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ЗМІСТ ВСТУПНЕ СЛОВО

2020р. став для Центру Разумкова особливим. Пандемія  
COVID-19 радикально змінила звичний уклад життя та діяльності 
людей в усьому світі. Не винятком стали й аналітичні центри, 
яким довелося швидко адаптуватися до нових реалій: терміново 
долучатися до процесу вироблення антикризових рекоменда-
цій та аналізу впливу пандемії на різні сфери суспільного життя,  
а також перебудовувати організацію аналітичної роботи, вихо- 
дячи з необхідності працювати у дистанційному режимі та про- 
водити заходи онлайн. 
Центр Разумкова достойно зреагував на виклики та успішно вирі-
шував усі завдання. Одразу після запровадження карантинних 
заходів в Україні експерти Центру підготували антикризові про- 
позиції для Уряду, спрямовані на збереження економіки та  
соціальну підтримку громадян, виступили співзасновниками 
Центру економічного відновлення та взяли активну участь у його 
роботі. 
На міжнародному рівні експерти Центру брали участь у захо-
дах з вироблення антикризових пропозицій, що проводилися 
з ініціативи Програми аналітичних центрів та громадянського  
суспільства Університету Пенсильванії (TTCSP). Центр пред-
ставив свої рекомендації із запобігання негативним наслідкам  
пандемії COVID-19 для урядів європейських країн на Саміті  
аналітичних центрів Центральної і Східної Європи. Наш досвід  
роботи з антикризової проблематики та вивчення впливу пан- 
демії на суспільство став одним із 20 кейсів, оприлюднених на  
Глобальному саміті аналітичних центрів у листопаді 2020р.  
Загалом, в умовах пандемії Центр Разумкова не знизив, а за  
деякими параметрами навіть підвищив рівень активності, порів-
няно з попередніми роками. 
У 2020р. в Центрі Разумкова відбулися важливі організаційно- 
кадрові зміни. 28 травня на щорічних зборах Центру була затвер-
джена нова редакція Статуту, згідно з якою у структурі управління 
запроваджена посада Президента Центру. Рада задовольнила 
заяву А.Рачка про відставку з посади Генерального директора 
Центру, яку він обіймав багато років. Президентом Центру Рада 
призначила Ю.Якименка, який до цього працював заступником 
Генерального директора з аналітичної роботи — шеф-редактором 
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журналу “Національна безпека і оборона”. Генеральним директо-
ром став П.Пинзеник (до цього — Голова Ради Центру Разумкова, 
народний депутат України VIII скликання). 
Склад Ради Центру поповнили І.Климпуш-Цинцадзе, голова 
Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з 
Європейським Союзом (у 2016-2019рр. — віце-прем’єр-міністр  
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України),  
та суддя Конституційного Суду у відставці, відомий український 
правознавець М.Мельник. 
Центр Разумкова у 2020р. продовжив розширювати тема-
тику досліджень та опановувати нові форми презентації їх  
результатів своїм цільовим аудиторіям. Зокрема експерти  
енергетичних програм створили інтерактивні сервіси, які дозво-
ляють щоденно проводити оцінку ділової активності на ринках 
газу та електроенергії, а також аналізувати результати відкритих 
торгів енергоресурсами в системі ProZorro. 
Центр вів активну міжнародну діяльність у мережах TTCSP, 
Транс’європейської асоціації політичних досліджень, групи  
“Т-20”, Офісу зв’язку українських аналітичних центрів у  
Брюсселі, проводив спільні заходи з партнерами з Великої  
Британії та Німеччини, брав участь в інших міжнародних заходах. 
Експерти Центру стали співавторами кількох міжнародних видань, 
що вийшли у провідних видавництвах світу. 
За оцінками Рейтингу найкращих аналітичних центрів  
світу — 2020 (2020 Global Go To Think Tank Index Report),  
Центр Разумкова увійшов до 40 найкращих аналітичних центрів 
світу та вдруге поспіль став найкращим аналітичним центром  
Центральної та Східної Європи. У 2021р. Центр вступає з  
упевненістю у своїх силах, з новими ідеями та амбітними  
планами.

Юрій ЯКИМЕНКО, 
Президент Центру Разумкова

ПРО ЦЕНТР РАЗУМКОВА

Центр Разумкова (Український центр економічних і політичних 
досліджень імені Олександра Разумкова) — недержавна аналі-
тична інституція, заснована в 1994р. Олександром Разумковим. 
Під дахом Центру були зібрані кращі аналітики країни з різних  
сфер: безпеки, оборони, економіки, права та міжнародних від- 
носин. Центр під керівництвом Олександра Разумкова привер- 
нув увагу державного керівництва, вітчизняних та іноземних  
експертів, провідних мас-медіа. 
Олександр Разумков помер  
29 жовтня 1999р. Він заклав  
міцний фундамент для ствер-
дження і розвитку кращого 
аналітичного центру країни. 
24 жовтня 2000р. рішенням 
зборів засновників Центру 
присвоєно ім’я Олександра 
Разумкова. 
Центр Разумкова є однією з 
небагатьох українських бага-
топрофільних аналітичних 
інституцій. Його дослідження 
охоплюють головні напрями державної політики та розвитку. Ана-
літична робота Центру містить практичні пропозиції та рекомен-
дації для органів державної влади та місцевого самоврядування. 
Багато років Центр Разумкова входить до числа кращих аналітич-
них інституцій світу. За рейтингом Програми аналітичних центрів 
та громадянського суспільства (TTCSP) Інституту Лаудера Уні-
верситету Пенсильванії у щорічному рейтингу “2020 Global Go  
to Think Tank Index Report” Центр Разумкова вдруге поспіль  
посів перше місце серед найкращих аналітичних інституцій у  
Центральній і Східній Європі та 40 місце серед кращих аналі- 
тичних центрів світу. 
Центр Разумкова у своїй діяльності керується принципами реа-
лізму і прагматизму, політичної незаангажованості, активного 
впливу на державну політику, високої якості та оперативності  
підготовки матеріалів, відповідальності за їх якість і доброчес- 
ність. Експерти Центру поєднують грунтовні теоретичні знання  
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і практичний досвід, набутий під час роботи в органах влади, 
дипломатичних установах, державних компаніях, мас-медіа,  
а також на військовій службі, у науковій та викладацькій  
діяльності. 
Ми сприяємо досягненню та захисту національних інтересів  
України, підвищенню її авторитету на міжнародній арені, розвитку 
суспільства та держави як сучасної європейської нації на прин-
ципах демократії, соціально орієнтованої конкурентоспромож- 
ної економіки.
Цілі, які ми ставимо перед собою:

•  розробка моделей соціально-економічного розвитку України 
та механізмів їх реалізації;

•  сприяння конструктивній взаємодії гілок влади;
•  розбудова ефективної, економічно необтяжливої Воєнної 

організації держави;
•  підвищення ефективності взаємодії держави та суспільства, 

обгрунтованості державних рішень, результативності власної 
участі у процесі їх прийняття;

•  налагодження плідної співпраці з міжнародними аналітич-
ними центрами, проведення спільних досліджень з актуаль-
них проблем.

Ми проводимо дослідження у таких головних сферах: внутрішня 
і правова політика держави, зовнішня політика, державне управ-
ління, національна безпека, національна оборона та військове 
будівництво, соціально-економічний розвиток, міжнародні від- 
носини, міжнародна та регіональна безпека.
Центр Разумкова має власну соціологічну службу, дослідження 
якої отримали високий ступінь довіри вітчизняних і зарубіжних 
замовників. Регулярно проводяться загальнонаціональні та екс-
пертні опитування. 
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Україна 2019-2020:  
широкі можливості, суперечливі результати

Рік діяльності Президента Володимира Зеленського: 
здобутки і прорахунки

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА

ЗАГАЛЬНОЦЕНТРІВСЬКІ ПРОЕКТИ

Аналітичну доповідь підготовлено в рамках щорічного проекту 
Центру “Підсумки і прогнози”. У ній окреслюються основні події,  
процеси і тенденції, що мали місце в різних сферах суспіль- 
ного життя в Україні у 2019р., їх наслідки з точки зору перспек- 
тив розвитку країни у 2020р. Наводяться дані соціологічних  
досліджень щодо оцінок громадянами розвитку ситуації у країні  
та перебігу реформ (українською та англійською мовами).

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/other/2020-PIDSUMKI-UKR_ENG.pdf

На початку свого президентства В.Зеленський отримав не лише 
високий кредит довіри від суспільства, але й широкі можливості  
для реалізації узятих на себе зобов’язань. Результати достроко- 
вих парламентських виборів дозволили команді новообраного 
Президента протягом короткого часу монополізувати контроль 
над органами законодавчої та виконавчої влади. 
У цьому проекті підбиваються підсумки першого року діяль- 
ності Президента В.Зеленського та нової владної команди в різ- 
них сферах, оцінюється відповідність досягнутих результатів 
передвиборним обіцянкам та очікуванням громадян. 
Проект здійснено за фінансового сприяння Представництва 
Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Читати:  https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_Rik_diyalnosti_Prezydenta.pdf

https://razumkov.org.ua/uploads/other/2020-PIDSUMKI-UKR_ENG.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_Rik_diyalnosti_Prezydenta.pdf
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Цифрова економіка: основні тренди,  
ризики та соціальні детермінанти

Економічні і соціальні програми

Видання присвячене дослідженню сучасного етапу світового  
економічного та соціального розвитку, що характеризується  
істотним впливом цифровізації. Завданням доповіді було дослі-
дити головні детермінанти та підстави розвитку цифрової еко-
номіки в Україні, а також готовності України до запровадження  
та використання цифрових технологій (як з позиції постачаль- 
ників, так і з позиції споживачів цифрових послуг). Крім того,  
в доповіді проаналізовані потенційні ризики та загрози цифро- 
візації в Україні та світі. 

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Економічні свободи для зміцнення  
соціально-економічного розвитку України  
в умовах глобальних трансформацій

Видання здійснено в рамках 
проекту “Економічні свободи 
для зміцнення соціально- 
економічного розвитку України  
в умовах глобальних транс- 
формацій”, реалізованого Цен-
тром спільно з фахівцями ДУ 
“Інститут економіки і прогнозу-
вання НАН України” та іншими 
визнаними українськими екс-
пертами, за підтримки Пред-
ставництва Фонду Фрідріха  
Науманна за свободу в Україні. 
Проект спрямований на дослі-
дження і формування суспільно- 
політичних та соціально-еконо-
мічних засад нової економічної 
політики в умовах загострення 
глобальної конкуренції. 
У виданні представлені позиції  
(у форматі авторських статей, у т.ч. дискусійного характеру)  
провідних вітчизняних фахівців - учасників проекту стосовно 
складних, часто суперечливих процесів і тенденцій як у гло- 
бальній економіці та економічній політиці, так і у вітчизняному 
соціально-економічному та суспільно-політичному середовищі, 
а також напрямів і завдань державної політики, спрямованої  
на утвердження економічних, політичних та соціальних свобод.

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_Economic_freedom.pdf

ЕКОНОМІЧНІ СВОБОДИ  
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

ECONOMIC FREEDOM  
TO STRENGTHEN UKRAINE’S  

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  
IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRANSFORMATIONS

Київ 2020

INSTITUTE FOR ECONOMICS AND FORECASTING
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_Economic_freedom.pdf
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Особливості релігійного і церковно-релігійного 
самовизначення громадян України:  
тенденції 2000-2020рр.

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_religiya.pdf

Центр Разумкова здійснює 
постійний моніторинг церковно-
релігійної ситуації в Україні з  
2000р., зокрема – соціологічний  
моніторинг стану і тенденцій  
розвитку релігійності україн-
ського суспільства, рівня сус-
пільної довіри до Церкви як 
соціального інституту, а також 
громадської думки стосовно ролі 
релігії і Церкви в суспільному 
житті, державно-конфесійних і 
міжконфесійних відносин. 
У жовтні 2020р. Центр провів  
загальнонаціональне соціоло- 
гічне дослідження, опитавши  
2 020 респондентів віком від  
18 років в усіх регіонах України,  
за винятком АР Крим та тим- 
часово окупованих районів  

Донецької і Луганської областей. У представленому виданні  
наводяться результати цього соціологічного дослідження,  
робиться їх порівняльний аналіз з даними аналогічних дослід- 
жень минулих років. На підставі соціологічних даних стисло  
окреслюються тенденції розвитку релігійності українського сус-
пільства впродовж останніх 20 років.
Проект здійснено за фінансового сприяння Представництва 
Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Політико-правові програми

Партійна система України після 2019 року:  
особливості та перспективи розвитку

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_part_sistem.pdf

В Аналітичній доповіді Центру  
Разумкова розглядаються суспільно- 
політичні процеси та чинники, що 
обумовили “електоральний катак- 
лізм” 2019р. Досліджуються диспози-
ція основних політичних сил у після- 
виборчий період та їх подальша  
взаємодія, в т.ч. у Парламенті, основні  
чинники впливу і тенденції розвитку 
партійної системи, її основні харак-
теристики, а також динаміка електо- 
ральних рейтингів політичних партій  
у післявиборчий період. Особлива  
увага присвячена проблематиці  
місцевих виборів — “партизації” ви- 
борчого процесу в умовах децен- 
тралізації, специфіці міжпартійної кон-
куренції та феномену регіональних/ 
локальних партій, практичному досвіду 
функціонування нового виборчого 
законодавства з “відкритими” списками. В останньому розділі  
доповіді також наводяться узагальнені висновки та сформу- 
льовані рекомендації для політичних партій і органів влади з  
метою уможливлення сталого розвитку партійної системи  
України.
Крім того, у виданні містяться результати соціологічного та  
експертного опитувань, матеріали експертних інтерв’ю з про- 
відними дослідниками партійної системи України. 
Проект здійснено за фінансового сприяння Представництва 
Фонду Конрада Аденауера в Україні.

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_religiya.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_part_sistem.pdf
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Конституція і конституційні зміни в Україні

Збірник присвячений пам’яті відомого українського вченого- 
правознавця, громадсько-політичного діяча та одного з авторів 
Конституції України В.Мусіяки (1946-2019рр.). Видання містить 
наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного 
розвитку України, стану Основного Закону держави та перспек- 
тив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку  
основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу при-
свячено постаті В.Мусіяки, його науковій та суспільно-політичній 
діяльності.
Додатковий наклад видання збірника був здійснений завдяки  
благодійним внескам низки фізичних і юридичних осіб України.

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_memory.pdf

Удосконалення нормативно-правової бази створення 
системи громадянської освіти в Україні

Експертами Центру з метою сприяння створенню в Україні  
цілісної та ефективної системи громадянської освіти, зокрема 
дорослих, було розроблено проект Стратегії розвитку грома- 
дянської освіти, яка визначає цілі та завдання, системні пропо- 
зиції до низки проектів законодавчих та нормативно-правових  
актів. Крім Стратегії, у виданні містяться чинні нормативно- 
правові акти, що регулюють питання громадянської освіти, та  
проекти, що очікують затвердження чи перебувають у процесі 
розгляду чи обговорення. 
У реалізації проекту, крім експертів Центру Разумкова, взяли  
участь фахівці МОН України, представники громадських органі- 
зацій, які працюють у сфері громадянської освіти. 
Проект здійснено за фінансового сприяння Представництва 
Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_polit_osvita.pdf

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_memory.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_polit_osvita.pdf
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Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах 
поширення коронавірусної інфекції (COVID-19): 
особливості і шляхи удосконалення

У публікації наводяться результати соціологічного опитування  
та аналіз зібраних результатів щодо думки громадян про стан  
прав і свобод людини в Україні в умовах епідемії коронавірусу, 
а також їх ставлення до урядових ініціатив щодо впровадження 
карантинних заходів в Україні.
Дослідження створює соціологічну основу для подальшого 
вивчення особливостей діяльності законодавчої, виконавчої та  
судової гілок влади України в умовах надзвичайних ситуацій,  
а також прогнозування реальних шляхів удосконалення системи 
правового (законодавчого) захисту прав і свобод людини в новій 
соціально-політичній та соціально-економічній реальності.
Проект здійснено за фінансового сприяння Представництва 
Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_covid_prava.pdf 

Аналітичні центри сьогодні і завтра:  
погляд з України

У виданні “Майбутнє аналітичних центрів та політичного кон- 
сультування у світі” за редакцією Директора програми аналітич- 
них центрів і громадянського суспільства Інституту Лаудера  
Університету Пенсильванії доктора Дж.МакГанна зібрані статті, 
написані керівниками 40 провідних аналітичних центрів з різних 
країн світу. Разом вони створюють цілісну картину глобальної  
аналітичної спільноти, водночас даючи можливість побачити  
особливості виникнення, розвитку, сучасних умов діяльності і  
пріоритетів Think Tanks різних континентів. 
Видання містить статтю “Аналітичні центри сьогодні і завтра: по- 
гляд з України”, авторами якої є представники Центру Разумкова 
А.Рачок і Ю.Якименко. У статті йдеться про особливості роз- 
витку аналітичних центрів в Україні від початку 1990-х років і  
до сьогодення, їх роль і місце в демократичних перетвореннях, 
проблеми і виклики, з якими вони стикаються сьогодні. 

Докладніше про публікацію:  
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-60379-3#about

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_covid_prava.pdf 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-60379-3#about
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Програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки

Європейська інтеграція України: російський фактор

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD181-182_2020_ukr.pdf

В Аналітичній доповіді, що міс-
титься у журналі, окреслюються 
етапи еволюції відносин Києва і  
Брюсселя, наводиться аналіз 
внутрішніх і зовнішніх процесів і  
чинників, що впливають на інте-
грацію України до ЄС, оцінюється 
“євроінтеграційний старт” нової 
влади, надається загальна кар-
тина тенденцій і динаміки від-
носин в умовному “трикутнику” 
Україна-ЄС-Росія у сферах еко-
номіки та енергетики. Також  
міститься аналіз специфіки та 
особливостей гібридної агре-
сії Кремля як на українському 
напрямі, так і на європейському 
континенті в цілому. Оцінюються 
засоби і механізми, які використо- 
вує РФ для блокування та унеможливлення європейської  
інтеграції України.
Проект здійснено за фінансової підтримки Представництва 
Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Євроскептицизм і майбутнє Європи

Видання стало результатом співпраці дослідницьких  
організацій — членів Транс’європейської асоціації політич- 
них досліджень (TEPSA), членом якої є Центр. 
У виданні вміщено 40 статей, що містять погляди на про-
блему поширення “євроскептицизму”, авторів з різних країн 
Європи. Стаття “Україна: прогрес (євро) популізму у добу пост- 
модерна” щодо ситуації в Україні написана представниками  
Центру Разумкова Ю.Якименком та В.Замятіним.

Докладніше про публікацію: https://www.tepsa.eu/tepsa-books/

https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD181-182_2020_ukr.pdf
https://www.tepsa.eu/tepsa-books/
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Секторальна інтеграція України до ЄС:  
передумови, перспективи, виклики

В Аналітичній доповіді дослі-
джуються характер і особли- 
вості євроінтеграційної політи- 
ки влади, здобутки і проблеми  
на шляху до ЄС, відзначаються 
внутрішні обставини та зовнішні 
умови просування України до 
євроспільноти. Розглядаються 
нові пріоритети взаємодії Києва  
і Брюсселя, аналізуються перед- 
умови активізації секторальної 
інтеграції у сфері економіки, 
окреслюються шляхи просу- 
вання України до ринків ЄС,  
відзначається ефективність 
інструментів сприяння секто-
ральній інтеграції, досліджу-
ється стан, тенденції і перс- 
пективи інтеграції Україна-ЄС  
в деяких секторах. За підсум-
ками дослідження надаються 

узагальнені висновки і пропозиції щодо активізації і поглиблення 
секторальної інтеграції Україна-ЄС.
Проект здійснено за фінансового сприяння Представництва 
Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr.pdf

Фактор громадської думки у формуванні політики 
врегулювання російсько-українського конфлікту: 
можливості та ризики

У публікації представлені результати соціологічного опитування 
та зроблені на їх основі експертні оцінки збігів і розбіжностей  
у позиціях влади та суспільства стосовно шляхів відновлення  
миру і територіальної цілісності. Аналіз розширених результатів 
соціологічного дослідження дає можливість кращого розуміння 
позицій громадян стосовно шляхів відновлення миру, їх став- 
лення до нових мирних ініціатив і окремих кроків влади, спрямо- 
ваних на врегулювання конфлікту.
Проект здійснено за фінансового сприяння Представництва 
Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Читати:   https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_donbas.pdf

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_sektor_eu_ukr.pdf
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_donbas.pdf
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Щорічник СІПРІ 2019:  
Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека

Щорічник готується Стокгольмським міжнародним інститутом 
дослідження миру (SIPRI) з 1969р. і сьогодні визнається одним  
із найбільш авторитетних джерел інформації у сфері міжнарод- 
ної безпеки, перекладається китайською, арабською, росій- 
ською, японською та українською мовами. Українське видання 
Щорічника СІПРІ здійснюється Центром Разумкова з 2000р.

Читати:   https://razumkov.org.ua/images/sipri/SIPRI_2019_ukr.pdf

Енергетичні програми

Заборгованість в секторі ВДЕ:  
шляхи виходу із кризи неплатежів

Читати: https://razumkov.energy/meny/research/res-mission-posible.html

Аналітична доповідь “Комплекс 
необхідних рішень для збіль- 
шення частки ВДЕ в енергоба-
лансі України” —  продовження 
попередніх досліджень Центру 
Разумкова з даної тематики, що  
мають на меті створення спри-
ятливого інвестиційного клімату  
для досягнення Україною цілей 
Паризької кліматичної Угоди та  
у перспективі — вуглецевої ней-
тральності.
У роботі проведені дослідження 
головних причин боргової  
кризи у секторі ВДЕ, здійснено 
аналіз діючого правового поля 
та запропоновано першочергові  
заходи та рекомендації щодо  
подолання кризи неплатежів й 
виведення цього стратегічного важливого сектору енергетики  
на стабільну траєкторію розвитку.

RAZUMKOV.ORG.UA 

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ
виклики та ініціативи

https://razumkov.org.ua/images/sipri/SIPRI_2019_ukr.pdf
https://razumkov.energy/meny/research/res-mission-posible.html
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Комплекс рішень для сталого розвитку ВДЕ в Україні

Читати:  
https://razumkov.energy/meny/research/sustainable-development-res-ukraine.html

Метою дослідження є розробка комплексу рішень для забез-
печення сталого й ліквідного розвитку альтернативної енерге- 
тики в Україні, а також виконання усіх фінансових зобов’язань  
держави згідно з чинним законодавством перед інвесторами у 
секторі ВДЕ.

СОЦІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Упродовж 2020р. соціологічною службою Центру Разумкова 
самостійно та разом з партнерами (зокрема, Офісом Ради Європи 
в Україні, з Фондом “Демократичні ініціативи” ім.І.Кучеріва, 
Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні, Пред- 
ставництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні, Прінстонським  
Університетом та Університетом Північної Кароліни, Лондон- 
ським Королівським коледжем) проведено 14 загальнонаціо- 
нальних опитувань, 10 регіональних, шість експертних опитувань. 
Під час весняного локдауну та продовжених карантинних обме-
жень були підготовлені і проведені два телефонних опитування  
в усіх областях України. 

Тематика досліджень охоплювала низку питань розвитку Україн-
ської держави, суспільства та міжнародних відносин.

Соціологічні дослідження, проведені Центром, відіграли важливу 
роль у таких проектах:

•  “Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспек-
тиви, виклики”;

•  “Партійна система України після 2019 року: ключові особли- 
вості та перспективи подальшого розвитку”;

•  “Удосконалення нормативно-правової бази створення системи 
громадянської освіти в Україні”;

•  “Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизна-
чення громадян України: тенденції 2000-2020рр.”;

•  “Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поши- 
рення коронавірусної інфекції (COVID-19): особливості і шляхи 
удосконалення”;

•  “Фактор громадської думки у формуванні політики врегулювання 
російсько-українського конфлікту: можливості та ризики” та ін.

На замовлення Прінстонського Університету соціологічна служба  
проводить лонгітюдне дослідження з 2012р., яке було виконане  
і у 2020р. у заданих рамках програмою опитування. 

RAZUMKOV.ORG.UA 

КОМПЛЕКС РІШЕНЬ  
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ВДЕ В УКРАЇНІ
Аналітичне дослідження

https://razumkov.energy/meny/research/sustainable-development-res-ukraine.html
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Продовжувалося виконання проекту “Соціологічний моніторинг 
сприйняття реформ громадянами України”. 

У рамках проекту Ради Європи “Підтримка впровадження судо-
вої реформи в Україні” спільно з Офісом Ради Європи в Україні та 
українським Верховним Судом було здійснено повторне комп- 
лексне дослідження довіри громадян до судової системи. Резуль-
тати дослідження порівнювалися з аналогічним дослідженням, 
здійсненим у 2018-2019рр. 

Результати досліджень, що проводяться соціологічною службою 
Центру Разумкова, відзначаються достовірністю і користуються 
довірою з боку замовників і суспільства.

ЗАХОДИ, ОРГАНІЗОВАНІ ТА  
ПРОВЕДЕНІ ЦЕНТРОМ РАЗУМКОВА

21 січня відбулася презентація дослідження Центру “Інститу- 
ційне середовище неформальних трудових відносин в Україні:  
масштаби, динаміка, наслідки”. У роботі були представлені 
результати комплексного дослідження проблем незадекларо-
ваної праці в Україні, зокрема ефективності державних заходів 
впливу на неформальні трудові відносини.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-doslidzhennia-tsentru- 
razumkova-instytutsiine-seredovyshche-neformalnykh-trudovykh-vidnosyn-v-
ukraini-masshtaby-dynamika-naslidky

https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-doslidzhennia-tsentru-
razumkova-instytutsiine-seredovyshche-neformalnykh-trudovykh-vidnosyn-v-ukraini-masshtaby-dynamika-naslidky
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-doslidzhennia-tsentru-
razumkova-instytutsiine-seredovyshche-neformalnykh-trudovykh-vidnosyn-v-ukraini-masshtaby-dynamika-naslidky
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-doslidzhennia-tsentru-
razumkova-instytutsiine-seredovyshche-neformalnykh-trudovykh-vidnosyn-v-ukraini-masshtaby-dynamika-naslidky
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30 січня відбулася публічна дискусія “Майбутнє аналітичних  
центрів в Україні: завдання, виклики, можливості”. Під час  
дискусії було презентовано “Світовий рейтинг аналітичних  
центрів – 2019”, підготовлений Програмою дослідження аналі- 
тичних центрів та громадянського суспільства Університету  
Пенсильванії.
До участі в дискусії були запрошені представники законодавчої  
та виконавчої влади, державних і недержавних аналітичних  
центрів, науковці, незалежні експерти, представники бізнесу,  
міжнародних організацій та посольств.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/publichna-dyskusiia-maibutnie-
analitychnykh-tsentriv-v-ukraini-zavdannia-vyklyky-mozhlyvosti

31 січня в офісі Центру Разумкова проведено спеціальні заняття 
зі слухачами Військового інституту Київського національного  
університету ім.Т.Шевченка, на яких були розглянуті питання  
безпеки України в розрізі геополітичних майбутніх викликів.
Заняття проводив провідний експерт енергетичних програм 
М.Білявський.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/tsentr-razumkova-proviv-spetsialni-
zaniattia-dlia-slukhachiv-viiskovogo-instytutu-knu-im-shevchenka

https://razumkov.org.ua/novyny/publichna-dyskusiia-maibutnie-analitychnykh-tsentriv-v-ukraini-zavdannia-vyklyky-mozhlyvosti
https://razumkov.org.ua/novyny/publichna-dyskusiia-maibutnie-analitychnykh-tsentriv-v-ukraini-zavdannia-vyklyky-mozhlyvosti
https://razumkov.org.ua/novyny/tsentr-razumkova-proviv-spetsialni-zaniattia-dlia-slukhachiv-viiskovogo-instytutu-knu-im-shevchenka
https://razumkov.org.ua/novyny/tsentr-razumkova-proviv-spetsialni-zaniattia-dlia-slukhachiv-viiskovogo-instytutu-knu-im-shevchenka
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21 лютого відбулася презентація щорічних аналітичних оцінок 
Центру Разумкова “Україна 2019-2020: широкі можливості, 
суперечливі результати”.
У дослідженні були представлені результати здійсненого експер-
тами Центру Разумкова аналізу розвитку ситуації в країні та дій  
нової влади у 2019р. в таких сферах, як безпека і оборона, зовнішня 
політика, внутрішня і правова політика, економіка, енергетика, 
соціальна сфера, гуманітарна політика.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-shchorichnykh-
analitychnykh-otsinok-tsentru-razumkova-ukraina-20192020-shyroki-mozhlyvosti-
superechlyvi-rezultaty

30 квітня Центр провів онлайн - круглий стіл “Європейська  
інтеграція України: російський фактор”, на якому був презен- 
тований черговий випуск журналу “Національна безпека і обо-
рона”. 
Серед тих, хто взяв участь у дискусії, зокрема, були: голова  
Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з  
Європейським Союзом І.Климпуш-Цинцадзе, директор Націо- 
нального інституту стратегічних досліджень О.Литвиненко,  
Президент Центру Разумкова Ю.Якименко, Член Наглядової  
Ради Фонду “Відкрий Україну” Д.Лубківський, заступник дирек-
тора Центру “Нова Європа” С.Солодкий, співдиректор програм 
зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова 
М.Пашков.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/onlain-konferentsiia-yevropeiska-
integratsiia-ukrainy-rosiiskyi-faktor

https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-shchorichnykh-analitychnykh-otsinok-tsentru-razumkova-ukraina-20192020-shyroki-mozhlyvosti-superechlyvi-rezultaty
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-shchorichnykh-analitychnykh-otsinok-tsentru-razumkova-ukraina-20192020-shyroki-mozhlyvosti-superechlyvi-rezultaty
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-shchorichnykh-analitychnykh-otsinok-tsentru-razumkova-ukraina-20192020-shyroki-mozhlyvosti-superechlyvi-rezultaty
https://razumkov.org.ua/novyny/onlain-konferentsiia-yevropeiska-integratsiia-ukrainy-rosiiskyi-faktor
https://razumkov.org.ua/novyny/onlain-konferentsiia-yevropeiska-integratsiia-ukrainy-rosiiskyi-faktor
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14 травня відбулась експертна онлайн-дискусія “Проблеми  
міжнародної безпеки у дослідженнях СІПРІ: вчора, сьогодні, 
завтра”.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/ekspertna-onlain-dyskusiia-problemy-
mizhnarodnoi-bezpeky-u-doslidzhenniakh-sipri-vchora-sogodni-zavtra

26 червня відбулася презентація видання Центру Разумкова “Рік 
діяльності Президента Володимира Зеленського: здобутки і 
прорахунки”.
У дослідженні представлено результати аналізу розвитку ситуа- 
ції в країні та дій Президента В.Зеленського за рік діяльності в  
різних сферах.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-vydannia-tsentru-
razumkova-rik-diialnosti-prezydenta-volodymyra-zelenskogo-zdobutky-i-prorakhunky

Учасники дискусії:
Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру 
Разумкова
Леонід Поляков, голова експертної ради Центру досліджень  
армії, конверсії та роззброєння, позаштатний експерт Центру 
Разумкова
Олександр Хара, незалежний експерт
Модератор: Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої 
політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова

https://razumkov.org.ua/novyny/ekspertna-onlain-dyskusiia-problemy-mizhnarodnoi-bezpeky-u-doslidzhenniakh-sipri-vchora-sogodni-zavtra
https://razumkov.org.ua/novyny/ekspertna-onlain-dyskusiia-problemy-mizhnarodnoi-bezpeky-u-doslidzhenniakh-sipri-vchora-sogodni-zavtra
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-vydannia-tsentru-razumkova-rik-diialnosti-prezydenta-volodymyra-zelenskogo-zdobutky-i-prorakhunky
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-vydannia-tsentru-razumkova-rik-diialnosti-prezydenta-volodymyra-zelenskogo-zdobutky-i-prorakhunky
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27 серпня в офісі Центру Разумкова відбулася презентація  
соціологічного дослідження “Настрої населення напередодні  
опалювального сезону”, а також експертне обговорення  
проблем на ринках енергетики і комунальних послуг.
Учасники дискусії обговорили наступні питання: 
1.   Суспільне ставлення до проблем на ринках енергетики і  

комунальних послуг, а також поточних тарифів.
2.   Очікування споживачів від нового опалювального сезону.
3.   Необхідні умови для успішного проходження опалювального 

сезону.

Результати дослідження: https://razumkov.energy/meny/research/winter-
season-2020.html

15 жовтня в офісі Центру Разумкова відбулася презентація та  
обговорення аналітичного дослідження “Заборгованість у сек-
торі ВДЕ: шляхи виходу із кризи неплатежів”.
Участь у презентації взяли: В.Омельченко, директор енерге- 
тичних програм Центру Разумкова; О.Мартинюк, генеральний 
директор директорату енергетичних ринків Міністерства енер-
гетики України; О.Гуменюк, директор Європейсько-Українського 
енергетичного агентства; С.Чекунова та М.Білявський, провідні 
експерти енергетичних програм Центру Разумкова.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-ta-obgovorennia-
doslidzhennia-zaborgovanist-v-sektori-vde-shliakhy-vykhodu-iz-kryzy-neplatezhiv

https://razumkov.energy/meny/research/winter-season-2020.html
https://razumkov.energy/meny/research/winter-season-2020.html
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-ta-obgovorennia-doslidzhennia-zaborgovanist-v-sektori-vde-shliakhy-vykhodu-iz-kryzy-neplatezhiv
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-ta-obgovorennia-doslidzhennia-zaborgovanist-v-sektori-vde-shliakhy-vykhodu-iz-kryzy-neplatezhiv
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27 жовтня відбулася презентація видання Центру “Економічні 
свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку  
України в умовах глобальних трансформацій”.
У дослідженні представлений аналіз формування суспільно- 
політичних і соціально-економічних засад нової економічної  
політики в умовах загострення глобальної конкурентності,  
соціально-економічних і суспільно-політичних потреб України  
у розбудові конкурентоспроможної держави і міцного люд- 
ського капіталу.
У виданні також публікуються дані загальнонаціонального  
соціологічного опитування стосовно усвідомлення (владою і  
громадянами) соціально-економічних змін, спрямованих на  
послідовне звільнення бізнесу, підтримку конкурентоспро- 
можності вітчизняного бізнесу, його міжнародну інтеграцію.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-vydannia- 
ekonomichni-svobody-dlia-zmitsnennia-sotsialnoekonomichnogo-rozvytku-ukrainy-
v-umovakh-globalnykh-transformatsii

28 жовтня відбулася презентація аналітичного дослідження  
Центру Разумкова “Цифрова економіка: основні тренди, ризики 
та соціальні детермінанти”.
У дослідженні були представлені результати аналізу головних 
детермінантів та підстав розвитку цифрової економіки в Україні  
та світі. Також була досліджена готовність України до запро- 
вадження та використання цифрових технологій (як з пози-
ції постачальників, так і з позиції споживачів цифрових послуг).  
Проаналізовано потенційні ризики та загрози цифровізації. 

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-analitychnogo-
doslidzhennia-tsyfrova-ekonomika-trendy-ryzyky-ta-sotsialni-determinanty 

https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-vydannia-ekonomichni-svobody-dlia-zmitsnennia-sotsialnoekonomichnogo-rozvytku-ukrainy-v-umovakh-globalnykh-transformatsii
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-vydannia-ekonomichni-svobody-dlia-zmitsnennia-sotsialnoekonomichnogo-rozvytku-ukrainy-v-umovakh-globalnykh-transformatsii
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-vydannia-ekonomichni-svobody-dlia-zmitsnennia-sotsialnoekonomichnogo-rozvytku-ukrainy-v-umovakh-globalnykh-transformatsii
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-analitychnogo-doslidzhennia-tsyfrova-ekonomika-trendy-ryzyky-ta-sotsialni-determinanty 
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-analitychnogo-doslidzhennia-tsyfrova-ekonomika-trendy-ryzyky-ta-sotsialni-determinanty 
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4 грудня Центр Разумкова спільно з Представництвом Фонду 
Ганса Зайделя в Україні провели Круглий стіл у онлайн-режимі 
на тему: “Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умо- 
вах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19): особ- 
ливості і шляхи удосконалення”.
У рамках Круглого столу Центром презентовані інформаційно-
аналітичні матеріали та результати соціологічного дослідження.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/anons-onlainkruglyi-stil- 
zabezpechennia-prav-i-svobod-liudyny-v-ukraini-v-umovakh-poshyrennia- 
koronavirusnoi-infektsii-covid19-osoblyvosti-ta-shliakhy-udoskonalennia

14 грудня Центр Разумкова спільно з Представництвом Фонду 
Конрада Аденауера в Україні провели презентацію результатів 
проекту “Партійна система України після 2019 року: особли- 
вості та перспективи розвитку”.
Учасники презентації оговорили наступні питання:
1.   У чому головна причина нестабільності партійної системи  

України протягом останніх років: партії незадовільно викону-
ють свої функції чи вони об’єктивно вичерпали себе як сус- 
пільні інститути?

2.   Чи варто передбачити на законодавчому рівні існування в 
Україні партій різних типів: загальнонаціональних, регіо- 
нальних, локальних (місцевих)? Які можуть бути переваги та 
ризики такого рішення?

3.   Яких змін у структурі, якості, функціях партійної системи варто 
очікувати внаслідок запровадження Виборчого кодексу?

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/partiina-systema-ukrainy-pislia-
2019-roku-kliuchovi-osoblyvosti-ta-perspektyvy-podalshogo-rozvytku

https://razumkov.org.ua/novyny/anons-onlainkruglyi-stil-zabezpechennia-prav-i-svobod-liudyny-v-ukraini-v-umovakh-poshyrennia-koronavirusnoi-infektsii-covid19-osoblyvosti-ta-shliakhy-udoskonalennia
https://razumkov.org.ua/novyny/anons-onlainkruglyi-stil-zabezpechennia-prav-i-svobod-liudyny-v-ukraini-v-umovakh-poshyrennia-koronavirusnoi-infektsii-covid19-osoblyvosti-ta-shliakhy-udoskonalennia
https://razumkov.org.ua/novyny/anons-onlainkruglyi-stil-zabezpechennia-prav-i-svobod-liudyny-v-ukraini-v-umovakh-poshyrennia-koronavirusnoi-infektsii-covid19-osoblyvosti-ta-shliakhy-udoskonalennia
https://razumkov.org.ua/novyny/partiina-systema-ukrainy-pislia-2019-roku-kliuchovi-osoblyvosti-ta-perspektyvy-podalshogo-rozvytku
https://razumkov.org.ua/novyny/partiina-systema-ukrainy-pislia-2019-roku-kliuchovi-osoblyvosti-ta-perspektyvy-podalshogo-rozvytku
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15 грудня Центр Разумкова спільно з Представництвом Фонду 
Ганса Зайделя в Україні провели онлайн - круглий стіл на тему 
“Громадянська освіта в Україні: модель організації, нормативно-
правова база, зміст”. 
Під час заходу були презентовані результати проекту “Удоско- 
налення нормативно-правової бази створення системи гро- 
мадянської освіти в Україні”.
Були обговорені наступні питання:
1.   Яким чином краще досягти охоплення всіх категорій насе- 

лення системою громадянської освіти?
2.   Яким чином можливо забезпечити змістовну єдність, полі- 

тичну неупередженість, інституційну стійкість створюваної  
системи громадянської освіти?

3.   Держава і громадянське суспільство: суперники чи парт-
нери? Чи може питання створення і налагодження ефективної  
роботи системи громадянської освіти стати першим потуж- 
ним прикладом партнерства?

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/onlainkruglyi-stil-gromadianska-
osvita-v-ukraini-model-organizatsii-normatyvnopravova-baza-zmist

17 грудня Центром Разумкова проведено Круглий стіл в онлайн-
режимі на тему “Конституція і конституційні зміни в Україні”.
У рамках заходу презентовано збірник, присвячений пам’яті  
відомого українського вченого-правознавця, громадсько- 
політичного діяча та одного з авторів Конституції України 
В.Мусіяки. Також під час роботи Круглого столу були обгово- 
рені актуальні проблеми сучасного конституційного розвитку 
України, зокрема:
1.   Значення Конституції України 1996р., характеристика її “силь-

них” та “слабких” сторін, а також стану виконання нею функції 
основного регулятора суспільних відносин.

2.   Причини та політико-правова природа конституційних змін 
в Україні 2004р., 2016р. та 2019р., їх вплив на загальний стан 
Основного Закону держави.

3.   Перспективи розвитку Конституції України.

Докладно див.: https://youtu.be/mJMB_ywrDK8

https://razumkov.org.ua/novyny/onlainkruglyi-stil-gromadianska-osvita-v-ukraini-model-organizatsii-normatyvnopravova-baza-zmist
https://razumkov.org.ua/novyny/onlainkruglyi-stil-gromadianska-osvita-v-ukraini-model-organizatsii-normatyvnopravova-baza-zmist
https://youtu.be/mJMB_ywrDK8
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22 грудня в офісі Центру Разумкова відбулася онлайн- 
презентація видання “Євроскептицизм і майбутнє Європи”,  
яке стало результатом співпраці дослідницьких організацій -  
членів Транс’європейської асоціації політичних досліджень 
(TEPSA), членом якої є Центр. 
Учасники презентації обговорили такі питання:
1.   Чи є підстави говорити про поширення євроскептицизму в  

українському суспільстві і українській політиці? Наскільки  
українська внутрішньополітична ситуація відбиває загально- 
європейські тенденції?

2.   Наскільки важливе місце займає тема європейської інтегра- 
ції країни в діяльності українських політичних партій, зокрема, 
під час виборів?

Докладно див.: https://www.youtube.com/watch?v=tMp-wYmfTi8

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДАХ

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-rezultativ-sotsiolog-
ichnogo-doslidzhennia-religiia-i-tserkva-v-ukrainskomu-suspilstvi

Міжнародна діяльність Центру у 2020р. зазнала суттєвого пере-
форматування, зумовленого пандемією коронавірусної хво- 
роби COVID-19. Якщо ще на початку 2020р. експерти Центру 
Разумкова брали безпосередню участь у міжнародних зустрічах, 
то вже з середини року опановували нові форми комунікації з  
міжнародними партнерами та колегами. Завдяки використанню 
соціальних платформ та нових комунікаційних механізмів екс- 
перти Центру продовжили плідну співпрацю з колегами з інших 
країн та були активно залучені до вирішення та обговорення 
викликів, які постали перед Україною і світом у 2020р.
29-30 січня у Харкові відбувся Форум представників церков і  
релігійних організацій Східної України, організований та про- 
ведений Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.
На Форумі заступником директора соціологічної служби Цен-
тру Разумкова М.Міщенком були презентовані результати 
соціологічного дослідження “Релігія і Церква в українському  
суспільстві”.

https://www.youtube.com/watch?v=tMp-wYmfTi8
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-rezultativ-sotsiologichnogo-doslidzhennia-religiia-i-tserkva-v-ukrainskomu-suspilstvi
https://razumkov.org.ua/novyny/prezentatsiia-rezultativ-sotsiologichnogo-doslidzhennia-religiia-i-tserkva-v-ukrainskomu-suspilstvi
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Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/ukraina-maie-mozhlyvist-do-
2025-roku-povnistiu-vidmovytys-vid-importu-pryrodnogo-gazu

7 лютого директор енергетичних програм Центру В.Омельченко  
та співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної  
безпеки М.Пашков взяли участь у форумі Україна-Європа.
Головною темою форуму були питання продовження ефектив- 
них реформ і економічної модернізації України в ситуації зміни 
влади. 

4 березня у Брюсселі відбулася панельна дискусія з питань  
реформ в Україні, присвячена виходу щорічної доповіді Центру 
Разумкова “Україна 2019-2020: широкі можливості, супереч- 
ливі результати”, організована Офісом зв’язку українських ана- 
літичних центрів, у співпраці з Місією Канади при Європей- 
ському Союзі та за підтримки Європейського Союзу.
Захід відкрили заступник голови Місії Канади при ЄС Р.Сінклер  
та Посол України в Європейському Союзі М.Точицький. 
Заступник Генерального директора Центру Разумкова 
Ю.Якименко виступив з презентацією, в якій окреслив клю- 
чові досягнення та недоліки нової української влади в різних  
сферах та спрогнозував ймовірний розвиток подій у майбутньому.
Інші учасники, зокрема: П.Вагнер, керівник Групи підтримки  
України в Європейській Комісії, та А.Пол, старший аналітик з 
питань політики в Центрі європейської політики (м.Брюссель), 
презентували свої погляди на події в Україні. 
У заході взяли участь представники ЄС, дипломати, експерти,  
журналісти, представники громадськості.

Докладно див.: https://ukraine-office.eu/ukraine-2019-2020-broad-opportunities-
contradictory-results-2/

https://razumkov.org.ua/novyny/ukraina-maie-mozhlyvist-do-2025-roku-povnistiu-vidmovytys-vid-importu-pryrodnogo-gazu
https://razumkov.org.ua/novyny/ukraina-maie-mozhlyvist-do-2025-roku-povnistiu-vidmovytys-vid-importu-pryrodnogo-gazu
https://ukraine-office.eu/ukraine-2019-2020-broad-opportunities-contradictory-results-2/
https://ukraine-office.eu/ukraine-2019-2020-broad-opportunities-contradictory-results-2/
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10 квітня директор енергетичних програм Центру В.Омельченко 
взяв участь у другій онлайн-дискусії Київського безпекового 
форуму, присвяченій проблемам енергетичної галузі: “Енерге-
тична криза. Якими будуть масштаби та наслідки для України  
і світу?”.

Учасниками цієї дискусії також були Прем’єр-міністр України 
2014-2016рр., засновник Фонду “Open Ukraine” А.Яценюк, Посол 
Канади в Україні Л.Ґаладза, голова правління НАК “Нафтогаз  
України” А.Коболєв, генеральний директор ДТЕК Енерго 
О.Сахарук, засновник і директор компанії з вітрової енергетики 
Vindkraft К.Стурен та президент Діксі груп О.Павленко. Модеру-
вав захід Д.Лубківський, колишній заступник Міністра закордон-
них справ України, член Наглядової ради фонду “Відкрий Україну”. 
Також постійним учасником дискусій, що проходять у рамках  
Київського безпекового форуму, є співдиректор програм зов- 
нішньої політики та міжнародної безпеки Центру О.Мельник.

23 вересня відбувся віртуальний Саміт аналітичних центрів  
Центральної і Східної Європи, організований Програмою ана-
літичних центрів та громадянського суспільства Університету  
Пенсильванії і аналітичним центром GLOBSEC (Братислава,  
Словаччина). Активну участь у саміті брав Центр Разумкова.

Під час саміту представники 30 провідних центрів регіону обго- 
ворювали питання впливу пандемії COVID-19 на країни Централь- 
ної і Східної Європи. Президент Центру Ю.Якименко виступив  
на підсумковій панелі Саміту “Презентація релевантних реко- 
мендацій та планів дій, спрямованих на збереження життя  
людей та засобів до їх існування в країнах Центральної і Східної 
Європи”, представивши напрацьовані експертами Центру полі- 
тичні рекомендації, адресовані урядовим інститутам, політикам  
та експертному співтовариству європейських країн.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/tsentr-razumkova-vziav-uchast-u-
samiti-analitychnykh-tsentriv-tsentralnoi-i-skhidnoi-yevropyДокладно див.: https://www.youtube.com/watch?v=6uisQCXD2hM

https://razumkov.org.ua/novyny/tsentr-razumkova-vziav-uchast-u-samiti-analitychnykh-tsentriv-tsentralnoi-i-skhidnoi-yevropy
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https://www.youtube.com/watch?v=6uisQCXD2hM
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6 жовтня в Дипломатичній академії ім.Г.Удовенка при МЗС  
України відбулася презентація результатів проекту “Концеп-
ція зовнішньої політики України”, який здійснювався під егідою 
Дипломатичної академії за підтримки Фонду Фрідріха Еберта. 
У розробці концепції взяли участь група експертів-міжнародників  
ряду неурядових аналітичних центрів України, в т.ч. Центру  
Разумкова. В обговоренні презентованої Концепції взяв участь 
співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної  
безпеки Центру М.Пашков.

8 жовтня науковий консультант з правових питань Центру  
Разумкова П.Стецюк взяв участь у Міжнародному круглому столі 
“Правовий і соціальний статус судді”, організованому Київ- 
ським національним університетом ім.Т.Шевченка та Асоціацією 
українських правників.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-u-mizhnarodnomu- 
kruglomu-stoli-pravovyi-i-sotsialnyi-status-suddi

Докладно див.: http://fes.kiev.ua/n/cms/25/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=642&tx_news_
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c2867c9d21d
852fc5adc873fa3127a10

https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-u-mizhnarodnomu-
kruglomu-stoli-pravovyi-i-sotsialnyi-status-suddi
https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-u-mizhnarodnomu-
kruglomu-stoli-pravovyi-i-sotsialnyi-status-suddi
http://fes.kiev.ua/n/cms/25/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=642&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c2867c9d21d852fc5adc873fa3127a10
http://fes.kiev.ua/n/cms/25/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=642&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c2867c9d21d852fc5adc873fa3127a10
http://fes.kiev.ua/n/cms/25/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=642&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c2867c9d21d852fc5adc873fa3127a10
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21 жовтня директор політико-правових програм Центру  
Разумкова В.Замятін взяв участь в якості панеліста у вебінарі  
“Чому місцеві вибори в Україні мають значення”, організова- 
ному Центром європейської політики та Офісом зв’язку україн- 
ських аналітичних центрів за сприяння Місії США при ЄС та  
Міжнародного фонду “Відродження”.

У вебінарі, зокрема, брали участь виконавча директорка та спів- 
засновниця Офісу зв’язку українських аналітичних центрів в  
Брюсселі О.Карбу, голова ЄВРОНЕСТ, член Європейського  
Парламенту А.Кубілюс, заступник директора Центру Євразії 
Атлантичної ради (США) М.Герінг.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/vebinar-chomu-mistsevi-vybory-v-
ukraini-maiut-znachennia

29-30 жовтня провідний експерт економічних і соціальних про-
грам Центру Разумкова К.Маркевич взяла участь у Міжнародній  
конференції “Соціально-економічні виміри євроінтеграційних  
процесів: тенденції, виклики, перспективи”, організованій  
Українською Асоціацією Викладачів і Дослідників Європей-
ської Інтеграції спільно з Київським національним торговельно- 
економічним університетом та у співпраці з Національним  
Еразмус+ офісом в Україні.

У своєму виступі “Зелений тренд сучасних структурних змін в 
європейській економіці: особливості імплементації та виклики  
для України” К.Маркевич ознайомила учасників конференції з 
сучасними тенденціями запровадження та реалізації концепції 
“зеленого” зростання в ЄС.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-
sotsialnoekonomichni-vymiry-ievrointegratsiinykh-protsesiv-tendentsii-vyklyky-
perspektyvy

https://razumkov.org.ua/novyny/vebinar-chomu-mistsevi-vybory-v-ukraini-maiut-znachennia
https://razumkov.org.ua/novyny/vebinar-chomu-mistsevi-vybory-v-ukraini-maiut-znachennia
https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-sotsialnoekonomichni-vymiry-ievrointegratsiinykh-protsesiv-tendentsii-vyklyky-perspektyvy
https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-sotsialnoekonomichni-vymiry-ievrointegratsiinykh-protsesiv-tendentsii-vyklyky-perspektyvy
https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-u-mizhnarodnii-konferentsii-sotsialnoekonomichni-vymiry-ievrointegratsiinykh-protsesiv-tendentsii-vyklyky-perspektyvy
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30 жовтня і 13 листопада відбулися Європейський та Всесвіт-
ній саміти аналітичних центрів, організовані Програмою аналі- 
тичних центрів та громадянського суспільства Університету  
Пенсильванії (TTCSP) у партнерстві з провідними Think Tanks 
Європи і світу. Лейтмотивом обох форумів міжнародної аналі- 
тичної спільноти стала проблема впливу пандемії COVID-19 на 
різні аспекти життєдіяльності суспільств в усьому світі та пошук 
шляхів адекватної відповіді на цей виклик, з метою врятувати  
життя та добробут людей.

У роботі форумів, які проходили у віртуальному форматі, від  
Центру Разумкова взяли участь Президент Центру Ю.Якименко  
та експерти. 
У 2020р. Центр Разумкова входив до складу Комітету з плану- 
вання міжнародних самітів аналітичних центрів під егідою TTCSP, 
надаючи свої рекомендації щодо тематики та планування заходів. 

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-tsentru-u-mizhnarodnykh-
forumakh

5-6 листопада 2020р. співдиректор програм зовнішньої полі-
тики та міжнародної безпеки О.Мельник взяв участь у конфе- 
ренції “Стратегічний вибір Європи 2020”, організованої 
Chatham House, Інститутом політики безпеки при Кільському  
університеті та Фондом Конрада Аденауера.

30 листопада відбулась онлайн-дискусія в межах спільного 
заходу Центру Разумкова та Фонду Науки і Політики (Stiftung  
fur Wissenschaft und Politik) — провідної аналітичної інституції 
Німеччини. 
Від Центру Разумкова з вітальним словом виступив Прези-
дент Центру Ю.Якименко, з доповіддю — провідний експерт з  
соціальних та гендерних програм О.Пищуліна. Дискусія, за  
участю експертів з України, Німеччини та Польщі, була присвя- 
чена обговоренню проблем трудової міграції з України.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/onlain-dyskusiia-prysviachena-
obgovorenniu-problem-trudovoi-migratsii-z-ukrainy

https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-tsentru-u-mizhnarodnykh-forumakh
https://razumkov.org.ua/novyny/uchast-tsentru-u-mizhnarodnykh-forumakh
https://razumkov.org.ua/novyny/onlain-dyskusiia-prysviachena-obgovorenniu-problem-trudovoi-migratsii-z-ukrainy
https://razumkov.org.ua/novyny/onlain-dyskusiia-prysviachena-obgovorenniu-problem-trudovoi-migratsii-z-ukrainy
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11-12 листопада провідний експерт з соціальних та гендерних  
програм Центру О.Пищуліна взяла участь у форумі “Життя на 
межі миру. Громадські ініціативи змінюють життя українських  
громад”. Захід реалізований командою громадської спілки  
“Громадські ініціативи України” та її партнерів у межах Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 
урядів Данії, Швейцарії та Швеції.
О.Пищуліна в якості спікера панельної дискусії “Соціальна  
згуртованість і людський капітал. Як різні країни можуть дося- 
гати більшого, розвиваючи співпрацю в суспільстві” доповіла  
про стан соціальної згуртованості в Україні та перспективи роз- 
витку соціального капіталу.

25 листопада співдиректор програм зовнішньої політики та між-
народної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру 
О.Мельник провів лекцію для слухачів Національного оборон- 
ного коледжу ОАЕ на тему “Геополітична ситуація у Централь- 
ній та Східній Європі: головні регіональні та глобальні гравці”.

1 грудня відбулася онлайн-зустріч провідного експерта еконо-
мічних і соціальних програм Центру К.Маркевич зі студентами  
І курсу спеціальності “Міжнародні економічні відносини” Уні- 
верситету митної справи та фінансів. Захід проведено в рам-
ках вивчення теми “Наука як продуктивна сила суспільства”  
та присвячено обговоренню прикладних аспектів здійснення  
економічних і політичних досліджень.

14-18 грудня  провідний експерт економічних і соціальних про-
грам Центру К.Маркевич взяла участь у Зимовій академії “Еко-
логічна безпека ЄС та України в контексті кліматичних змін”, 
організованій Сумським національним аграрним університетом  
у рамках реалізації проекту Жан Моне Кафедра “Кліматичне  
лідерство ЄС”.

15 грудня аналітичний центр Chatham House провів онлайн -  
круглий стіл “Україна 2021: ключові політичні та економічні  
тенденції”.
У заході від Центру Разумкова взяли участь директор політико- 
правових програм В.Замятін та провідний експерт політико- 
правових програм О.Розумний, які розповіли про наслідки міс-
цевих виборів для розвитку політичної системи і балансу влади  
в Україні.
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ЗУСТРІЧІ В ЦЕНТРІ РАЗУМКОВА

9 жовтня Центр Разумкова відвідала делегація Європейської 
мережі організацій з моніторингу виборів (ENEMO) на чолі з  
головою місії З.Вуйовичем, яка здійснює спостереження за  
кампанією з місцевих виборів 25 жовтня 2020р.
Президент Центру Ю.Якименко, директор політико-правових 
програм В.Замятін та провідний експерт О.Розумний обгово- 
рили з представниками ENEMO перебіг виборчого процесу,  
особливості поточної розстановки політичних сил, наміри  
виборців щодо участі у виборах, можливі проблеми у проведенні 
голосування та встановленні результатів виборів, у т.ч. зумов- 
лені новим виборчим законодавством та пандемією COVID-19.

21 жовтня Центр Разумкова відвідав Надзвичайний і Повно- 
важний Посол Південноафриканської Республіки А.Йоханнес 
Гроенвальд. На зустрічі від Центру Разумкова були Президент  
Центру Ю.Якименко, директор політико-правових програм 
В.Замятін та співдиректор програм зовнішньої політики та між- 
народної безпеки, координатор міжнародних проектів  
О.Мельник.
Під час зустрічі обговорювалися питання стану та перспектив 
співпраці між Україною та ПАР, можливості залучення їх ана- 
літичних центрів для дослідження перспектив і потенційних 
напрямів посилення такої співпраці, а також найбільш актуальні 
питання внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації у країні,  
перспективи припинення збройної агресії Росії проти України.
Учасники зустрічі домовилися продовжити діалог щодо нала- 
годження практичної співпраці між дослідниками з ПАР та  
Центром Разумкова.

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/zustrich-z-misiieiu-sposterigachiv-
na-mistsevykh-vyborakh-vid-enemo

Докладно див.: https://razumkov.org.ua/novyny/zustrich-z-poslom-par

https://razumkov.org.ua/novyny/zustrich-z-misiieiu-sposterigachiv-na-mistsevykh-vyborakh-vid-enemo
https://razumkov.org.ua/novyny/zustrich-z-misiieiu-sposterigachiv-na-mistsevykh-vyborakh-vid-enemo
https://razumkov.org.ua/novyny/zustrich-z-poslom-par
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Рейтинги кращих аналітичних центрів світу 2020 (2020Global  
Go to Think Tank Index Report) за версією Програми аналітичних 
центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Універ-
ситету Пенсильванії.

У 2020р. сайт razumkov.org.ua відвідало 204 630 користувачів.

Facebook-сторінка, станом на кінець 2020р., 
отримала 5 207 підписників.

1-й у Центральній і Східній Європі

32-й у світі (без США)

40-й у світі (з США)

ЦЕНТР РАЗУМКОВА В ЦИФРАХ

FACEBOOK-СТОРІНКА ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА

Україна 84,1% 

Польща 2,49%

Росія 1,32%

Німеччина 1,26%

США 1,15%  

Італія 0,63%

Інше 9,05%

5 207 підписників

Позиції Центру Разумкова в Рейтингах* за категоріями:

20-й серед аналітичних центрів з річним бюджетом 
менше $5 млн.

22-й — найкращий менеджмент

43-й — міжнародна економічна політика

60-й — оборона і національна безпека

115-й — внутрішня економічна політика

123-й — політика міжнародного розвитку

142-й — зовнішня політика та міжнародні відносини

* До участі в рейтингуванні було запрошено понад 11 тис. аналітичних центрів світу.
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ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИДАТКИ 
ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА у 2020р.

ФІНАНСУВАННЯ

Джерело фінансування Сума
(тис. грн.)

SIPRI 2020 877,3 

БФ “Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва”

1 011,4

Представництво Фонду  
Ганса Зайделя в Україні 

941,8

Представництво Фонду 
Конрада Аденауера в Україні

1 822,3

Представництво Фонду 
Фрідріха Науманна за 
Свободу в Україні 

414,0

Благодійні внески, пожертва 1 850,0

Гранти від інших фондів та 
організацій

6 403,6  

Загалом фінансування 13 320,4

ВИДАТКИ

Видатки Сума  
(тис. грн.)

Заробітна плата 
адміністративного персоналу

903,3 

Заробітна плата за 
проектною діяльністю

8 098,2

Податки на ФОП (ЄСВ) 1 980,3

Оренда, комунальні послуги 3 442,4

Інформаційне забезпечення 140,0

Утримання автотранспорту 296,0

Телекомунікаційні послуги 
(зв’язок, Інтернет)

81,9

Придбання основних засобів   
(автотранспорт, комп’ютерна 
техніка, програмне 
забезпечення та ін.)

1,0

Дослідження громадської 
думки 

3 209,7

Експертні послуги 357,4

Відрядження 78,8

Технічне забезпечення 
(утримання офісної техніки, 
канцтовари та ін.)

79,5

Господарські товари 70,5

Публічні заходи 85,8

Видавнича діяльність 734,2

Інші витрати  
у т.ч. аудиторські послуги

342,1

Загалом витрат 19 901,1

ОСНОВНІ ЗАСОБИ (тис. грн.),  
станом на 01.01.2021р.

Залишкова вартість 1 574,9

Первісна вартість 3 295,8

Знос (1 720,9) 

КОМАНДА ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА 

Центр Разумкова — це  
колектив професіоналів, 
об’єднаних спільними 
цінностями та амбітними 
цілями. 
Президент Центру —  
Юрій Якименко 
Генеральний директор —  
Павло Пинзеник

У Центрі Разумкова 
на постійній основі 
працюють 46 осіб. 
З Центром активно 
співпрацюють в 
якості консультан-
тів представники 
наукової та екс-
пертної спільноти. 
За контрактами під  
час виконання про-
ектів залучалося 

понад 100 зовнішніх експертів. Загальноукраїнські опитування 
соціологічної служби Центру Разумкова здійснюють понад 300 
інтерв’юерів.
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КОНТАКТИ

Центр Разумкова висловлює вдячність усім партнерам, які  
сприяли проведенню наших досліджень і втіленню у життя 
розроблених нами рекомендацій. 

Наша адреса: 

Український центр економічних і політичних досліджень  
імені Олександра Разумкова

01015, м.Київ, вул. Лаврська, 16, 2-й поверх

Телефон: (38 044) 201-11-98
Факс:         (38 044) 201-11-99

e-mail: info@razumkov.org.ua

веб-сторінка: www.razumkov.org.ua


