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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.
Зміст звіту є винятковою відповідальністю Центру «Нова
Європа» та його партнерів i не обов’язково відображає
погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
уряду США.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Попередній, 2020 рік став для Центру «Нова Європа» ще одним
випробуванням на стійкість. До традиційних випробувань, із якими
зіштовхуються в Україні незалежні аналітичні центри у сфері зовнішньої політики та безпеки, додались ще серйозні обмеження,
пов’язані з пандемією COVID-19.
Пишаюсь тим, що команда Центру «Нова Європа» пройшла і це
випробування гідно та достойно. За жодним із показників – чи це
стосується якості та кількості аналітичних матеріалів, чи йдеться
про кількість проведених заходів або ж посилення комунікаційних
та організаційних спроможностей – ми не здали жодної з позицій
у порівнянні з попереднім роком.

Альона Гетьманчук,
директорка
Центру «Нова Європа»

Опція «пауза» виявилась незатребуваною для нашого Центру навіть під час карантинних обмежень, котрі ми на повну потужність
використали задля підготовки аналітичних досліджень, а відтак
й поглиблення нашого рівня експертизи, посилення присутності
в медіа та соцмережах, і – звісно ж – випробування нового, змішаного формату проведення заходів та дискусій, поєднуючи
офлайн-компонент із онлайн-компонентом.
Як результат, наша діяльність за минулий рік на кількісному рівні
оберталась навколо цифри 30 – ми підготували 30 ґрунтовних
аналітичних матеріалів, організували 34 власні заходи, співорганізували та взяли участь ще у 31-му заході партнерів.
Ми здійснили масштабне, інноваційне дослідження, проаналізувавши «М’яку силу України» в п'яти пострадянських країнах. Разом
із грузинськими партнерами підготували та відповідним чином
проадвокатували спільні українсько-грузинські рекомендації у
рамках Процесу рефлексій НАТО, результатом якого має стати
оновлена Стратегія Альянсу до 2030 року.
Ми, впевнена, наростили доказові м’язи української зовнішньої
політики та публічної дипломатії за допомогою результатів масштабних соціологічних досліджень – щодо пріоритетів та викликів
зовнішньої політики України серед українців та щодо сприйняття
України в країнах ЄС (Німеччині, Франції, Італії, Польщі).

4
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Як і в попередні роки діяльності Центру, ми відчували шалений запит на нашу експертизу з боку органів державної влади. Ми були
запрошені органами влади України до розробки відразу чотирьох
державних стратегій: Стратегії національної безпеки, Стратегії
зовнішньополітичної діяльності, Азійської стратегії та Стратегії публічної дипломатії. Ми також виступали як комунікаційний майданчик для
відвертого спілкування між ключовими державними стейкхолдерами
у сфері зовнішньої політики та експертами з питань зовнішньої політики: у рамках нашого «Клубу Нової Європи» ми організували неформальне обговорення зовнішньополітичних викликів із міністром
закордонних справ, віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, дипломатичним радником Президента України.
Однак, пам’ятаючи про те, що в ЄС рухається не тільки Київ, але й вся
Україна, ми не забували про регіони України. Нам вдалось вже вдруге проаналізувати та порівняти рівень європейської інтеграції областей України у рамках нашого іншого інноваційного та масштабного
дослідження «Євромапа України».
Це далеко не повний перелік наших досягнень у вкрай турбулентному 2020-му. У річному звіті ви зможете ознайомитись із нашими
іншими важливими ініціативами та дослідженнями. У 2021 рік ми
ступили з не менш рішучим завданням не просто наблизити Україну
до ЄС та НАТО, але й зробити все можливе, аби Україна могла стати
справжн ім центром Нової Європи.

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020
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ПРО НАС

НАША МІСІЯ
Місія Центру «Нова Європа» полягає
у розробці аналітичних досліджень та
здійсненні проєктної 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.

Центр «Нова Європа» заснований 2017 року як
незалежний аналітичний центр. Попри новий
бренд, він базується на досвіді команди, яка
разом працює з 2009 року (раніше – в рамках Інституту світової політики).
Бачення Центру «Нова Європа» максимально
наближене до бачення майбутнього Української держави більшістю громадян: Україна
повинна бути інтегрованою в ЄС і НАТО. Під
інтеграцією ми вбачаємо не стільки формалізоване членство, скільки запозичення найкращих стандартів і практик для фактичної
належності України до євроатлантичного
ціннісного простору.

«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.

Протягом 2010–2019 років команді Центру «Нова Європа» вдалося
здобути визнання та довіру не лише українського експертного
середовища та осіб, які ухвалюють рішення, а й міжнародної
дипломатичної та експертної спільноти. За 11 років фахівці Центру
розробили у цілому понад 150 аналітичних матеріалів.

1
2

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ЦЕНТРУ «НОВА ЄВРОПА»
Підвищення ефективності
зовнішньої та безпекової
політики України за допомогою
аналітичних матеріалів та
рекомендацій «Нової Європи».

Ефективна та регулярна комунікація переваг європейського
та євроатлантичного вибору
України.

3
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Підвищення рівня
зацікавленості європейських
країн та США у підтримці
України.
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Юлія Кононенко
Ph.D.c.,
Редфордського
Юліялекторка
Кононенко
університету
(США)
Ph.D.c., лекторка Редфордського
університету (США)

ХТО Є ХТО
В ЦЕНТРІ «НОВА ЄВРОПА»

Сергій Солодкий
перший заступник директора
Сергій Солодкий
перший заступник директора

Альона Гетьманчук
директорка
Альона Гетьманчук
директорка

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

Тетяна Левонюк
аналітикиня
Тетяна Левонюк
аналітикиня

КОМАНДА

Маріанна
Фахурдінова
аналітикиня
таМаріанна
менеджерка
Фахурдінова
з комунікацій
аналітикиня
та менеджерка
з комунікацій
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НАГЛЯДОВА
РАДА
НАГЛЯДОВА
РАДА

Микола Сірук
журналіст-міжнародник
Микола Сірук
журналіст-міжнародник

Леонід Літра
старший аналітик
Леонід Літра
старший аналітик

Леся Піценко
фінансова
директорка
Леся Піценко
фінансова
директорка

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

КОМАНДА

Катерина Зарембо
асоційована
аналітикиня
Катерина Зарембо
асоційована
аналітикиня
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СТРАТЕГІЧНА
ГРУПА
РАДНИКІВ
СТРАТЕГІЧНА
ГРУПА
РАДНИКІВ

Ганна Мєдвєдєва
асоційована
аналітикиня
Ганна Мєдвєдєва
асоційована
аналітикиня

Євген Марчук
колишній міністр оборони, секретар
РНБО
та прем'єр-міністр
України
Євген
Марчук
колишній міністр оборони, секретар
РНБО та прем'єр-міністр України
Роман Шпек
український державний
діяч,Роман
колишній
голова
Шпек
Представництва
українськийУкраїни
державний
при ЄС
діяч, колишній голова
Представництва України
при ЄС
Карл Більдт
колишній прем’єр-міністр та
міністр закордонних справ
Карл Більдт
Швеції
колишній прем’єр-міністр та
міністр закордонних справ
Швеції

Геральд Кнаус
засновник і провідний
аналітик Європейської
ініціативи
Геральдстабільності
Кнаус
(Австрія)
засновник і провідний
аналітик Європейської
Джеймс Шерр
ініціативи стабільності
старший науковий співробітник Естонського
(Австрія)
інституту зовнішньої політики

Джеймс Шерр
старший науковий співробітник Естонського
інституту зовнішньої політики

Адріан Каратницький
старший науковий співробітник
Атлантичної ради США
Адріан Каратницький
старший науковий співробітник
Атлантичної ради США
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АНАЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

НАШІ УСПІХИ
УЧАСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ
СТРАТЕГУВАННІ
ТА СПІВПРАЦЯ
З ОРГАНАМИ ВЛАДИ
Аналітики Центру «Нова Європа»
брали активну участь у робочих
групах, які розробляли стратегічні
документи для Міністерства закордонних справ України. Зокрема,
фахівці організації були залучені
до підготовки Стратегії національ

ної безпеки України, Стратегії
зовнішньополітичної діяльності,
Стратегії публічної дипломатії,
Азійської стратегії. Наші екс-

«Нова Європа» поглибила співпрацю з провідними аналітичними центрами країн-членів
Європейського Союзу та США. Попри пандемію,
наш центр презентував ряд спільних аналітичних
документів із колегами з Німеччини та Франції.
Із німецьким Інститутом європейської політики
було організовано п'ять заходів.

перти також брали активну участь
в нарадах та експертних зустрічах із Віцепрем'єр-міністрами з
європейської та євроатлантичної
інтеграції України.

У минулому році статті про дослідження Центру «Нова Європа» з'явились на обкладинках
провідних українських друкованих медіа тричі! У грудні видання «Новое время» та «День»
опублікували розлогі матеріали
про два масштабні опитування, проведені на замовлення
«Нової Європи»: «Як сприйма
ють Україну в країнах ЄС» та

«НОВА ЄВРОПА»
В ЗНО
Успіх — це коли ваше дослідження цитують навіть у... ЗНО! Минулого року одне з завдань у зовнішньому незалежному оцінюванні
з української мови та літератури
містило згадку про дослідження
«Нової Європи»: «Соціологічне дослідження «Молодь України 2017»
засвідчує: понад 60 % української
молоді пишаються тим, що є
громадянами України. Водночас
кожен п’ятий з опитаних розглядає
можливість переїзду за кордон.»

«Дипломатія 2021: очікування
українського суспільства».

Це всеукраїнське опитування було здійснене Центром «Нова Європа» та Фондом ім. Фрідріха Еберта в Україні у 2017 році. За його
результатами аналітики нашого центру написали всеохопне дослідження «Українське «покоління Z»: цінності та орієнтири».
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НА ПЕРШИХ
ШПАЛЬТАХ
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У травні дослідження «Євромапа України» було на обкладинці
«Дня». Крім того, коментарі
аналітиків «Нової Європи» регулярно згадуються в матеріалах
провідних масмедіа світу.

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020
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Міністерство закордонних
справ України

НАС РЕКОМЕНДУЮТЬ
Українські та закордонні високопосадовці та експерти схвально відгукуються про
«Нову Європу» та рекомендують наші дослідження і заходи у медіа, а також на своїх
сторінках у соціальних мережах.
Єгор Божок, Заступник Міністра
закордонних справ України

Посольство
України в США
про статтю
Альони
Гетьманчук
«Мрія і НАТО»

Олексій Рєзніков на заході Центру «Нова Європа»
«Придністровський варіант для Донбасу: найкращий з
найгірших?»

Інтерв'ю Олексія Рєзнікова, Віцепрем'єр-міністра,
Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України для «Дзекрала тижня»

Посольство ФРН в Україні

Інтерв'ю Юлії Мендель, Прессекретаря
Президента України для «Радіо Свобода»
Еміне Джапарова, Перша заступниця
Міністра закордонних справ України

Міністерство закордонних справ України
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Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр-міністр з
питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України

Етьєн де Понсен,
Посол Франції в Україні

Андрій Буквич, Генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики
Офісу Президента України; Микола Сірук, Кореспондент відділу міжнародної
політики та інформації газети «День»; Олександр Сушко, Виконавчий директор
Міжнародного фонду «Відродження»;
Катерина Смаглій, Керівниця відділу
міжнародного співробітництва та
комунікацій Дипломатичної академії
України; Дарія Гайдай, Радниця
віцепрем'єра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України

Урядовий офіс координації
Катаріна Матернова, Заступниця голови
європейської та євроатлантичної
генерального директорату Єврокомісії з
інтеграції
політики сусідства і розширення
Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020 13

ЦИФРАМИ
ПРО ЦЕНТР «НОВА ЄВРОПА»
В 2020 РОЦІ

34
		

Було організовано

заходи

за участі представників уряду,
парламенту, закордонних можновладців, експертів та дипломатів

30

Центр підготував

досліджень та
аналітичних матеріалів

Більше

500

згадок про заходи та
аналітику
«Нової Європи» в медіа

31

Аналітики Центру
виступили на

публічнму заході наших

партнерів в Україні та за кордоном

14
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АНАЛІТИКА, ЗАХОДИ ТА ІНІЦІАТИВИ
ПОСИЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ
І БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

1

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
Європейська інтеграція як фундаментальний напрям зовнішньої політики завжди посідала пріоритетне місце в аналітичній діяльності «Нової Європи».
Старший аналітик центру Лео Літра підготував
низку документів, присвячених «Східному партнерству», співпраці України та Європейського Союзу.
Зокрема, аналітик став співавтором документа

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

http://neweurope.org.ua/
info@neweurope.org.ua

https://twitter.com/NEC_Ukraine

, 2020

ДЗЕРКАЛЬНЕ
ВІДОБРАЖЕННЯ:
ЩО ПРИДНІСТРОВ’Я МОЖЕ
ПІДКАЗАТИ НАМ ПРО ДОНБАС?1
Леонід Літра

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», Ініціативи
відкритого суспільства для
Європи (OSIFE).

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

СЦЕНАРІЇ
ВРЕГУЛЮВАННЯ
КОНФЛІКТУ
НА ДОНБАСІ

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.

Київ, 2020

Аналітики «Нової Європи» значну частину своїх зусиль спрямовували на розробку документів, які б
стали в нагоді для представників профільних органів влади у протидії російській агресивній політиці.
Зокрема, було підготовлено масштабне прогностичне дослідження «Сценарії врегулювання конф
лікту на Донбасі». Аналітики продовжували відстежувати ситуацію навколо придністровського
врегулювання (полісі-бріф «Придністровський варіант для Донбасу» старшого аналітика Лео
Літри). Асоційована аналітикиня Катерина Зарембо підготувала дослідження «Європейський
Донбас: як комунікувати євроінтеграцію на Донеччині та Луганщині».

2

ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

4

ВИБОРИ У США

«Цілі Східного партнерства піс
ля 2020: рекомендації із Грузії,
Молдови та України», над яким

працювали 37 дослідників з аналітичних центрів ЄС, Грузії, Молдови
та України, а також співавтором
дослідження «Як відродити Східне
партнерство», написаного після
проведення протягом 2019 року чотирьох воркшопів у Кишеневі, Києві,
Тбілісі та Брюсселі.

Вибори у Сполучених Штатах були в фокусі
особливої уваги «Нової Європи». Директорка
Альона Гетьманчук підготувала серію аналітичних документів, присвячених українськоамериканській співпраці. Вона, зокрема, була
авторкою детальних аналітичних портретів

«Український профіль Джо Байдена і Дональ
да Трампа». Українська дипломатія отримала
2020 рік можна до певної міри назвати роком НАТО в
роботі аналітиків «Нової Європи». Альона Гетьманчук
підготувала полісі-бріф «Україна-НАТО. Що далі піс
ля посиленого партнерства?». Дослідники також аналізували законопроєкти, пов’язані з євроатлантичною
інтеграцією. Кульмінацією напрацювань на цьому
напрямку стала підготовка унікального українськогрузинського аналітичного документа з відповідними
рекомендаціями у рамках NATO Reflection Process.
Ідеї «Нової Європи» були взяті до уваги під час підготовки фінальних рекомендацій, над якими працювали
експерти, запрошені Генеральним секретарем НАТО.

16
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в своє розпорядження детальні рекомендації
«Нової Європи» щодо співпраці України з адміністрацією Байдена, а американські партнери — полісі-мемо «Трансатлантична амбіція»
з очікуваннями України щодо президентства
Байдена.

Євгеній Єнін, Заступник Міністра закордонних
справ України
Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020
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НІМЕЦЬКИЙ
НАПРЯМОК

«Нова Європа» традиційно відстежувала події в українсько-німецьких відносинах. Унікальний аналіз очікувань можновладців України
і Німеччини щодо співпраці було підготовлено спільно з Інститутом
європейської політики (Берлін). Окремий полісі-бріф було присвячено призупинці будівництва російського газопроводу «Північний
потік-2». У 2020 році відбулось п’ять робочих українсько-німецьких
сніданків, де українські експерти мали змогу у неформальній обстановці поспілкуватись з профільними німецькими спікерами.

АЗІЙСЬКА СТРАТЕГІЯ
Аналітики «Нової Європи» входили до робочої групи МЗС України з підготовки Азійської
стратегії. У рамках цієї роботи аналітична команада центру підготувала рекомендації щодо потенційних ризиків співпраці з Китаєм для відносин України з ЄС, США та
НАТО, а також відповідний аналіз та рекомендації щодо розвитку білатеральних відносин України та Японії.

9

КОРОНАВІРУСНА ДИПЛОМАТІЯ

Аналітики «Нової Європи» відреагували своєю роботою і на
ключовий виклик минулого року – пандемію. У відповідь на неї
дослідники підготували полісі-бріфи, присвячені коронавірусній
дипломатії та охороні здоров'я в ЄС.

ДИПЛОМАТІЯ-2021
«Нова Європа» спільно з
соціологічною компанією
Info Sapiens проаналізувала
суспільні настрої в Україні
щодо зовнішньої політики.
Дослідження дозволило
визначити суспільну оцінку нинішніх пріоритетів
зовнішньої політики, виокремити головні завдання
для дипломатії на 2021 рік.
Міністр закордонних справ
України Дмитро Кулеба
взяв участь у презентації
дослідження, на якій високо
оцінив аналітичний документ «Нової Європи»

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України

ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ І НЕ ТІЛЬКИ
Аналітики «Нової Європи» не залишали поза
увагою і інші питання, які стосувалися зовнішньої політики України і, відтак, становили інтерес для українських дипломатів. Важливим
напрямком аналітичних напрацювань «Нової
Європи» залишалася співпраця України і
Польщі. Наші дослідники готували аналітичні
документи також щодо взаємин України з
Білоруссю, Грузією, Словаччиною тощо.

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

Сергій Солодкий, перший заступник
директора Центру «Нова Європа»;
Петро Бешта, Генеральний директор
політичного директорату МЗС України

Василь Мирошниченко, Співзасновник CFC Сonsulting; Ганна Гопко, Голова
Мережі захисту національних інтересів «ANTS»; Лео Літра, старший
аналітик Центру «Нова Європа»; Альона Гетьманчук, директорка Центру
«Нова Європа»
Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020
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КОМУНІКАЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ
УКРАЇНИ В РЕГІОНАХ

1

«ЄВРОМАПА УКРАЇНИ-2»

● Аналітики «Нової Європи» продовжували адвокацію першого видання дослідження «Євромапа України. Рейтинг
європейської інтеграції областей»,
підготовленого у співпраці з Урядовим
офісом координації європейської та
євроатлантичної інтеграції. Задля посилення поінформованості українців про переваги європейської інтеграції наші аналітики провели публічну дискусію у Запоріжжі,
а також підготували дві дискусійні записки,
присвячені євроінтеграції Дніпропетровської та Запорізької областей.

Александер
Маркус, Голова
правління
НімецькоУкраїнської
промисловоторговельної
палати

20

● В умовах пандемії
коронавірусу «Нова
Європа» підготувала
окреме тематичне
дослідження «Єв
ромапа здоров`я»,
в рамках якого були
проаналізовані 23
індикатори в сфері
охорони здоров’я. Це
дослідження стало
частиною другого
видання «Євромапи
України».

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

● Центр «Нова Європа» опублікував друге видан
ня дослідження «Євромапа України», унікальний рейтинг європейської інтеграції областей,
складений на основі ґрунтовного аналізу 50
індикаторів із 9 сфер. Дослідження було презентовано у Києві, а також в онлайн-форматі у
Запорізькій та Херсонській областях.

Артур Бойко,
Начальник Управління
зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної
дільності Запорізької ОДА;
Аскад Ашурбеков,
політичний експерт,
соціолог

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020
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1

На запит Запорізької обласної державної адміністрації
аналітикині Тетяна Левонюк
та Маріанна Фахурдінова
провели онлайн-уроки для
школярів області, присвячені Європейському Союзу
та НАТО. Варто відзначити,
що співпраця із представниками адміністрації є сталою: за
рік спільними зусиллями було
проведено чотири заходи.
Аналітиків «Нової Європи»
активно долучають до відкриття
регіональних офісів євроінтеграції: Сергій Солодкий та
Тетяна Левонюк взяли участь у
нарадах щодо відкриття регіональних офісів євроінтеграції
у Херсоні та Дніпрі, організованих Офісом Віцепрем’єрки
з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції
України у співпраці з відповідними ОДА.
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КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄС І США

СПІВПРАЦЯ З РЕГІОНАМИ

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВІДПОВІДНОЇ
ТЕМАТИКИ ТА ЇХ КОМУНІКАЦІЯ ЗА КОРДОНОМ

Етьен де Понсен, посол Франції в Україні

3

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
І ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
Децентралізація вважається однією з найуспішніших реформ в
України, але чи є взаємозв’язок між
євроінтеграцією та децентралізацією? Саме з цим розбиралися аналітики «Нової Європи» у дослідженні, підготовленому у партнерстві
із Центром східноєвропейських
та міжнародних досліджень (ZOiS,
Німеччина). Останнє грунтується
на аналітичних записках, які були
підготовлені регіональними аналітиками з різних куточків України –
Харківщини, Одещини, Львівщини,
Полтавщини, Сумщини та Донеччини.

● Щоб зрозуміти настрої щодо України, Центр «Нова Європа» здійснив
дослідження громадської думки у Франції, Німеччині, Італії та Польщі «Як
сприймають Україну в ЄС?». У презентації дослідження у листопаді цього
року взяли участь перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, посол Франції в Україні Етьен де Понсен, очільники
українських посольств у Німеччині, Польщі та Італії, закордонні журналісти.
Дослідження отримало широкий резонанс в Україні, про нього також написали закордонні журналісти та медіа, українські посольства в Європі.

Андрій Мельник, посол України у ФРН

Еміне Джапарова, перша
заступниця Міністра
закордонних справ України

Фабріс Депрез, журналіст французького видання «LaCroix»
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2

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ АНАЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ

Андрій Буквич, Генеральний директор
Директорату зовнішньої політики Офісу
Президента України

3

Спільний захід «Нової Європи» та The
German Marshall Fund (GMF, США)

● «Нова Європа» проаналізувала, чи стало президентство Зеленського елементом «м’якої сили» України у 5 пострадянських
країнах — у липні було презентуване масштабне інноваційне
дослідження «»М’яка сила» України в регіоні. Що змінилось за
Вадим Галайчук, Перший заступник
голови Комітету Верховної Ради
України з питань інтеграції України
з Європейським Союзом
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президентства Володимира Зеленського? Кейси Білорусі, Грузії,
Молдови, Казахстану та Росії». У презентації дослідження взяли
участь Євгеній Єнін, Заступник Міністра закордонних справ України, Андрій Буквич, Генеральний директор Директорату зовнішньої
політики Офісу Президента України, Вадим Галайчук, Перший
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з ЄС. Дослідження було перекладено англійською та
російською мовами та поширено серед експертів Білорусі, Грузії,
Молдови, Казахстану та Росії.

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

● Матеріали наших експертів були особливо затребувані у закордонних аналітичних центрах у цьому році. На прохання IEP (Німеччина), DGAP (Німеччина), Ifri (Франція), ISPI (Італія), Polis180 (Німеччина) аналітики «Нової Європи», як гостьові експерти, написали
дослідження та статті, які було опубліковано на веб-сайтах цих
аналітичних центрів.
● У цьому році наші експерти написали спільні дослідження з аналітиками ZOiS (Німеччина), EU ISS (Франція), IEP (Німеччина), GISS
(Грузія). Центр «Нова Європа» організував низку спільних заходів із
такими відомими закордонними партнерами, як Chatham House,
Atlantic Council (США), GMF (США), IEP (Німеччина), IFRI (Франція),
ZOiS (Німеччина).
● У 2020 році аналітичні центри LibMod (Берлін) та EuroCreative (Париж) опублікували на своїх веб-сайтах окремі матеріали із книги
«Нова Європа». Збір есе інтелектуалів було ініційовано Центром
«Нова Європа» та видано «Видавництвом Старого Лева» у 2018
році.
● «Нова Європа» регулярно співпрацює з провідними закордонними аналітиками в рамках постійної рубрики нашого центру
«Нова Європа цікавиться». У
ній ми представляємо думки
експертів щодо актуальних
питань зовнішньої політики
України. У 2020 році було
залучено 38 провідних закордонних експертів у рамках
6 таких опитувань.

ЗАКОРДОННІ МЕДІА

Аналітики «Нової Європи» також
активно дають коментарі щодо
актуальних подій у світі та в Україні
закордонним медіа, сприяючи
таким чином поширенню правдивої інформації про Україну за
кордоном. У цьому році матеріали наших аналітиків з'являлись у виданях The New York Times, Atlantic
Council, BBC, Deutsche Welle,
Foreign Policy, POLITICO Europe,
Radio Free Europe/Radio Liberty,
BuzzFeedNews, Radio Europa Liberă
Moldova, Le Courrier D’Europe
Centrale, Le Courrier des Balkans
тощо.
Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020
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ДОВІРЛИВІ ФОРМАТИ
«Нова Європа» стала майданчиком для довірливого діалогу між
можновладцями і аналітиками
щодо зовнішньої політики. Центр
організовував регулярні заходи у
форматі «не під запис». Нашими
гостями були українські і закордонні міністри, радники глав держав, представники парламентів.

Дмитро Кулеба

1

КЛУБИ «НОВОЇ ЄВРОПИ»

У минулому році Центр організував три Клуби «Нової Європи» із
високоповажними гостями: Міністром закордонних справ України
Дмитром Кулебою, Віцепрем’єркою з
європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною,
Заступником Керівника Офісу Президента
Ігорем Жовквою.

2

НІМЕЦЬКІ СНІДАНКИ В УКРАЇНІ

Німецькі сніданки проводяться
у партнерстві з Інститутом
європейської політики
(Берлін) під патронатом
Посла Федеративної
Республіки Німеччина
Анки Фельдгузен.

У рамках проєкту «German Ukrainian Researchers Network»
(GURN), Центр «Нова Європа» організував п’ять німецьких сніданків — унікальних заходів закритого формату, що проводяться з метою обговорення поглядів німецьких експертів та осіб, відповідальних
за ухвалення рішень щодо подій в Україні та Німеччині, та встановлення професійного діалогу між експертами обох країн.

Заходи стали унікальною можливістю
для представників уряду, парламенту
і низки ключових посольств, а також
для українських експертів з питань
зовнішньої та безпекової політики і
журналістів звірити годинники та у
неформальній атмосфері обговорити найактуальніші питання
зовнішньої політики України.
Ольга Стефанішина

Ігор Жовква

Альона Гетьманчук, Галина Янченко, Сергій Солодкий

Александер Маркус

У заходах брали участь, зокрема, Маттіас Лютенберг, Керівник
відділу з питань Східної і Південно-Східної Європи у Відомстві федерального канцлера Німеччини, Олексій Рєзніков, Віцепрем'єрміністр, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України, Омід Нуріпур, Голова міжпарламентської групи
дружби з Україною у Бундестазі, Галина Янченко, Співголова групи
з міжпарламентських зв’язків із Федеративною Республікою Німеччина у Верховній Раді України, Александер Маркус, Голова
правління Німецько-Української промислово-торговельної палата,
Роберт Кірхнер, Заступник керівника Німецької консультативної
групи у Berlin Economics (Берлін).
Посольство Франції в Україні

26

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

27

3

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

1

#НОВАЄВРОПА_НАВЧАЄ

Аналітики Центру «Нова Європа» проводять тренінги з написання аналітичних матеріалів у рамках програми Міжнародного Фонду «Відродження». Так, асоційована аналітикиня
Центру Катерина Зарембо провела онлайн-семінар «Як
писати аналітичні матеріали», а також спільно з Максимом
Яковлєвим – онлайн-семінар «Аналітика для початківців».

● Центр «Нова Європа» організовує та бере участь у
заходах для студентів закладів вищої освіти. Зокрема, Альона Гетьманчук провела лекцію «Проактивна
міжнародна аналітика: на захисті національних
інтересів України» на запрошення Дипломатичної
академії України імені Геннадія Удовенка. Тетяна
Левонюк та Маріанна Фахурдінова поспілкувалися
зі студентами НаУКМА в рамках дискусії «Аналітичні
центри: все, що ви хотіли знати».
● На запрошення Запорізької ОДА аналітикині Центру
«Нова Європа» провели два онлайн-уроки для школярів старших класів «Знайомтесь: Європейський
Союз!» та «Україна-НАТО: просто про складне».

2
28

СТАЖУВАННЯ
В ЦЕНТРІ «НОВА ЄВРОПА»

● Діляться аналітики «Нової Європи» і своєю
експертизою в комунікаціях та інституційному розвитку аналітичних центрів. Цього
року Маріанна Фахурдінова провела лекцію «Як знайти свою цільову аудиторію та
канали комунікацій» на школі Комунікації
в адвокації Центру демократії та верховенства права, а Катерина Зарембо – тренінг
«Моніторинг та оцінка для аналітичних центрів: оцінка впливу».

4

СТАЛА СПІВПРАЦЯ
З УКРАЇНСЬКИМИ
ПАРТНЕРАМИ

#НОВАЄВРОПА_НАВЧАЄТЬСЯ

Центр «Нова Європа» не тільки ділититься своїм досвідом, але
представники нашого Центру також постійно підвищують свою
кваліфікацію у різних сферах. Зокрема, Тетяна Левонюк стала
учасницею міжнародної зимової школи «Як не стати псевдо
дослідником? Ремесло політичного аналізу», яка відбувалась
у Польщі 27-31 січня. У свою чергу, Маріанна Фахурдінова взяла
участь у тренінгу «Основи ефективних комунікацій: як ана
літичним центрам стати помітними», організованому Міжнародним Фондом «Відродження».

Аналітики Центру
«Нова Європа» брали участь у заходах
інших українських
організацій та були
співорганізаторами
таких заходів. Серед
партнерів «Нової Європи» Мережа захисту
національних інтересів
«АНТС», Рада зовнішньої політики «Українська призма», Український інститут, Центр
Разумкова, Фонд
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва,
Центр протидії корупції
та інші.

Центр «Нова Європа» активно залучає до своєї
діяльності молодше покоління аналітиків як із
України, так із-за кордону. Попри пандемію
коронавірусу, завдяки онлайн-форматам
за рік у Центрі пройшли стажування Артем Халімовський (НаУКМА), Анастасія
Мітасова (НаУКМА) та Марина Бурська
(НаУКМА).
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ВИКОРИСТОВУЄМО РІЗНІ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЙ

Більше

млн. осіб
інтерв'ю та коментарів
Загальне охоплення населення
для українських та
матеріалами у медіа
закордонних масмедіа

матеріалів для
медіа (статті, авторські колонки)

500

згадок про заходи та аналітику
«Нової Європи» в медіа

Протягом 2020 року наші аналітики підготували понад півсотні
матеріалів для медіа (статті, авторські колонки). Також представники Центру дали майже півтори сотні інтерв’ю та коментарів
для українських та закордонних масмедіа. Про продукти центру
медіа згадали впродовж минулого року понад 500 разів. Загальне охоплення населення матеріалами центру, опублікованими у
масмедіа, — близько 1,2 млн осіб.

3

ВІЗУАЛІЗУЄМО
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

MAIN ASSOCIATIONS
WITH UKRAINE

Cases of Germany, France, Italy, Poland

АSSOCIATIONS
IN GERMANY, FRANCE,
ITALY AND POLAND

TOP 3 GERMANY

TOP 3 FRANCE

TOP 3 ITALY

TOP 3 POLAND

9,00%

10,80%

25.80%

25.00%

15.50%

13.10%

17.90%

15.70%

2

х

18,00%
10,30%

13.90%

In ﬁve years, the associations of Ukraine with war
dropped by 4 times from 49% to 12% and with
Russia twofold: from 18% in 2015 to 9% in 2020.

2015
2020
12,00%

Важливі правильна пріоритизація
та комунікація: розвиток відносин із
країнами Азії не має стояти на заваді
інтеграції України до ЄС та НАТО.

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

49,00%

4

може проштовхувати в інших країнах власні політичні інтереси. Скринінг інвестицій за
європейським зразком має бути одним із варіантів реагування на відповідні ризики.

Кібер/інформаційна

What is Ukraine’s perception in the EU?

х

Інвестиції під мікроскопом. За рахунок втягування в економічну залежність Китай

Євроатлантичні партнери – пріоритет.

16.40%

Традиційними українськими партнерами нашого
центру є видання Європейська правда, Українська
правда, ТСН, BBC Україна, День, Сьогодні, Радіо
Свобода, Дзеркало тижня, Громадське радіо, Новости Донбасса, LIGA.NET, Business Ukraine, НВ, Суспільне.UA

50 150

11.40%

Центр «Нова Європа» комунікує також у
різноманітних українських та закордонних
медіа. У цьому році матеріали та коментарі наших експертів з'явилися у таких відомих закордонних виданнях: The New York Times, Atlantic Council,
BBC, Deutsche Welle, Foreign Policy, POLITICO Europe,
Radio Free Europe/Radio Liberty, BuzzFeedNews, Radio
Europa Liberă Moldova, Le Courrier D’Europe Centrale,
Le Courrier des Balkans тощо.

млн. осіб
за рік
у соцмережах

1,2

понад

11.30%

«Нова Європа» використовує такі
канали комунікацій: Facebook,
Twitter, Youtube, вебсайт.

Щомісяця ми готуємо дайджести з описом подій, досліджень та публікацій експертів нашого Центру, який
публікуємо у соціальних мережах та розсилаємо нашим партнерам.

7.90%

1

2

Кількість людей, які стежать за сторінками Центру
«Нова Європа» у соціальних мережах, невпинно
зростає. За 2020 рік кількість уподобань сторінки
Центру у Фейсбуці збільшилась у півтора рази.
Дописи «Нової Європи» у соціальних мережах та
на сайті охопили близько 1,1 млн осіб за рік.

10.60%

КОМУНІКАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ

1,1

НАБИРАЄМО ОБЕРТИ

9,00%

2,00%
war /
conﬂict with Russia

poverty /
unemployment

immigration /
seasonal workers

Russia

War / conﬂict
with Russia

Russia
(unspeciﬁed)

Crimea
(invasion,
occupation,
annexation)

War /
conﬂict
with
Russia

Russia
(unspeciﬁed)

Trade /
economic
relations
Eastern
Europe

I have
Poverty /
Ukrainian
unemploy
friends/fam
ment
ily relations
Immigrati / I am Immigration /
War /
on / Ukrainian seasonal
conﬂict
seasonal
workers
with Russia
workers

The opinion poll was conducted in France, Germany, Italy and Poland by the sociological agency Kantar Profiles Division at the request of New Europe Center. Respondents represent their countries proportionally based on gender, age and regions.

безпека. Україна має
проаналізувати досвід ЄС у
сфері інформаційної безпеки
та, за можливості, долучитися
до відповідних ініціатив.

КИТАЙ
І УКРАЇНА

Як нейтралізувати ризики від співпраці
з КНР для відносин із ЄС, США та НАТО?

Пастки інфраструктурних
проєктів. Україна зацікавлена в
транспортних коридорах до Азії,
які обходять Росію (наприклад,
«Один пояс, один шлях»). Та варто
остерігатися китайських позик
на інфраструктурні проєкти з
сумнівним співвідношенням
вартості й вигоди.

4

New Europe Center
http://neweurope.org.ua/

Торгівля без узалежнення. Відсутність
торговельного узалежнення від КНР убезпечує
Україну в майбутньому від використання
Китаєм присутності української продукції
на китайському ринку як важелів впливу на
Україну в інших питаннях.

Продаж зброї. Не виключено,
що з боку ЄС і США може
постати питання щодо
продажу зброї Україною
Китаю.

Акцент на праві та правилах.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Інтелектуальна власність. Україні необхідно
врегулювати із КНР питання інтелектуальної власності
й прописати порядок співпраці між українськими та
китайськими підприємствами й дослідниками.

У комунікації з КНР Україна могла б
робити акцент на праві і правилах
(rules-based international order), що
відповідало би нашим інтересам:
взаємовигідніа співпраця з КНР та
підтримка Китаєм України в рамках
міжнародних організацій (протидія
російській агресії на рівні ООН).

Попередні консультації з чутливих проєктів. Україна
має оцінювати будь-який інфраструктурний, технологічний
чи, тим більше, безпековий проєкт у співпраці з КНР з точки
зору його впливу на відносини з США чи ЄС.
http://neweurope.org.ua/analytics/kytaj/

ДІЛИМОСЬ
ЗНАННЯМИ

Центр «Нова Європа» не лише розвиває власну комунікаційну спроможність, але і радо
ділиться знаннями та досвідом із іншими
організаціями! На запрошення Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ)
у вересні цього року Маріанна Фахурдінова, менеджерка з комунікацій «Нової
Європи», провела тренінг на тему «Як

знайти свою цільову аудиторію та
канали комунікації» на триденній

Школі комунікацій в адвокації.
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ОПИТУВАННЯ ПАРТНЕРІВ ЦЕНТРУ «НОВА ЄВРОПА»
МІСІЯ ЦЕНТРУ
«НОВА ЄВРОПА»
Є АКТУАЛЬНОЮ:

Так
Не знаю

100%
Одностайно (100%)
респонденти
заявили про
актуальність місії
та стратегічних
пріоритетів «Нової
Європи».

Партнери Центру «Нова Європа» високо оцінюють незалежність, репутацію та якість досліджень наших експертів. Про це свідчать результати опитування Центру серед офіційних осіб, українських та іноземних експертів, дипломатів, донорів, журналістів та громадських діячів.
Усього в опитуванні взяли участь 105 осіб.
Усі опитані без винятку вважають місію та пріоритети роботи Центру
актуальними в умовах викликів сучасної України. 99% опитаних зазначили, що мають високий або дуже високий рівень довіри до нашої
команди.
На думку наших партнерів, у 2021 році Центру «Нова Європа» варто
зосередитися на розробці рекомендацій задля посилення ефективності зовнішньої та безпекової політики України (73%). Крім того, «Новій
Європі» слід далі працювати над роз’яснювальною кампанією за
кордоном щодо ситуації в Україні (60%).

У 2020 РОЦІ ЦЕНТР «НОВА ЄВРОПА»
СЛІД ЗОСЕРЕДИТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА:
Респонденти
зазначили важливість подальшої
роботи з посилення
ефективності зовнішньої та безпекової політики України (73%) та
роз'яснювальної кампанії ї щодо ситуації в
Українї за кордоном

Розробці рекомендацій з метою посилення ефективності зовнішньої та 73%
безпекової політики України
Роз’яснювальній кампанії щодо ситуації в 60%
Україні за кордоном
Промотуванні європейського вибору
України в регіонах України

51%

Внутрішньополітичних процесах у
країнах-сусідах України та ключових 42%
партнерах

(60%).

Врегулюванню конфлікту на Сході
України

31%

Ваш варіант

6%

НАЙЧАСТІШЕ ПРО ПОДІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
«НОВОЇ ЄВРОПИ» РЕСПОНДЕНТИ
ДІЗНАЮТЬСЯ З ТАКИХ ДЖЕРЕЛ:

ОЦІНКА КОМПОНЕНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРУ «НОВА ЄВРОПА» (ЗА
П’ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ):

Фейсбук 62%
Публічні заходи 27%
Email-розсилка 21%
Щомісячні дайджести 21%

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
«НОВОЇ ЄВРОПИ»
ВІДПОВІДАЮТЬ
ВИКЛИКАМ, ЯКІ СЬОГОДНІ
СТОЯТЬ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ:

Вебсайт 16%
Твіттер 16%
Публікації у медіа 16%

РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО НАШОЇ КОМАНДИ:

100%

0%
Так
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Якість аналітичних матеріалів
(важливість обраних тем,
якість рекомендацій)

Ні

Дуже високий

51%

Високий

47%

Середній

1%

Низький

0%

Дуже низький

0%

Не знаю

0%

0%

1%

0%

1%

39%

59%

Якість публічних заходів

0% 1%

8%

24%

67%

Якість комунікації

0% 0%

1%

37%

62%

Вплив на зацікавлені сторони

0% 4%

22%

46%

28%

Опитування показало високий рівень довіри до команди Центру «Нова Європа»: нам
довіряють 99% опитаних, з
яких 51% заявили про «дуже високий» рівень довіри.

Не знаю
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ПРОЕКТИ ЦНЄ 2020

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
StrategEast

01.06.21

ПРОЄКТИ

Фінансовий звіт ЦНЄ 2020
141 373 ГРН

1 100 USD

Посилення особливого
Європеїзація
поза процесом

2020

27 014 USD

67 000

34

2017

97«Нова
093Європа»
USD  Річний звіт / 2020
Центр

від 20 жовтня 2017

Програма сприяння громадській
активності «Долучайся»

01серпня 2018

97 093 USD

Інституційна підтримка

31.12.20

2020
від 20 жовтня 2017

USD громадській
Програма сприяння
активності «Долучайся»

01.01.20 21.09.20

1500

StrategEast

141 373 ГРН

1,71%

360 268 ГРН

11 800

Спільна організація
EURO заходу
“EU-LISTCO Regional Forum East”

1500 EURO

Міжнародний фонд
«Відродження»

EURO

Взаємодія аналітичних центрів і органів
влади для грамотного прийняття рішень
Міжнародний фонд
«Відродження»

2019
2018

0,81%

4,85%

29 947,96

2 645 810,92 ГРН
0,37%
33,28%

Програма сприяння
громадській активності
«Долучайся»

Фундація Інституту
відкритого суспільства

756 392 ГРН

15,42%

2 645 810,92 ГРН
8,56%
33,28%
9,26%

Посольство Японії в Україні

Інституту
1Фундація
272 012,05

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

25,74%

ГРН

відкритого суспільства

756 392 ГРН

15,42%

1 926 225,76 ГРН

8 100

11 800

8 100 USD

57 667 ГРН

707 205,27 ГРН

German Ukrainian Researchers
Network
USD (GURN)
Інститут європейської політики
(Берлін, Німеччина), МЗС ФРН

Фонд Карнегі Європа

8,56%

400 EURO

Інститут європейської політики
(Берлін, Німеччина), МЗС ФРН

0,37%

Програма сприяння
Посольство Канади в Україні
громадській активності
«Долучайся»
ГРН

Чорноморський фонд
регіональної співпраці (BST)
(Проєкт Німецького фонду
Маршалла (GMF))
9,26%

22-23.09.2020
Фонд
German Ukrainian Researchers
Network Карнегі
(GURN) Європа

Carnegie Europe
Взаємодія аналітичних центрів і органів
17.03.2020
Foundation
влади для грамотного прийняття рішень

від 21листопада 2018

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

400 EURO
5 000 USD

Carnegie
Europe онлайн
Спільна
організація
17.03.2020
Foundation
заходу “EU-LISTCO
Regional Forum
East and private
roundtable”
EURO

2019
від 22 січня 2018

Проєкт організаційного розвитку,
спрямований на посилення
стабільності та впливовості Центру
«Нова Європа»

01серпня 2018

67 000 USD

29 947,96 ГРН

707 205,27 ГРН

МЗС ФРН

пострадянського
простору
East and
private roundtable”
30.12.2020
22-23.09.2020
Фонд
Карнегі Європа
StrategEast

25,74%

Посольство Японії в Україні

1 272 012,05

ГРН

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

1 926 225,76 ГРН

У цілому у 2020 році
ЦНЄ отримав

7 896 901,96 ГРН

від 22 січня 2018

Міжнародний
фонд
«Відродження»
Європеїзація
поза
процесом у
партнерстві з Ініціативою відкритого
Фундаціядля
Інституту
суспільства
Європивідкритого
(OSIFE) за
суспільства
фінансової
підтримки Посольства
Швеції в Україні

від 21листопада 2018

01.09.20

24 999

5 000 USD

15.10.2020
Спільна організація заходу
“EU-LISTCO Regional Forum East”

Фундація Інституту відкритого
суспільства
Чорноморський фонд

27 014

StrategEast

15.10.2020

4,85%

Чорноморський фонд
регіональної співпраці (BST)
(Проєкт Німецького фонду
МаршаллаІнститут
(GMF)) європейської політики,

Спільна організація онлайн
2021
Індекс вестернізації
заходу “EU-LISTCO Regional
Forum

партнерства Україна-НАТО

регіональної співпраці (BST)
USD
(Проєкт Німецького фонду
Маршалла
(GMF))
Проєкт
організаційного
розвитку,
спрямований на посилення
USD
стабільності та
впливовості Центру
«Нова Європа»

Індекс вестернізації
пострадянського простору
30.12.2020

31.12.20

24 Посольство
999 USD Канади в Україні

01.10.20

01.09.20

Публічна дискусія
Чорноморський
фонд “Україна-НАТО.
Партнерство
розширених
регіональної
співпраці
(BST)
можливостей:
що далі?”
(Проєкт
Німецького фонду
24.11.2020
Маршалла (GMF))

09.12.20

партнерства Україна-НАТО

360 268 ГРН

01.01.20

44 987 USD
Посилення особливого

21.09.20

1 100

Посольство
USD Японії в Україні

31.03.21

Посольство Канади в Україні

31.12.20

українсько-японської співпраці

01.10.20

Публічна дискусія “Україна-НАТО.
Партнерство розширених
можливостей: що далі?”
Азійська стратегія в дії.
Роль
24.11.2020

Інститут європейської політики,
МЗС ФРН

2021

09.12.20
01.06.21

44 987 USD

РОЗПОДІЛ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ У 2020
РОЦІКанади в Україні
Посольство

31.03.21

Посольство Японії в Україні

57 667 ГРН

Фінансовий
1,71%
0,81% звіт ЦНЄ 2020

31.03.21
31.12.20

Азійська стратегія в дії. Роль
українсько-японської співпраці

31.03.21

ПРОЕКТИ ЦНЄ 2020

Фонд Карнегі Європа
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ПЛАНИ НА 2021 РІК
Підготовка та презентація Стратегії Центру «Нова
Європа» на 2021-2023 роки.

Організація Форуму «Азійська стратегія в дії. Роль
українсько-японської співпраці», підготовка низки
аналітичних матеріалів.
Оцінка імплементації Україною стандартів НАТО.
Поглиблення співпраці з аналітичними центрами
Німеччини та Франції. Організація спільних заходів,
підготовка аналітичних документів.

Підготовка дослідження, присвяченого майбутній
співпраці України і Європейського Союзу.

Презентація дослідження про уроки України в протидії гібридній війні Росії.

Організація заходів в обласних центрах щодо європейської інтеграції.

36
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НАШІ ДОНОРИ У 2020 РОЦІ
НАШІ ПАРТНЕРИ
ІНОЗЕМНІ ПАРТНЕРИ
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Atlantic Council (Вашингтон)
Carnegie Europe (Брюссель)
Chatham House (Лондон)
CIDOB (Барселона)
Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF)
Embassy of Canada to Ukraine
Embassy of the United Kingdom to Ukraine
EUISS European Union Institute for Security Studies
(Париж)
EU Neighbourhood East Forum
EuroCreative (Париж)
European Council on Foreign Relations (ECFR)
(Лондон)
European Institute for Politics and Reforms (IPRE)
(Кишинів)

•• EUROPEUM Institute for European Policy (Прага)
•• Friedrich Ebert Stiftung in Ukraine (FES-Ukraine)
•• Georgian Institute for Strategic Studies (GISS)
(Тбілісі)
•• German Council on Foreign Relations (DGAP)
(Берлін)
•• Institut français des relations internationales (IFRI)
(Париж)
•• Institut für Europäische Politik (Берлін) та
Міністерство закордонних справ ФРН
•• NATO Information and Documentation Centre in
Ukraine (NIDC)
•• The German Marshall Fund of the United States
(GMF) (Вашингтон)
•• Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien
(ZOiS) (Берлін)
•• Zentrum Liberale Moderne (Берлін)

УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Business Ukraine
Info Sapiens
Think twice UA
Асоціація студентів-політологів НаУКМА
ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації
населення»
Газета «День»
Громадська синергія
Дзеркало тижня
Європейська правда
Інтерньюз-Україна
ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України
Комітет Верховної Ради України у закордонних
справах
Мережа захисту національних інтересів «АНТС»
Міністерство закордонних справ України

•• Офіс віцепрем'єра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції
•• Офіс Президента
•• Рада зовнішньої політики «Українська призма»
•• Реанімаційний Пакет Реформ
•• ТСН
•• Українська академія лідерства
•• Український інститут
•• Український кризовий медіа-центр
•• Управління зовнішніх зносин та ЗЕД ЗАпорізької
ОДА
•• Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька
Кучеріва
•• Центр демократії та верховенства права
•• Центр протидії корупції
•• Центр Разумкова
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ДОДАТОК 1.

КАЛЕНДАР «НОВОЇ ЄВРОПИ».
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ «НОВА ЄВРОПА» У 2020 РОЦІ

18 грудня

17 грудня

Лео Літра взяв участь у 12-ій
онлайн-конференції #EUDebatesCafe «Безпосередні
пріоритети зовнішньої
політики республіки
Молдова», IPRE (Молдова)

4 листопада
Стратегічна дискусія
«Якою має бути стратегія
України щодо США після
президентських виборів»

10 листопада

12 листопада

17 листопада

«Нова Європа» стала партнером
Регіональна публічна
Міжнародного форуму культурної дипломатії,
дискусія «Євромапа
організованого Українським інститутом та
України-2: де у рейтингу
МЗС України. Альона Гетьманчук виступила на європейської інтеграції
панельній дискусії «Сприйняття України за
областей Херсон?»
кордоном: аналітика»

3 листопада

30 жовтня

29 жовтня

28 серпня

22 вересня

Тренінг Катерини Зарембо для
представників аналітичних
центрів «Моніторинг та оцінка
для аналітичних центрів:
оцінка впливу»

25 серпня

22 жовтня

22 вересня

Третій німецький
сніданок «Німецькі
інвестиції в Україні:
як зберегти старі і
привабити нові?»

Катерина Зарембо
виступила на спільному
онлайн-заході «Нової
Європи» та Carnegie Europe
«Human Security in Europe’s
Eastern Neighbourhood»

19 травня

20 травня

Онлайн-урок Тетяни
Левонюк та Маріанни
Фахурдінової для
школярів 9-11
класів «Знайомтесь:
Європейський Союз!»

Маріанна Фахурдінова взяла
участь в онлайн-конференції
Pact Ukraine «Адаптуємося до
змін: український і міжнародний
досвід», присвяченій викликам
для НУО під час карантину

Альона Гетьманчук взяла участь
в онлайн-дискусії Chatham
House (Велика Британія) «Рік
президентства Зеленського:
українська зовнішня політика—
в режимі ізоляції?»

14 травня

Публічна дискусія
«Придністровський варіант для
Донбасу: найкращий з найгірших?»,
представлено аналітичний бріф
«Дзеркальне відображення»

28 січня
Спільний брейнсторм аналітиків
«Нової Європи» та експертівміжнародників для нового
дослідження Центру, присвяченого
врегулюванню конфлікту на Донбасі

28 травня
Онлайн-захід
«Євромапа
здоров’я:
презентація»

«Нова Європа» стала
співорганізатором онлайн-заходу
«Інтерпретації російсько-українського
конфлікту: презентація», Катерина
Зарембо презентувала матеріали
дослідження по Італії та Німеччині

13 травня

30 квітня

27-31 січня
Тетяна Левонюк стала
учасницею міжнародної
зимової школи у Польщі «Як
не стати псевдодослідником?
Ремесло політичного аналізу»

Катерина
Зарембо провела
онлайн-семінар
«Як писати
аналітичні
матеріали»

31 січня
«Нова Європа» увійшла до
рейтингу найкращих нових
аналітичних центрів 2019 року
відповідно до звіту «Global Go to
Think Tank Index Report»

П'ятий німецький
сніданок «Річниця
Нормандського
саміту у Парижі.
Що далі? Погляд
із ФРН»

Катерина Зарембо
провела онлайнсемінар «Аналітика
для початківців»

4 лютого
Ганна Мєдвєдєва
взяла участь у
першому чеськоукраїнському
форумі в Празі

Презентація дослідження «"М’яка сила"
України в регіоні. Що змінилось за
президентства Володимира Зеленського?
Кейси Білорусі, Грузії, Молдови,
Казахстану та Росії»

10 червня

17 червня

Другий німецький сніданок «Пріоритети
і очікування України та Німеччини: Як
зробити двосторонні відносини більш
сталими». Альона Гетьманчук та Сергій
Солодкий презентували відповідне
дослідження

5-6 лютого
Маріанна Фахурдінова
взяла участь у тренінгу
«Основи ефективних
комунікацій: як аналітичним
центрам стати помітними»

Альона Гетьманчук та Сергій Солодкий
стали запрошеними спікерами 18
українського сніданку у Берліні
«Німецько-українські двосторонні
відносини: нові тенденції у співпраці?»

16 березня
Катерина
Зарембо
відкрила 2020
рік NATO Radio
Marathon

9 жовтня

Лекція Альона Гетьманчук
для студентів переміщених
університетів «Проактивна
міжнародна аналітика:
на захисті національних
інтересів України»

8 липня

«Схiдне партнерство у наступному
десятилiттi» - спільний захід
«Нової Європи» та інших відомих
європейських аналітичних центрів

Лео Літра представив «Нову Європу» на закритій
експертній онлайн-зустрічі з Віцепрем’єр-міністром
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції,
присвяченій обговоренню ризиків і можливостей, що
створює пандемія для співробітництва України та ЄС

13 жовтня

9 жовтня

Презентація дослідження
««Воїн-вовк» і Україна. Які
ризики може становити
співпраця з КНР для
відносин із ЄС, США та
НАТО?»

10 липня

23 квітня

Сергій Солодкий
виступив на онлайнзаході Ifri (Франція) «Рік
турбулентності для Росії:
Виклики 2020»

13 жовтня

8 жовтня

Лео Літра взяв участь
в онлайн-брифінгу для
українських журналістів
напередодні саміту ЄСУкраїна

1 червня

27 листопада

Альона Гетьманчук виступила на
Клуб «Нової Європи» із
Сергій Солодкий та Тетяна
Левонюк взяли участь у нараді Віцепрем’єркою з європейської заході «Зелений рік зовнішньої
та євроатлантичної інтеграції політики України: яким він був?»
щодо відкриття першого в
від Ради зовнішньої політики
та очільниками ключових
Україні регіонального офісу
«Українська призма» (Україна)
посольств
євроінтеграції у Херсоні

29 вересня

Клуб «Нової Європи»
з Дмитром Кулебою у
гостях у МЗС України

Тетяна Левонюк взяла участь в онлайннараді Офісу Віцепрем'єр-міністра з
питань європейської та євроатлантичної
інтеграції у Дніпрі з нагоди відкриття
другого в Україні Регіонального бюро
європейської інтеграції

«Нова Європа» стала
співорганізатором онлайн-дискусії
«Нове місцеве самоврядування:
амбітний порядок денний для
співпраці з ЄС». Лео Літра став одним
зі спікерів заходу

15 жовтня

Регіональна публічна
дискусія «Євромапа
України-2: де у рейтингу
європейської інтеграції
областей Запоріжжя?»

Презентація дослідження
«Євромапа України-2.
Рейтинг європейської
інтеграції областей»

1 грудня

27 листопада

16 жовтня

Презентація спільного
документа «Нової Європи»
та DGAP (Німеччина)
«Невідповідні очікування
напружують відносини між
Україною та ЄС»

28 квітня

Сергій Солодкий взяв участь
в онлайн-обговоренні
«Європейська інтеграція
України: російський фактор»,
організованому Центром
Разумкова (Україна)

Презентація результатів
опитування українців
«Дипломатія 2021:
пріоритети уряду,
очікування суспільства»,
організованої у
партнерстві з МЗС України

Спільний захід «Нової
Онлайн-захід «Нової Європи» та The GerЄвропи» та НАТО в
man Marshall Fund of the United States (США)
Україні «Україна-НАТО. «Україна, Грузія та майбутнє Північноатлантичного
Партнерство розширених Альянсу». Альона Гетьманчук (Україна) та Іраклі
можливостей: що далі?»
Порчхідзе (Грузія) презентували відповідний
аналітичний документ

17 липня

Сергій Солодкий взяв участь в онлайндискусії Berlin Policy Hub з Гансом
Юргеном Гаймзьотом, Спеціальним
представником МЗС ФРН із питань
«Східного партнерства»

20 травня

Альона Гетьманчук стала
Ганна Мєдвєдєва взяла участь в
«Нова Європа» стала
запрошеним спікером в
онлайн-обговоренні висновків
співорганізатором онлайн-заходу
онлайн-дискусії Atlantic Council
щодо політики «Східного
«Україна у «Східному партнерстві:
(CША) «Балансуючи на межі: рік
партнерства» після 2020 року,
амбітний порядок денний після
зовнішньої політики президента
організованому Інститутом
2020», яку модерувала Альона
Зеленського»
європейської політики (Німеччина)
Гетьманчук

23 січня

Маріанна Фахурдінова
провела тренінг «Як знайти
свою цільову аудиторію
та канали комунікації» на
триденній Школі комунікацій в
адвокації

11 грудня

25 листопада

25 вересня

23 липня

Ретріт «Нової Європи»
з елементами
стратегічної сесії

15 травня

15 травня

23 вересня

Лео Літра виступив на
спільному закритому
онлайн-заході«Нової
Європи» та Carnegie
Europe «Is Donbas lost?»

24 листопада

20 жовтня

Сергій Солодкий взяв участь
у стратегічній сесії в МЗС на
тему цілей зовнішньої політики
України на середньострокову
перспективу

29 липня

Сергій Солодкий виступив на презентації
результатів соціологічного опитування
Фонду «Демократичні ініціативи» (Україна)
«Україні – 29. Де ми зараз та куди
прямуємо?»

Презентація результатів
опитування «Як
сприймають Україну в
країнах ЄС?»

21 жовтня

23 вересня

21 серпня

Сергій Солодкий взяв участь
у дискусії мережі «АНТС»
«Євроінтеграція України:
прорив чи провал?»

Лео Літра виступив
на панельній дискусії
«Європейська інтеграція»
в рамках Ukraine Reform
Conference 2020/2021,
організованій РПР

Презентація дослідження
Четвертий німецький
«Європейський Донбас:
сніданок «Українськояк комунікувати
німецька співпраця: погляд
євроінтеграцію на
із Бундестага»
Донеччині та Луганщині»

Клуб «Нової Європи» із
Заступником Керівника
Офісу Президента Ігорем
Жовквою

Ганна Мєдвєдєва взяла участь
у роботі закритого Українськобілоруського експертного
форуму, організованого
Радою зовнішньої політики
«Українська призма» (Україна)

18 листопада

Онлайн-урок Маріанни Фахурдінової
для учнів 9-11 класів «УкраїнаНАТО: просто про складне».
Віцепрем'єрка з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України
виступила зі вступним словом

16 грудня

12 березня

Онлайн-лекція Маріанни
Фахурдінової та Тетяни
Левонюк для студентів
НаУКМА «Аналітичні центри:
все, що ви хотіли знати»

24 червня
Спільний захід «Нової Європи»
та IFRI (Франція) «Україна: як
оцінюють перший рік президентства
Володимира Зеленського?», Лео Літра
презентував відповідне дослідження.

17 червня
Катерина Зарембо стала запрошеним
спікером онлайн-заходу «#COVID19:
Як країни Східного партнерства
використовують допомогу ЄС?»,
організованого TEPSA

21 лютого

Маріанна Фахурдінова представила «Нову Європу»
Перший німецький
під час обговорення з Віцепрем’єр-міністром з
сніданок «Українськопитань європейської та євроатлантичної інтеграції
німецькі відносини
концепції державної політики досягнення Україною
2020: На що може
критеріїв, необхідних для вступу до НАТО
розраховувати Україна?»

11 лютого
Регіональна публічна
дискусія «Євромапа
України: де у рейтингу
європейської інтеграції
областей Запоріжжя?»

19 лютого

19 лютого

Публічна дискусія «Нової Європи» Сергій Солодкий презентував
у Берліні спільний аналітичний
та EUISS (Франція) «Східне
документ «Нової Європи»
партнерство України: оцінка
та ZOiS (Німеччина) про
минулого, погляд у майбутнє»,
децентралізацію
презентовано спільне дослідження

42

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

43

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

44

Центр «Нова Європа»  Річний звіт / 2020

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

