнім досвідом вивчення
громадської думки, Фонд «Демініціативи» імені Ілька Кучеріва постійно отримує пропозиції
співучасті у проектах від своїх партнерів – провідних громадських організацій України.
Дослідження діяльності аналітичних центрів, запиту органів
влади різного рівня та бізнесу на аналітичні продукти,
механізмів співпраці аналітичних центрів та органів влади
здійснили разом з Міжнародним Фондом «Відродження».

У співпраці з Центром політико-правових реформ (ЦППР)
здійснили загальнонаціональне соціологічне
дослідження
рівня задоволення громадян якістю надання адміністративних
послуг, зокрема через ЦНАПи. Так само із ЦППР провели
дослідження щодо ставлення громадян до проведення судової
реформи.
У рамках проекту «Започаткування Національного діалогу»,
здійснюваного
Міжнародним
центром
перспективних
досліджень,
«Демініціативи»
провели
дослідження
громадської думки на предмет того, що об’єднує, а що розділяє
українців, а також
вироблення пропозицій до політики
національної єдності.
У співпраці з БФ «Інститут розвитку освіти» та
МФ
«Відродження» провели дослідження «Школа очима батьків,
вчителів та директорів шкіл», в якому вивчалося ставлення
вчителів, адміністрації органів управління освіти та батьків до
реформ у освітній галузі.
Разом із Міжнародною благодійною організацією «ЕкологіяПраво-Людина» провели загальнонаціональне опитування
щодо ставлення населення до питань екології.

Про розвиток благодійництва в Україні й утвердження
постмайданного волонтерства здійснили дослідження разом
із
Благодійною організацією
«Український форум
благодійників».
У рамках проекту, здійснюваного IFES/.КВУ, провели фокусгрупи щодо ролі міліції на виборах та оцінки впливу та якості
матеріалів посібника для працівників органів внутрішніх справ
на виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014.
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Бюджет

Проекти

Надходження (грн)

European Commision # 516 (31/01/2013-30/11/2015)

2,092,378.01

IRF # 49358 (01/05/2015-31/12/2016)

1,914,816.62

MATRA KIE # 28016 (01/10/2015-31/03/2017)

1,332,560.00

NED № 2013-406.3( 01/05/2015 – 31/01/2016)

445,692.38

USETI # 1/2014

367,200.00

NED № 2013-406.2 ( 01/05/2014 – 30/04/2015)

363,445.79

USETI # 3/2015

310,760.00

IRF # 49936 (01/10/2015-30/11/2015)

247,580.00

Canada EMBASSY (05/07/2013-05/03/2014)

237,600.00

British Embassy 2015

153,095.00

Foundation institute of public , Poland

112,616.25

MATRA 2013

98,022.00

Institute for Public Policy, Moldova

44,707.95

Всього

7,720,474.00
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Витрати

Стаття витрат
Загальнонаціональні опитування

Сума (грн)
2,268,907.00

Гонорар консультантам

729,048.00

Зарплата ( з податками), програмна діяльність

703,199.00

Зарплата ( з податками), адміністративні витрати

619,867.00

Оплата контрактів, угод, договорів

573,160.00

Послуги з перекладу

371,956.00

Обладнання

332,246.00

Друк

278,660.00

Прес-конференції, круглі столи, конференції

118,944.00

Витрати на відрядження

104,212.00

Канцтовари

81,366.00

Дизайн

77,996.00

Редагування

72,665.00

Орендна плата

23,603.00

Послуги зв’язку (мобільний зв’язок, інтернет)

16,236.00

Росповсюдження матеріалів

5,814.00

Банківські послуги

3,918.00

Інші витрати

Всього

116,791.00

6,498,588.00
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