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Центр Разумкова — недержавний 
аналітичний центр, заснований в 1994 році

q Названо на честь українського 
державного діяча, засновника Центра О. 
Разумкова

q Єдиний в Україні недержавний 
аналітичний центр, який є позапартійним 
багатопрофільним, за досліджуваною 
проблематикою і має свою соціологічну 
службу

q За оцінками університету Пенсільванії, 
входить до сотні найкращих світових 
дослідницьких центрів з питань 
державної політики та займає 1 місце 
серед аналітичних центрів Центральної та 
Східної Європи (2020р.)

q Центр Разумкова будує свою діяльність на 
принципах реалізму і прагматизму, 
політичної незаангажованості, 
верховенства права, пріоритету прав і 
свобод людини, толерантності в 
суспільному житті, відкритості, прозорості 
та підконтрольності влади суспільству 



Центр Разумкова - це
• 35 співробітників на постійній основі, понад 100 — за 

контрактом
• Не менше 6 дослідницьких проектів за рік
• Мінімум 10 ексклюзивних коментарів вітчизняним та 

зарубіжним ЗМІ за день
• 100 статей експертів Центру Разумкова з різної тематики в 

українських і закордонних наукових, науково-популярних, 
публіцистичних виданнях та ЗМІ за рік

• Більше 50 згадувань в українських і закордонних ЗМІ за 
день



Цільові групи
Ø органи державної влади України
Ø органи місцевого самоврядування
Ø провідні політичні сили (партії) 
Ø бізнес-структури (вітчизняні та зарубіжні)
Ø неурядові організації
Ø церкви та релігійні організації
Ø студентська аудиторія
Ø засоби масової інформації
Ø вітчизняні та зарубіжні дослідницькі і 

академічні структури
Ø представництва в Україні зарубіжних держав та 

міжнародних організацій
Ø громадяни України (громадська думка)



Центр Разумкова здійснює дослідження
державної політики в таких сферах 

• внутрішня та правова
політика

• державне управління
• економічна політика
• енергетика
• зовнішня політика
• соціальна і гуманітарна

політика
• міжнародна та регіональна

безпека
• національна безпека і 

оборона



Соціологічна служба

• заснована 1 січня 2000 року
• має власну опитувальну 

мережу в усіх областях 
України

• близько 300 інтерв’юерів
• за дослідженням КМІС, 

соціологічним даним Центру 
Разумкова довіряють 52% 
населення, що є найвищим 
результатом в Україні серед 
соціологічних служб

• має постійну співпрацю з 
провідними соціологічними 
службами Великобританії, 
Польщі, Грузії, США, Росії



Пропозиції Центру Разумкова
• Втілюються в Закони України, серед прикладів:

- «Про вибори Президента України»;
- «Про основи національної безпеки України»;
- «Про внесення змін до Конституції України» 

• Враховуються органами державної влади при підготовці 
стратегічних, програмних документів, Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України, Угоди про створення коаліції у 
Верховній Раді України, щорічного Послання Президента до 
Верховної Ради та нормативно-правових актів, втілюються у 
різних сферах державної політики

• Використовуються в роботі міжнародних організацій (ООН, 
ОБСЄ, Рада Європи), міжнародними донорськими 
організаціями, українськими та іноземними підприємствами, 
банками, організаціями громадянського суспільства



Здійснення досліджень
у сфері МВ та МЕВ

Напрямки:
Ø європейська та євроатлантична  інтеграція (секторальна 

інтеграція України), відносини з країнами-підписантами 
ЗВТ

Ø міжнародна безпека (конфлікти на Близькому Сході)
Ø Шовковий шлях (долучення України до співробітництва з 

КНР)
Ø співробітництво Україна з Росією в умовах 

російської агресії на Сході країни 
Ø співпраця з країнами СНД



Специфіка створення аналітичних звітів
Ø «Теорія без практики – мертва, практика без теорії – сліпа»;
Ø Використання першоджерел, на які мають бути посилання

(звернення до перевірених інтернет-ресурсів);
Ø Підтвердження тверджень статистичними даними;
Ø Аналіз міжнародного досвіду;
Ø Обов’язковість критичного мислення;
Ø Виявлення причино-наслідкових зв’язків;
Ø Лаконічність написання (матеріал має бути «доступним» і для

звичайного читача, і для експертного середовища);
Ø Обов’язковість надання рекомендацій для вирішення проблем

та протистояння викликам у різних сферах економічної,
соціальної, внутрішньої, зовнішньої, гуманітарної політики
України.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
J


