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КАЛЕНДАР НОВОЇ ЄВРОПИ.  
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ «НОВА ЄВРОПА» 
У 2019 РОЦІ 34

Зміст

Цей звіт підготовлений Центром «Нова Європа» в рамках Програми 
сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється 
Pact в Україні, а також 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. 

Зміст звіту є винятковою відповідальністю Центру «Нова Європа» та 
його партнерiв i не обов’язково відображає погляди Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID), уряду США, Посольства Швеції в 
Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого 
суспільства для Європи (OSIFE).
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Попри суттєві внутрішньополітичні зміни в Україні у 2019 році, Центр 
«Нова Європа» продовжував послідовно втілювати свою місію та 
три стратегічні пріоритети, з якими ви можете детальніше ознайо-
митись у цьому звіті. 

Завдяки організованим нами дискусійним майданчикам та 
презентованій аналітиці ми були активно присутні водночас і в 
Києві, і в регіонах України, і в європейських столицях. Ефект такої 
3D-присутності давав нам змогу розуміти, якими є реальні запити 
на зовнішньополітичну та безпекову експертизу поза офісом у 
Києві, і відповідним чином реагувати на це. 

Ми пишаємось тим, що у 2019 році ми нарешті втілили давній 
задум – оцінили рівень європейської інтеграції УСІХ областей 
України. Згідно з розробленими у партнерстві з Урядовим офісом 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції України 
індикаторами ми склали повноцінну Євромапу України – рейтинг 
областей з погляду наближення їх до стандартів, норм та практик 
Європейського Союзу. Обговорення результатів Євромапи триває 
в різних регіонах України. 

У 2019 році вдалось втілити й наш інший аналітичний задум – впер-
ше оцінити те, як Україна впроваджує стандарти НАТО. Не на рівні 
політичних декларацій, а мовою відповідних фактів та їхнього 
аналізу.  

Важливо, що наші дослідження та рекомендації й надалі розро-
бляються на відповідний запит органів влади – так було за попе-
реднього президента й міністра закордонних справ України, так 
відбувається і за нинішнього очільника держави й глави зовнішньо-
політичного відомства. 

Ми помітно розширили своє партнерство з іноземними, переду-
сім європейськими та американськими, аналітичними центрами: 
організовували навчальні візити для західних лідерів думок до Укра-
їни, публікували у співавторстві з колегами з закордонних аналі-
тичних центрів аналітичні коментарі, співорганізовували публічні 
заходи в України та за ї ї межами.

Минулий рік для Центру «Нова Європа» став рекордним з погляду на-
шої присутності у світових медіа. Публікації та коментарі експертів 
Центру з’являлись чи не у всіх провідних друкованих медіа світу – від 
The New York Times та Foreign Policy до The Guardian та The Wall Street 
Journal, від Newsweek та The New Yorker до Reuters, The Financial Times 
та Forbes. 

Керуючись принципом створення команди-зірки, а не команди зірок, 
ми активно продовжували залучати до діяльності Центру молодше 
покоління аналітиків та дослідників. Частина сьогоднішньої команди 
Центру – це наші вчорашні стажери та волонтери. 

Більшість з того, що було зроблено нами у 2019 році, вдалося завдяки 
не лише підтримці, а й повноцінному партнерству з нашими пере-
віреними часом (та спільними проектами) партнерами – зокрема, 
Посольством Швеції, Pact, USAID/ENGAGE, Міжнародним фондом 
«Відродження», BST, GMF.  

Центр «Нова Європа» дедалі частіше називають просто «Новою Євро-
пою», випускаючи слово «Центр» навіть у досить формальній комуні-
кації. Ми не проти, тому що асоціація нас з Новою Європою загалом, 
а не лише з окремим аналітичним центром, вчергове підкреслює 
важливість нашої місії, яку ми з величезною відповідальністю та неви-
черпною енергією продовжимо втілювати і в 2020-му. 

Альона Гетьманчук,
Директорка,
Центр «Нова Європа»
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 НАША МІСІЯ

Підвищення ефективності 
зовнішньої та безпекової 
політики України за допомогою 
аналітичних матеріалів та 
рекомендацій ЦНЄ.1

Ефективна та регулярна кому-
нікація переваг європейського 
та євроатлантичного вибору 
України.2

Підвищення рівня 
зацікавленості європейських 
країн та США у підтримці 
України.3

ПРО НАС

Центр «Нова Європа» (ЦНЄ) заснований 
2017 року як незалежний аналітичний центр. 
Попри новий бренд, він базується на досвіді 
команди, яка разом працює з 2009 року (ра-
ніше – в рамках Інституту світової політики). 

Бачення Центру «Нова Європа» максимально 
наближене до бачення майбутнього Україн-
ської держави більшістю громадян: Україна 
повинна бути інтегрованою в Євросоюз і 
НАТО. Під інтеграцією ми вбачаємо не стільки 
формалізоване членство, скільки запозичен-
ня найкращих стандартів і практик для фак-
тичної належності України до євроатлантично-
го ціннісного простору.

Протягом 2010–2019 років команді Центру «Нова Європа» вдало-
ся здобути визнання та довіру не лише українського експертного 
середовища та осіб, які ухвалюють рішення, а й міжнародної 
дипломатичної та експертної спільноти. За 10 років фахівці Центру 
розробили у цілому понад 120 аналітичних матеріалів.

Місія Центру «Нова Європа» полягає в 
розробці аналітичних досліджень та здійсненні 
проектної діяльності для просування 
європейських стандартів та практик в Україні, 
а також для збереження підтримки лідерами 
громадської думки, офіційними особами 
ЄС і НАТО європейської та євроатлантичної 
перспективи України.

«Нова Європа» у нашому розумінні – це 
Європа без розподільчих ліній; Європа, 
невід’ємною частиною якої має стати Україна. 
Нова Європа – це поєднання зусиль, ініціатив, 
які б працювали на процвітання України, 
регіону, всього континенту.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЦЕНТРУ 
«НОВА ЄВРОПА»
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Карл Більдт
колишній прем’єр-міністр та 
міністр закордонних справ 
Швеції

Роман Шпек
український державний 
діяч, колишній голова 
Представництва України 
при ЄСКОМАНДА

Альона Гетьманчук
директорка

Сергій Солодкий
перший заступник директора

Катерина Зарембо
асоційована 
аналітикиня

Маріанна Фахурдінова 
комунікаційна менеджерка, 

аналітикиня

Ганна Мєдвєдєва 
аналітикиня

Леонід Літра
старший аналітик

Леся Піценко
фінансова 

директорка
Тетяна Левонюк

аналітикиня

Анастасія Штанєва 
менеджерка 

з організаційного 
розвитку

СТРАТЕГІЧНА
ГРУПА 

РАДНИКІВ

Євген Марчук
колишній міністр оборони, секретар 
РНБО та прем'єр-міністр України

Геральд Кнаус 
засновник і провідний 
аналітик Європейської 
ініціативи стабільності 
(Австрія)

Джеймс Шерр 
старший науковий співробітник Естонського 
інституту зовнішньої політики

Адріан Каратницький
старший науковий співробітник 
Атлантичної ради США

Олена Бетлій
Голова, к.і.н, доцент кафедри історії 
Києво-Могилянської академії

Дайске Кітаде
Аналітик, Mitsui&Co. Інститут 
глобальних стратегічних 
досліджень (Японія)

НАГЛЯДОВА 
РАДА

Юлія Кононенко
Ph.D.c., лекторка Редфордського 
університету (США)

Микола Сірук
журналіст-міжнародник
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Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2019   1110  Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2019

НАШІ УСПІХИ

АНАЛІТИКА ЦНЄ – ДЛЯ 
НОРМАНДСЬКИХ ПЕРЕГОВОРІВ 

Переговірна команда України в Тристоронній контактній 
групі на Мінських переговорах використовувала дослі-
дження аналітиків ЦНЄ стосовно міжнародного досвіду 
з врегулювання конфліктів. Центр «Нова Європа» також 
передав аналітичні рекомендації українській делега-
ції перед переговорами в нормандському форматі у 
грудні 2019 року

 1 

 

  

2019 

 

THINK TANKS & CIVIL SOCIETIES PROGRAM 

 THE LAUDER INSTITUTE 

THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

ЦЕНТР «НОВА ЄВРОПА» ВЧЕРГОВЕ 
ОТРИМАВ МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ 

«Нова Європа» увійшла до рейтингу найкращих но-
вих аналітичних центрів світу 2019 року згідно зі звітом 

«Global Go to Think Tank Index Report». Масштабний 
рейтинг щороку складає Інститут Лаудера Університе-

ту Пенсильванії.

ЦЕНТР «НОВА ЄВРОПА» ПОСИЛИВ 
СПІВПРАЦЮ ЗІ СВІТОВИМИ МЕДІА

Минулого року статті та коментарі аналітиків «Но-
вої Європи» з’являлися на шпальтах та в ефірах як 
українських, так і закордонних мас-медіа, з-поміж 
яких The New York Times, The Washington Post, Reuters, 
The Guardian, Euronews, BBC, Forbes, Financial Times, 
Deutsche Welle, The Wall Street Journal, Foreign Policy, 
Newsweek та інші. 
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СТАНДАРТИ НАТО В УКРАЇНІ

Аналітики «Нової Європи» першими здійснили ґрун-
товну оцінку впровадження Україною стандартів НАТО. 
Презентація відповідного документа відбулася 10 липня. 
Документ пояснює, що таке стандарти НАТО, скільки з 
них Україна імплементувала та перед якими перешко-
дами на шляху до впровадження стандартів Альянсу 
країні довелося постати.

ВІДЗНАКА ЗА КОМУНІКАЦІЮ ЄВРОВИБОРУ

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила ЦНЄ 
подякою "за популяризацію в українському суспільстві євроінте-
граційного курсу країни та переваг, які надає виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС". Дослідження ЦНЄ «Євро-
мапа України. Рейтинг європейської інтеграції областей» було 
підготовлено на основі Меморандуму про спільну діяльність з 
Урядовим офісом, а новий віце-прем'єр-міністр з питань євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба 
представив дослідження разом з ЦНЄ 11 листопада у Києві. 

«НОВА ЄВРОПА»  
І НОВІ ФОРМАТИ

Асоційована аналітикиня ЦНЄ Кате-
рина Зарембо стала співавторкою 
онлайн-курсу «Європейська зовнішня 
політика: просто про складне» на 
платформі Promethеus. Серед запро-
шених лекторів курсу – Х’юг Мінґарел-
лі, тодішній Голова Представництва 
ЄС; Іванна Климпуш-Цинцадзе, у 
2016-2019 роках віце-прем’єрка з 
питань європейської та євроатлантич-
ної інтеграції; Барбора Маронкова, 
директорка Центру інформації та 
документування НАТО в Україні; Лео 
Літра, старший аналітик ЦНЄ.

АНАЛІТИКА «НОВОЇ 
ЄВРОПИ» МАЄ 
ЗНАЧЕННЯ

Українські дипломати активно 
використовують аналітику ЦНЄ 
для розробки державних політик. 
ЦНЄ готує аналітичні документи 
з рекомендаціями на запит МЗС 
України. Щорічний клуб Центру 
«Нова Європа» вчергове став 
майданчиком для налагодження 
відносин між владою та екс-
пертами. Понад те, це був пер-
ший захід після президентських 
виборів в Україні, в ході якого 
представники аналітичних цен-
трів мали змогу напряму поспіл-
куватись з представником нової 
адміністрації, а саме – Вадимом 
Пристайком, тодішнім заступни-
ком Голови Адміністрації Прези-
дента.
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ЦИФРАМИ  
ПРО ЦЕНТР «НОВА ЄВРОПА»

КЛУБ ДРУЗІВ 
ЦЕНТРУ «НОВА 

ЄВРОПА»  
ЗА КОРДОНОМ 

СТАНОВИТЬ

 Центр підготував  37 досліджень та  
аналітичних матеріалів

14  Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2019

До неформального 
клубу друзів України за 

кордоном належать радники президентів та 
прем’єр-міністрів, редактори західних мас-

медіа, колумністи, аналітики, які взяли участь 
у робочих візитах, що були організовані коман-

дою Центру «Нова Європа».

Більше  

500  
згадок про заходи та 

аналітику ЦНЄ в медіа 

 http://neweurope.org.ua/

 info@neweurope.org.ua

, 2019

ОСТАННІЙ ФОРПОСТ 
ДОНБАСУ: 
ЯК СТАВЛЯТЬСЯ МАРІУПОЛЬЦІ  
ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ?1

Тетяна Левонюк2

Схід України традиційно був одним з найбільш євроскептичних 
регіонів країни. За п’ять років після Євромайдану та початку 
російської агресії кількість прихильників проєвропейського 
порядку денного змінилася не суттєво. Так, у 2013 році на Сході 
вступ до ЄС підтримували 18,4%, в той час як станом на 2019 рік 
підтримка становила 25%3 4 5. Більше того, в той час як столиця 
зосереджена на власному порядку денному, досі часто погляди 
мешканців регіонів залишаються поза увагою Києва. 

1 Ця дискусійна записка була підготовлена в рамках ініціативи Центру «Нова Європа», 
спрямованої на дослідження ставлення до європейської інтеграції в регіонах України. 
Аналітична записка, присвячена Харкову, опублікована у червні 2018 року і доступна 
за посиланням: http://neweurope.org.ua/analytics/pro-shho-movchyt-harkiv/ Аналітична 
записка, присвячена Одесі та Херсону, опублікована у листопаді 2018 року і доступна 
за посиланням: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Brief-Odesa-and-Kherson_
hilight_ukr.pdf.

2 Авторка висловлює свою подяку Сергію Солодкому та Катерині Зарембо за їхній внесок у 
дослідження.

3 В опитуванні 2013 року макрорегіон Схід включав підконтрольні території Луганської 
та Донецької областей, а в опитуванні 2019 року Донбас був виділений у окрему 
групу.  Втім, різниця у відсотках підтримки вступу до ЄС у 2019 році була незначна: на 
Сході —23,3%, на Донбасі — 25% опитаних.

4 Яким шляхом іти Україні -до якого Союзу приєднуватись? (преференції населення за два 
тижні до Вільнюського саміту). 20.11.2013.
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=204&page=29&t=3&fbclid=IwAR1qgt1iTaoZNC5Xj
2kE0Vp3ktN0cBVoD0R-x2sJjDgXQIruF-aagVaszPs

5 Суспільно-політичні настрої населення України напередодні першого туру виборів 
Президента України: березень 2019 року. 25.03.2019.
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=836&page=3&t=3&fbclid=IwAR3SRCpynz9wHLXYY
PfHnV8jBSb5wIfsE5TNjxet32rBwNKmufXlfJs4B3U

 Ця дискусійна записка 
підготовлена Центром «Нова 
Європа» в рамках Програми 
сприяння громадській 
активності «Долучайся!», що 
фінансується Агентством 
США з міжнародного розвитку 
(USAID) та здійснюється Pact 
в Україні. Зміст записки є 
винятковою відповідальністю 
Центром «Нова Європа» та 
його партнерiв i не обов’язково 
відображає погляди Агентства 
США з міжнародного розвитку 
(USAID).

 https://www.facebook.com/NECUkraine/

 https://twitter.com/NEC_Ukraine

 
https://t.me/n_e_c 
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БЕЗПРОБЛЕМНИЙ СУСІД: 
ЩО УКРАЇНА МАЄ ЗМІНИТИ  
У ВІДНОСИНАХ ЗІ СЛОВАЧЧИНОЮ?*

Зміна влади в Україні та обрання нового президента Словаччини 
відкривають вікно можливостей для двосторонньої співпраці. 
Убивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої 
у лютому 2018 року спричинило значні зміни на словацькій 
політичній арені, символом чого стала перемога кандидата від 
проліберальних сил Зузани Чапутової. Ці зміни найімовірніше 
завершаться парламентськими виборами, запланованими на 
кінець лютого 2020 року, на яких правлячий табір зіткнеться 
з праволіберальною опозицією та антисистемними радикалами. 
Задля удосконалення наших відносин в нових реаліях та 
системної взаємодії, спробуємо визначити, в яких сферах ми 
недовикористовуємо потенціал двосторонньої співпраці, які 
загрози існують та які кроки сприятимуть більш плідній співпраці.

 https://www.facebook.com/NECUkraine/

 https://twitter.com/NEC_Ukraine

 
https://t.me/n_e_c 

Policy Brief

 Публікація видана в межах 
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.

 Думки та позиції викладені у цій 
публікації є позицією автора та 
не обов’язково відображають 
позицію Посольства Швеції 
в Україні, Міжнародного фонду 
«Відродження» та Ініціативи 
відкритого суспільства для 
Європи (OSIFE).

Тетяна Левонюк

* Авторка висловлює вдячність за можливість проходження стажування у Словаччині 
в межах 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.

 Щира подяка Дослідницькому центру Словацької асоціації зовнішньої політики, 
особисто експерту Александру Дулебі, за цінні поради та надану можливість зібрати 
необхідні для дослідження дані. Не меншу вдячність адресуємо послу Словаччини 
в Україні Мареку Шафіну, Сергію Солодкому, Марині Воротнюк, Яні Кобзовій, Григорію 
Месежнікову, Михайлу Гончару, Карелу Хірману, Йозефу Баторі та усім іншим фахівцям 
за їх вклад у дослідження.

SFPA
Slovak Foreign Policy Association

 http://neweurope.org.ua/

 info@neweurope.org.ua

, 2019

ЄВРОМАПА УКРАЇНИ. 
ДЕ В РЕЙТИНГУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНА?

Уже п’ять років поспіль, після завершення Революції гідності, 
в Україні на всіх рівнях декларують безальтернативність 
європейського вибору. Але яким чином найкращі стандарти та 
практики Європейського Союзу змогли проникнути у різні області 
України? Наскільки поняття «європейська інтеграція» перестало 
бути абстрактним шифром вузького кола експертів та політиків 
у Києві, а натомість почало асоціюватись в українців з різних 
регіонів з цілком практичними змінами? На яких напрямках ми 
бачимо зближення з ЄС, а де відбувається підміна понять чи 
відвертий саботаж впровадження тих чи інших європейських 
стандартів та практик? 

На ці питання експерти Центру «Нова Європа» вирішили відповісти 
у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції. Наша відповідь полягає у підготовці 
унікального дослідження «Євромапа України. Рейтинг європейської 
інтеграції областей».  Це перше подібне дослідження того, як 
у різних областях змогли використати можливості, що відкриває 
процес європейської інтеграції для розвитку регіонів, людського 
потенціалу, соціалізації з ЄС.

	 Публікація	«Євромапа	України.	
Рейтинг	європейської	інтеграції	
областей»	видана	в	межах	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.	Думки	
та	позиції,	викладені	у	цій	публікації,	
є	позицією	авторів	та	необов’язково	
відображають	позицію	Посольства	
Швеції	в	Україні,	Міжнародного	фонду	
«Відродження»	та	Ініціативи	відкритого	
суспільства.

	 Резюме	надруковане	в	рамках	Програми	
сприяння	громадський	активності	
«Долучайся!»,	що	фінансується	
Агентством	США	з	міжнародного	
розвитку	(USAID)	та	здійснюється	Pact	
в	Україні.	Зміст	резюме	є	винятковою	
відповідальністю	Центру»	Нова	Європa»	
і	не	обов’язково	відображає	погляди	
Агенства	США	з	міжнародного	розвитку	
(USAID).

 https://www.facebook.com/NECUkraine/

 https://twitter.com/NEC_Ukraine

 
https://t.me/n_e_c 

Резюме

  Аналітики «Нової Європи»  
  організували та взяли  

  участь у  21 публічному заході 

 
ЦНЄ організував  2 ознайомчі 

візити до України: для 21 експер-
тів із ЄС та США.

200 
лідерів думок 
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АНАЛІТИКА, ЗАХОДИ ТА ІНІЦІАТИВИ

1

2

3

4

5
6

Протидія російському впливу

Аналітики Центру підготували низку 
case studies, які аналізують історії успіху 
протидії російській підривній діяльності 
в окремих країнах Євросоюзу. Так, 
Леонід Літра підготував дослідження 
«Протидія російському впливу у Фран-
ції», Катерина Зарембо дослідила 
ситуацію у Польщі та Італії, а Сергій 
Солодкий – в Німеччині та Угорщині. 
Ці документи лягли в основу порівняль-
ного аналізу, який було представлено 
Міністерству закордонних справ.

Придністровський досвід

Леонід Літра підготував низку аналітич-
них матеріалів, присвячених ситуації в 
Молдові (а саме – зміні уряду), а також 
придністровському врегулюванню. До-
кумент викликав великий інтерес як се-
ред колег в аналітичному секторі, так 
і серед можновладців. Найгостріше 
при цьому стояло питання, наскільки 
підходи Росії щодо Молдови загрожу-
ють розвитку ситуації в Україні.

«Треті сили» на Сході Європи

«Нова Європа» здійснила презентацію результатів дослідження 
інтересів «третіх сил» на Сході Європи (Китаю, Туреччини, Ізраїлю 
та арабських держав) в країнах Східного партнерства, зокрема 
в Україні. Публікація була підготовлена Інститутом безпекових до-
сліджень ЄС (EUISS, Франція). Україна може виграти від доступу 
до нових ринків; разом з країнами «третьої сили» подолати спільні 
виклики у сфері безпеки. Утім, державі також слід розуміти потен-
ційну загрозу, яку Китай, Туреччина, Іран тощо можуть становити для 
нормативної сили ЄС.

Безпека у країнах  
Східного партнерства 

Аналітики ЦНЄ брали активну 
участь в розробці аналітичних 
документів і в обговоренні 
рішень стосовно посилення 
політики Європейського Союзу 
щодо країн Східного парт-
нерства– насамперед щодо 
України, Грузії та Молдови. Так, 
Леонід Літра долучився до від-
повідних заходів у Києві, Брюс-
селі та Тбілісі. Сергій Солодкий 
брав участь в обговоренні 
питань політики ЄС у Франції 
та Німеччині.

ПОСИЛЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЇ 
І БЕЗПЕКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ

Рекомендації новій владі

Центр «Нова Європа» був готовим до змін 
у владі. Щойно новий президент виступив 
з інавгураційною промовою, наша ана-
літична команда представила конкретні 
зовнішньополітичні рекомендації для 
керівництва. Цикл публікацій «ЗеДипло-
матія» директорки «Нової Європи» Альони 
Гетьманчук був розроблений як своєрідна 
шпаргалка для нового лідера з пріори-
тетних питань зовнішньої політики. Опиту-
вання впливових закордонних аналітиків 
відображало очікування західних урядів 
від нової влади України.

 http://neweurope.org.ua/
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ЯК ПРОТИДІЯТИ 
РОСІЙСЬКОМУ ВПЛИВУ 
В ЄВРОПІ: КЕЙС ІТАЛІЇ1

1. ЯКІ ЦІЛІ СТАВИТЬ РОСІЯ

Італія — традиційно один із «найлегших» партнерів для Росії 
серед держав-членів Європейського Союзу. Партнерство і 
взаєморозуміння між Росією та Італією сягає початку ХХ століття, 
коли Італія і ще царська Росія підписали Ракконджіанську угоду, що 
мала на меті попередження однополярного домінування у Європі. 
Під час Другої світової війни Сталін та Муссоліні домовилися про 
визнання взаємних сфер впливу: для Італії — Середземномор’я, 
для СРСР — Центрально-Східна Європа2. У поствоєнний період 

1 Дискусійна записка була підготовлена в рамках проекту Центру «Нова Європа» 
«Атрофія трофеїв. Як Україна може скористатися вразливими сторонами російської 
політики у ЄС?».  Авторка висловлює вдячність Надзвичайному та Повноважному 
Послу України в Італії Євгену Перелигіну, Наталі Точчі, Ноні Міхелідзе, Ріккардо Алькаро, 
Марко ді Ліддо, Оксані Пахльовській, а також співрозмовникам, які побажали зберегти 
анонімність, за сприяння у підготовці цієї дискусійної записки. Авторка також 
висловлює вдячність Міжнародному фонду «Відродження» та особисто Софії Голоті 
за організацію її стажування в Інституті міжнародних справ (м. Рим) 25 червня — 6 
липня 2018 року. Стажування та підготовка записки відбулися в межах 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. Думки та позиції, викладені у цій публікації, є 
винятково позицією авторки.

2 Rosato, A. “A marriage of convenience? The future of Italy–Russia relations.” July 15, 2016. 
Accessed July 17, 2018. https://www.ecfr.eu/article/commentary_a_marriage_of_convenience_the_
future_of_italyrussia_relations
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ДЗЕРКАЛЬНЕ 
ВІДОБРАЖЕННЯ: 
ЩО ПРИДНІСТРОВ’Я МОЖЕ 
ПІДКАЗАТИ НАМ ПРО ДОНБАС?1

Зміна влади у Молдові у 2019 році стала досить унікальною 
подією. Чи не вперше ЄС, Росія та США схвалили однаковий 
план для Молдови, хоча і з різних причин. За словами експертів, 
раніше ніхто в Кишиневі не міг уніфікувати позицію трьох акторів 
щодо Молдови, але олігарху Владу Плахотнюку це вдалося. 
Однак технічне партнерство між президентом Ігорем Додоном та 
прем’єркою Майєю Санду тривало не довго. Після кількох місяців 
роботи уряд Санду відправили у відставку через протидію Ігоря 
Додона реформуванню правоохоронних та судових органів. 
У підсумку було встановлено новий уряд. Наступною важливою 
віхою для Молдови стануть президентські вибори, заплановані на 
осінь 2020 року, та можливі дострокові парламентські вибори. Роль 
нового уряду полягає в тому, щоб створити необхідні умови для 
переобрання Додона і забезпечити просування його іміджу на всіх 
рівнях. Президент не лише прагне бути переобраним на другий 
термін, але й отримати більшість у наступному парламенті, що 
малоймовірно, втім, можливо.

1  Цей документ є коротким викладом аналітичної записки, яку підготував Центр «Нова 
Європа» для органів влади України. Автор провів 14 інтерв’ю з експертами з Кишинева, 
Києва, Тирасполя, Вашингтона, Брюсселя, Бухареста, Парижа, Мюнхена та Берліна.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 
НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА. 
ДЕСЯТЬ ПЕРШОЧЕРГОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ.

1. ПЕРШІ КАДРОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ — 3П: 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ПАТРІОТИЧНІСТЬ, 
ПОСЛІДОВНІСТЬ

Першим кроком для розбудови відносин із іншими країнами 
стануть кадрові призначення Володимира Зеленського, адже 
зовнішньополітичні, безпекові та силові інститути не тільки є 
відповідальними за реалізацію зовнішньої та безпекової політики 
України, але й самі по собі є пунктами у порядку денному відносин 
України із партнерами. Так, для США, зокрема, буде важливим і 
красномовним призначення Генерального прокурора (особливо 
на тлі ускладнення українсько-американських відносин з подачі 
Юрія Луценка), для НАТО — голови Служби безпеки України 
(реформування СБУ роками стоїть на порядку денному у діалозі з 
Альянсом) та міністра оборони, для всіх без винятку партнерів – 
міністра закордонних справ. Важливо також, хто обійме посаду 
зонішньополітичного радника Президента. Важливо, щоб 
профільна підготовка цих осіб не викликала сумнівів у провідних 
столицях світу, водночас — щоб вони представляли нове покоління 
українських урядовців, володіли іноземними мовами та мали 
добру інституційну пам’ять. 
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Policy Memo

Індекс вестернізації

Аналітики Центру «Нова Європа» взяли участь у підго-
товці матеріалів, а також в координації масштабного 
дослідження з оцінки вестернізації в країнах колишнього 
Радянського Союзу (крім Росії). Це вже третій документ, 
присвячений відповідній проблематиці. Підготовка до-
слідження здійснювалася на замовлення організації 
StrategEast (США).
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КОМУНІКАЦІЯ ЄВРОВИБОРУ 
В РЕГІОНАХ

 «ЄВРОМАПА УКРАЇНИ.  
РЕЙТИНГ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ»

Проектом року Центру «Нова Європа» стало 
унікальне дослідження «Євромапа України. 
Рейтинг європейської інтеграції областей», 
підготовлене аналітиками центру у співпраці з 
Урядовим офісом координації європейської 
та євроатлантичної інтеграції. «Євромапа 
України» – це рейтинг областей України, скла-
дений на основі відповідності до індикаторів, 
які, на нашу думку, найбільш виразно відобра-
жають динаміку зближення окремих регіонів 
країни з ЄС.

1  Перше дослідження такого типу. «Євро-
мапа» є першим всеохопним дослідженням 
поступу України на шляху до євроінтеграції. 
Загалом оцінка здійснювалась у восьми 
сферах за 34 індикаторами. За спеціально 
розробленою методологією аналітики ЦНЄ 
опрацювали тисячі цифр. Більшість даних 
було опубліковано вперше – їх отримано на 
основі сотень усних і письмових запитів до 
органів влади (передусім до обласних дер-
жавних адміністрацій).

2 Презентації в регіонах. Дослі-
дження викликало жвавий інтерес 
у регіонах, тож, окрім запланова-
них презентацій у Києві та Дніпрі, 
Центр «Нова Європа» представив 
«Євромапу» також у Чернівцях 
на запрошення Чернівецької 
обласної державної ад-
міністрації. У Запоріжжі 
відбулося одразу два 
відкритих обговорення 
«Євромапи». Адвокація 
дослідження в регіо-
нах України триває і 
в 2020 році.

	 Спікери	презентації	проекту	«Євромапа	
України»	у	Дніпрі:	Сергій	Солодкий,	
перший	заступник	директора	Центру	
«Нова	Європа»,	Ірина	Грицай,	Заступниця	
Голови	Дніпропетровської	ОДА,	Ольга	
Стефанішина,	Радниця	Віце-прем’єр-
міністра	з	питань	європейської	та	
євроатлантичної	інтеграції.

	 	Тетяна	Левонюк,	
аналітикиня	
Центру	«Нова	
Європа»	презентує	
проект	«Євромапа	
України»	у	Чернівцях	
на	запрошення	
Чернівецької	ОДА.

	 	Спікери	презентації	проекту	«Євромапа	України»	у	
Києві:	Альона	Гетьманчук,	директора	Центру	«Нова	
Європа»,	Дмитро	Кулеба,	Віце-прем’єр-міністр	з	питань	
європейської	та	євроатлантичної	інтеграції,	Тобіас	
Тиберг,	Надзвичайний	та	Повноважний	Посол	Швеції	
в	Україні,	Олександр	Сушко,	Виконавчий	директор	
Міжнародного	фонду	«Відродження».
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3 Позитивні відгуки від стейкхолдерів. Дослідження отримало схвальні відгуки Урядо-
вого офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, регіональних можно-
владців, колег-аналітиків та закордонних дипломатів.

4 Інтерес партнерів. Про «Євромапу України» активно писали як регіональні, так і наці-
ональні медіа. Крім того, директорка Центру Альона Гетьманчук поділилася ключовими 
висновками Євромапи з міжнародною аудиторією на запит Atlantic Council.

5 Євромапа як урядовий інструмент 
вимірювання євроінтеграції. У 2020 
році команда Центру «Нова Європа» 
готуватиме нову оцінку євроінтегрова-
ності областей на запит уряду. Віце-
прем’єр-міністр європейської та 
євроатлантичної інтеграції Дмитро 
Кулеба заявив на презентації Євро-
мапи у Києві:  

«Офіс з питань європейської та євроатлантичної ін-
теграції планує створення регіональних офісів з єв-

ропейської та євроатлантичної інтеграції. Ми готові 
до стратегічного партнерства, щоб «Нова Європа» 

виступала як незалежний інструмент моніторингу 
урядових зусиль.»
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КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄС І США ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

1 Представлено стратегічні пріоритети. 10 липня відбувся щорічний 
захід – Клуб Центру «Нова Європа». Цей формат дозволяє обговори-
ти подальший розвиток організації та вислухати ключових партнерів в 
неформальній атмосфері. До обговорення майбутнього організації 
долучилися представники МЗС, Адміністрації Президента України, ко-
леги з інших аналітичних центрів, журналісти, представники донорських 
організацій. 

2 Співпраця з провідними аналітичними центрами світу. У 2019 
році аналітики ЦНЄ підготували три аналітичні коментарі у співавтор-
стві з експертами Chattham House, а також дослідження у співпраці з 
німецьким аналітичним центром ZoiS, організували навчальний візит 10 
німецьких дослідників до України у рамках Німецько-української мере-
жі дослідників (GURN) разом з Інститутом європейської політики (Німеч-
чина). Старший аналітик Леонід Літра взяв участь у воркшопі Reviving 
the Eastern Partnership workshop у Брюсселі на запрошення European 
Liberal Forum. Асоційована аналітикиня Катерина Зарембо дала екс-
пертний коментар для аналітичного центру CIDOB (Барселона).

3 Фінансова прозорість. Центр «Нова Європа» успішно пройшов що-
річний фінансовий аудит.

4 «Нова Європа» передає знання. Аналітики Центру «Нова Європа» 
проводять тренінги з написання аналітичних матеріалів у рамках про-
грами МФ «Відродження». Центр «Нова Європа» організовує заходи у 
вищих навчальних закладах. Так, в Інституті міжнародних відносин КНУ 
ім. Тараса Шевченка відбулась панельна дискусія «Гібридні загрози: 
відповідь України та НАТО». До «Нової Європи» також завітали студенти 
Української академії лідерства, щоб дізнатися більше про роботу ана-
літичних центрів та європейську інтеграцію.

5 Стажування в Центрі «Нова Європа». Центр «Нова Європа» активно 
залучає до своєї діяльності студентів, майбутніх аналітиків як з України, 
так і з-за кордону. Завдяки Ініціативі з розвитку аналітичних центрів (TTDI) 
в нашому аналітичному центрі отримала можливість стажуватися Марі-
анна Фахурдінова, яка з липня 2019 року стала комунікаційною мене-
джеркою та аналітикинею ЦНЄ. Крім того, у ЦНЄ стажувались Михайло 
Ліварюк, Вікторія Омельяненко та Катерина Бойко в рамках освітнього 
проекту Реанімаційного Пакету Реформ і Центру демократії та верхо-
венства права «Відкритий університет реформ».

6 Навчання представників «Нової Європи». Тетяна Левонюк за під-
тримки МФ «Відродження» пройшла стажування в Асоціації зовнішньої 
політики Словаччини (Slovak Foreign Policy Association). Маріанна Фа-
хурдінова стажувалась в українському посольстві у Берліні.

 

У березні Центр «Нова Європа» організував дванадцятий за 
останні п’ять років навчальний візит західних лідерів думок 
до України. Поїздку було підтримано Німецьким фондом 
Маршалла Сполучених Штатів (BST GMF) та Фондом Інституту 
відкритого суспільства (Foundation Open Society Institute, FOSI) 
у партнерстві з Chatham House. 14 учасників із Німеччини, 
Франції, Сполученого Королівства, Бельгії, Нідерландів, Італії 
та Румунії провели зустрічі з українськими можновладцями, 
громадськими діячами, провідними журналістами, депута-
тами, а також із представниками міжнародних організацій та 
дипломатичних установ, які працюють в Україні.

9–13 грудня 10 німецьких аналітиків відвідали Україну у рамках 
навчального візиту Німецько-української мережі аналітиків  
(GURN). Цей проект «Нова Європа» втілює спільно з Інститу-
том європейської політики (Берлін). У рамках ініціативи цього 
року буде організовано серію заходів, під час яких українські 
стейкхолдери зможуть із перших вуст довідатися про останні 
політичні тренди в Німеччині та українсько-німецьких відноси-
нах.

Упродовж року аналітики «Нової Європи» зустрічалися з за-
кордонними дипломатами та політиками, які відповідають за 
український напрямок. Так, 30 травня Альона Гетьманчук взя-
ла участь у зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини 
Гайко Маасом. 26 червня «Нова Європа» організувала захід у 
резиденції Посла Румунії Крістіана-Леона Цуркану для підбит-
тя підсумків головування Румунії в Раді ЄС. 30 вересня Леонід 
Літра долучився до зустрічі з Броком Бірманом, заступником 
Адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID), керівником Бюро USAID у справах країн Європи та 
Євразії. У листопаді Альона Гетьманчук та Сергій Солодкий 
зустрілись з Гансом-Юргеном Гаймзьотом, Спеціальним 
представником з питань Східного партнерства Міністерства 
закордонних справ Німеччини. На зустрічі обговорили май-
бутнє співпраці між Україною та ЄС.

2

3

1 Навчальні 
візити

Українсько-
німецька 
мережа 
дослідників

Зустрічі  
з закор-
донними 
діячами

	 Ганс-Юрген	Гаймзьот,	
Альона	Гетьманчук,	 
Сергій	Солодкий.
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КОМУНІКАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ

ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ

Для кращого поширення своєї аналітики серед 
різних аудиторій Центр «Нова Європа» готує інфо-
графіку, де у спрощеному вигляді подає основні 
ідеї глибинних досліджень і візуалізує результати 
досліджень для більшої наочності та доступності 
матеріалів.

НАБИРАЮЧИ ОБЕРТІВ

Кількість людей, які стежать за сторінками Центру «Нова Європа» у соціальних 
мережах, невпинно зростає. Це підтверджує високу якість та доступність на-
шої аналітичної продукції. За 2019 рік кількість уподобань сторінки ЦНЄ у Фей-
сбуці збільшилась на третину: з 2310 на початку року до 3030 наприкінці.

НАЙКРАЩІ ПОСТИ 

За минулий рік найбільший інтерес читачів отримали такі матеріали:

1 Стаття директорки Центру «Нова Європа» Альони Гетьманчук про 
суть українсько-американської кризи для The New York Times.

 2 Допис про зустріч Клубу Центру «Нова 
Європа» за участі Вадима Пристайка.

	 Барбора	Маронкова,	директорка	
Центру	інформації	та	документації	
НАТО	в	Україні,	демонструє	
інфографіку	Центру	«Нова	Європа»	 
на	YOUNG	UA	Summer	Academy	2019

3 Щомісяця ми готуємо дайджести подій, дослі-
джень та публікацій експертів Центру, які поширю-
ємо у соціальних мережах та розсилаємо нашим 
партнерам.

Крім того, всі дайджести доступні на веб-сторінці Цен-
тру «Нова Європа» http://neweurope.org.ua

  
	 https://www.facebook.com/NECUkraine/

posts/380199519283331?__tn__=-R
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ОПИТУВАННЯ ПАРТНЕРІВ ЦНЄ

МІСІЯ ЦНЄ  
Є АКТУАЛЬНОЮ

ПРІОРИТЕТИ ЦНЄ 
ВІДПОВІДАЮТЬ 
ВИКЛИКАМ, ЯКІ СЬОГОДНІ 
СТОЯТЬ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ  
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЦНЄ

РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО НАШОЇ КОМАНДИ

Так

Не знаю

99 %

1%

Партнери Центру «Нова Європа» високо оцінюють незалежність, ре-
путацію та якість досліджень наших експертів. Про це свідчать резуль-
тати опитування Центру серед офіційних осіб, українських та інозем-
них експертів, дипломатів, донорів, журналістів та громадських діячів. 
Усього в опитуванні взяли участь 100 осіб.

Більшість опитаних (понад 95%) вважають місію та пріоритети роботи 
Центру актуальними в умовах викликів сучасної України. 

На думку наших партнерів, у 2020 році Центру «Нова Європа» варто 
зосередитися на розробці рекомендацій задля посилення ефектив-
ності зовнішньої та безпекової політики України (80%). Крім того, ЦНЄ 
слід далі працювати над роз’яснювальною кампанією за кордоном 
щодо ситуації в Україні (64%).

Майже одностайно 
(96,4%) респон-
денти заявили про 
актуальність місії та 
стратегічних пріо-
ритетів ЦНЄ.

Опитування показало високий 
рівень довіри до команди ЦНЄ: 
нам довіряють 92% опита-
них, з яких 43% заявили про 
«дуже високий» рівень довіри.

У 2020 РОЦІ ЦНЄ СЛІД ЗОСЕРЕДИТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА

ОЦІНКА КОМПОНЕНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЦНЄ  
(ЗА П’ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ)

Респонденти 
зазначили важли-
вість подальшої 

роботи з посилення 
ефективності зовніш-
ньої та безпекової по-
літики України (80%) та 
роз'яснювальної кам-
панії ї щодо ситуації в 
Українї за кордоном 
(64%).

Фейсбук 51%

Email-розсилка 26%

Щомісячні дайджести 8%

Публікації у медіа 6%

Публічні заходи ЦНЄ 4%

Твіттер 3%

Веб-сайт 2%

Розробці рекомендацій з метою 
посилення ефективності зовнішньої та 

безпекової політики України
80%

Роз’яснювальній кампанії щодо ситуації  
в Україні за кордоном 64%

Врегулюванні конфліктів (наприклад, 
роль міжнародних акторів) 51%

Промотуванні європейського вибору 
України в регіонах України 45%

Внутрішньополітичних процесах  
у країнах-сусідах України та ключових 

партнерах 
20%

Ваш варіант 8%

Якість аналітичних матеріалів

Якість публічних заходів

Важливість обраних тем

Інноваційність та креативність

Якість рекомендацій

Якість комунікації

Незалежність

Репутація експертів

Вплив на зацікавлені сторони

Дуже високий 43%

Високий 49%

Середній 8%

Низький 0%

Дуже низький 0%

Не знаю 0%

95% 

Так  Ні Не знаю 

3% 2%

так ні не знаю

96,89%

2,08% 1,03%

Чи вважаєте ви пріоритети ЦНЄ такими, 
що відповідають викликам, 
які сьогодні стоять перед Україною? 

Якість аналітичних матеріалів

Якість публічних заходів

Важливість обраних тем

Інноваційність та креативність

Якість рекомендацій

Якість комунікації

Незалежність

Репутація експертів

Вплив на зацікавлені сторони

62%

53%

63%

37%

49%

45%

60%

68%

23%

33%

40%

32%

48%

38%

37%

29%

24%

51%

4%

4%

3%

12%

18%

15%

7,%

5%

19%

0%

1%

1%

2%

1%

2%

3%

1%

6%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

Розробці рекомендацій з метою посилення 
ефективності зовнішньої та безпекової політики 

України

80%

Роз’яснювальній кампанії щодо ситуації в Україні за 
кордоном

64%

Врегулюванні конфліктів (наприклад, роль 
міжнародних акторів) 

51%

Промотуванні європейського вибору України в 
регіонах України

45%

Внутрішньополітичних процесах у країнах-сусідах 
України та ключових партнерах 

20%

Ваш варіант 8%
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
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Інституційна підтримка

Навчальний візит лідерів думок 
з ЄС та США до України

Європеїзація поза процесом

ПРОЕКТИ ЦНЄ 2018 Фінансовий звіт ЦНЄ 2018

30
.0

9.
20 22

.1
0.

20

від
 1

 ж
ов

тн
я 2

01
7

2019

2018

2017

від
 2

2 
сі

чн
я 2

01
8

Pact Inc./ USAID
(ENGAGE)

299 930 USD

Проект організаційного розвитку, 
спрямований на посилення 
стабільності та впливовості ЦНЄ

Міжнародний фонд «Відродження» у 
партнерстві з Ініціативою відкритого 
суспільства для Європи (OSIFE) за 
фінансової підтримки Посольства 
Швеції в Україні 

246 000 USD

Взаємодія аналітичних 
центрів і органів влади 

для грамотного 
прийняття рішень

Індекс вестернізації 
пострадянського 

простору

Міжнародний фонд 
«Відродження» 

27 000 USD

Спільне дослідження 
з аналітичним центром 

Німеччини

Відповідь на швидко мінливі 
громадські думки 

у Східному партнерстві

Румунське 
головування 

в Раді ЄС

Міжнародний фонд 
«Відродження» 

15 000 USD

StrategEast 

5 000 USD

Німецький фонд Маршалла

17 740 USD

Посольство Румунії

1 000 USD
Чорноморський фонд регіональної 
співпраці (BST) (Проект Німецького 
фонду Маршалла (GMF))

 24 999 USD

Фундація Інституту відкритого 
суспільства 

 98 567 USD

Посольство Румунії в Україні

26 191,2 ГРН
StrategEast

118 254,81 ГРН

The Institut für Europäische 
Politik (Berlin, Germany)

247 773,33 ГРН

Міжнародний фонд 
«Відродження» 

194 688,16 ГРН

Чорноморський фонд 
регіональної співпраці 
Німецького фонду 
Маршалла

551 522,06 ГРН

Фундація Інституту 
відкритого суспільства

952 153,28 ГРН

Міжнародний фонд 
«Відродження» 

у партнерстві з Ініціативою 
відкритого суспільства для 

Європи (OSIFE) за 
фінансової підтримки 

Посольства Швеції в Україні

2 207 136,41 ГРН

Pact Inc./ USAID (ENGAGE) 

1 929 634,16 ГРН
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German Marshall Fund of the 
United States (Німецький 
фонд Маршалла) 

475 824,59 ГРН
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0,39%1,76%

8,23%

14,2%

28,79%

32,93%

05
.0

7.
20

19
   

   
   

 3
1.

12
.2

01
9

від
 2

1л
ис

то
па

да
 2

01
8

від
 2

1л
ис

то
па

да
 2

01
8

Інституційна підтримка

Навчальний візит лідерів думок 
з ЄС та США до України
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Швеції в Україні 

246 000 USD

Взаємодія аналітичних 
центрів і органів влади 

для грамотного 
прийняття рішень

Індекс вестернізації 
пострадянського 

простору

Міжнародний фонд 
«Відродження» 

27 000 USD

Спільне дослідження 
з аналітичним центром 

Німеччини

Відповідь на швидко мінливі 
громадські думки 

у Східному партнерстві

Румунське 
головування 

в Раді ЄС

Міжнародний фонд 
«Відродження» 

15 000 USD

StrategEast 

5 000 USD

Німецький фонд Маршалла
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співпраці (BST) (Проект Німецького 
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 24 999 USD
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суспільства 
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РОЗПОДІЛ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ У 2019 РОЦІ 

6 703 178 ГРН

У цілому у 2019 році  
ЦНЄ отримав

ПРОЕКТИ
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ПЛАНИ НА 2020 РІК

Підготувати щонайменше два дослідження на за-
мовлення органів влади України.

Промотувати «Євромапу України» в регіонах. Підго-
тувати «Євромапу-2» для оцінювання рівня європей-
ської інтеграції областей в динаміці.

Надалі доносити до лідерів думок з ЄС та США ін-
формацію про Україну від перших осіб держави та 
незалежних експертів шляхом організації навчаль-
них візитів до України. 

Створювати майданчики для дискусій на тему євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції із залученням 
представників уряду України, Верховної Ради, Офісу 
Президента України, інших державних структур, 
дипломатів, експертів і журналістів.

Розвивати та інституційно зміцнювати організацію в 
рамках виконання місії Центру «Нова Європа».

Продовжувати програму стажування задля навчан-
ня та виховання нового покоління аналітиків у сфері 
зовнішньої політики та безпеки.
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НАШІ ДОНОРИ У 2018 РОЦІ НАШІ ПАРТНЕРИ

 • Atlantic Council (Вашингтон)
 • Carnegie Europe (Брюссель)
 • Center for Political-Military Analysis – Hudson Insti-

tute (Вашингтон)
 • Chatham House (Лондон)
 • CIDOB (Барселона)
 • Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF)
 • EUISS European Union Institute for Security Studies 

(Париж)
 • European Council on Foreign Relations (ECFR) 

(Лондон)
 • European Institute for Politics and Reforms (IPRE) 

(Кишинів)
 • EUROPEUM Institute for European Policy  (Прага)
 • Georgian Institute for Strategic Studies (GISS) 

(Тбілісі) 

 • German Council on Foreign Relations (DGAP) 
(Берлін)

 • Heritage Foundation (Вашингтон)
 • Institut français des relations internationales (IFRI) 

(Париж)
 • Institut für Europäische Politik (Берлін) та 

Міністерство закордонних справ ФРН
 • Italian Institute for International Political Studies 

(ISPI) (Мілан)
 • Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
 • Open Society European Policy Institute (OSEPI) 

(Брюссель)
 • Res Publica Foundation (Варшава)
 • Slovak Foreign Policy Association (SFPA) 

(Братислава)
 • Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien 

(ZOiS) (Берлін)

УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ

 • Business Ukraine
 • Euromaidan Press
 • Info Sapiens
 • Think twice UA
 • Truman Agency
 • ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації 

населення»
 • Комітет Верховної Ради України у закордонних 

справах
 • Міністерство закордонних справ України
 • Офіс Президента
 • Видавництво Старого Лева

 • Газета «День» 
 • Громадська синергія
 • Європейська правда 
 • Інтерньюз-Україна
 • Офіс віце-прем'єра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції 
 • Реанімаційний Пакет Реформ
 • Українська академія лідерства
 • Український кризовий медіа-центр 
 • Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька 

Кучеріва
 • Центр протидії корупції

ІНОЗЕМНІ ПАРТНЕРИ 
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ДОДАТОК 1.  КАЛЕНДАР НОВОЇ ЄВРОПИ. 

 ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ «НОВА ЄВРОПА» У 2019 РОЦІ

12 лютого 19 лютого  21 лютого  

29 липня 30 вересня 11 жовтня 18  червня 9 липня 23 липня  

7 березня  25 березня 29 березня 

25 жовтня 23 жовтня 17 жовтня

12 червня 10 червня 6 червня 3 червня  16 квітня 9 квітня

20 листопада 13 листопада 11 листопада

 28 листопада 9-13 грудня 13 грудня

Презентація 
результатів опитування 

«Зовнішня політика 
майбутнього 
президента»

Зустріч з Броком Бірманом, 
заступником Адміністратора 

Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID), керівником 
Бюро USAID у справах країн 

Європи та Євразії. Захід 
організований у Бухаресті за 
підтримки Black Sea Trust for 

Regional Cooperation.

Конференція Урядового офісу 
координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції 

«Прогрес євроінтеграції 
України: підсумки 2018 року»

Форум 
центральноєвропейської 
ініціативи (Рим). Форум 

організовано Istituto Affari 
Internazionali у партнерстві 

з Central European Ini-
tiative та Італійським 

міністерством закордонних 
справ та міжнародної 

співпраці

Дискусія «Посилення 
впливу третіх сил на 

Сході Європи: інтереси та 
стратегії України»

Серія дискусій «Східне 
партнерство після 2020 року», 
організована німецьким Insti-

tut für Europäische Politik

Презентація дослідження 
«Рік після виборів у Італії: 
вплив Рима на майбутнє 

ЄС та України»

Eastern Partnership 
Reflection Forum 2019 у 

Кишиневі

Дванадцятий 
навчальний візит 
західних лідерів 
думок до України

Директорка ЦНЄ Альона 
Гетьманчук була призначена 

членкинею Українсько-
польського президентського 
консультаційного комітету 

Указом Президента України

Публічна дискусія 
«Чому вибори в Україні 

важливі для ЄС?» 
(Мілан, Італія)

ЦНЄ презентував 
«Євромапу України» у 
Києві за участі Дмитра 

Кулеби

Конференція 
«Євроінтеграція – 
можливість чи вже 

реальність?»

 Семінар Reviving the 
Eastern Partnership 

workshop у Брюсселі на 
запрошення European 

Liberal Forum

Панельна дискусія 
«Гібридні загрози: 

відповідь України та НАТО»

ЦНЄ презентував «Євромапу 
України» у Дніпрі

Ретрит-зустріч та 
сесія стратегічного 

планування

ЦНЄ організував 
навчальний візит 10 

німецьких дослідників 
до України у рамках 

Німецько-української 
мережі дослідників 

(GURN) 

Щорічний Клуб 
Центру «Нова 

Європа» за 
участі Вадима 
Пристайка –  

Конференція 
аналітичних 
центрів МФ 

«Відродження» за 
участі експертів 
Центру «Нова 

Європа»

Міжнародна конференція: 
«Україна у рік виборів: 

нові тенденції у політиці та 
розвиток громадянського 
суспільства», організована 
Інститутом європейської 
політики (IEP) (Берлін)

Дискусія 
«Відродження 

Східного партнерства», 
організована 

Європейським 
ліберальним форумом 
у співпраці з Фондом 
Фрідріха Науманна за 

Свободу (Брюссель)

Директорка ЦНЄ 
Альона Гетьманчук 

увійшла до 
міжвідомчої групи з 
підготовки проекту 

нової Стратегії 
національної безпеки 

України 

Дискусія «Відродження 
Східного партнерства», 

організована 
Європейським 

ліберальним форумом 
у співпраці з Фондом 
Фрідріха Науманна за 

Свободу (Тбілісі)

Публічна дискусія 
«Кафе дебатів ЄС» 
(Кагул, Республіка 

Молдова)

Круглий стіл «Майбутнє 
політики Східного 

партнерства ЄС» (Париж, 
Франція)

Дискусія «Політичні та економічні 
реформи в Україні – вікно для 
співпраці з ЄС», організована в 

Будапешті Institute for Foreign Affairs 
and Trade спільно з Міжнародним 

Центром Перспективних Досліджень 
(МЦПД)



ЦЕНТР «НОВА ЄВРОПА»

вул. Велика Житомирська, 6/11, офіс 41, Київ, 01001

http://neweurope.org.ua/

 info@neweurope.org.ua

 https://www.facebook.com/NECUkraine/

 https://twitter.com/NEC_Ukraine
 https://www.linkedin.com/company/27202856/




