
  
 
ПУБЛІЧНИЙ 
ЗВІТ 2015-2016 



Хто ми 
Український незалежний центр 
політичних досліджень – неурядовий 
позапартійний аналітичний центр, 
який із 1991 року підтримує 
демократію  



“ УНЦПД -  кращі        
рішення для демократії   
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Напрямки 
 

▪ Підтримка громадянського суспільства та громадська участь 
▪ Безпека суспільного середовища та новітні виклики  
▪ Права національних меншин, корінних народів та 
антидискримінація 

▪ Політичні партії та демократія  
▪ Промоція європейської та євроатлантичної інтеграції 
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Засоби 
 Польові дослідження  у сфері демократії та належного 

врядування із застосуванням якісних методів 
соціологічних досліджень та аналітика 

 Моніторингові звіти  щодо соціально-політичних 
процесів, формування та реалізації політик  

 Розвиток політик 
 Розробка проектів документів державної політики 
 Діалог 
 Адвокація 
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Посилення спроможності НУО 
України та Грузії до участі у 
діалозі щодо надання 
соціальних послуг  
 
Підтримка:   
Спілка Робітничих Самаритян 
(ASB) - Грузія за фінансування 
Європейського Союзу 
 
 
 
 

Проекти 2015-2016 років   1 
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▪Створюється нова практика 
якісного партнерства на місцевому 
рівні у шести областях між 
органами влади та неурядовими 
організаціями, які допомагають 
особам з інвалідністю, людям 
▪похилого віку та внутрішньо-
переміщеним особам. 
Навчено 20 організацій, які змогли 
залучити кошти із місцевих 
бюджетів для надання соціальних 
послуг 



Проект 2015 року                                2 
Сприяння громадянського 
суспільства в просуванні 
програми реформ (РПР) 
 
 
 
 
 
Підтримка Pact / USAID 

УНЦПД, будучи одним із 
співзасновників ідеї створення  
експертної  платформи 
Реанімаційний пакет реформ, 
став його партнером і мав 
честь сприяти організаційному 
зміцненню РПР і управляти 
коштами, які надали 
міжнародні донори для 
підтримки ініціативи. 
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Проект 2015 року                               3 
▪Захист та інформування: 
дефіцит соціальних та 
політичних прав громадян 
України в Криму 
 
 
 
▪Підтримка:  
▪Програма розвитку ООН 

▪Започатковано моніторинг 
процесів в Криму, відстежено 
та сформульовано основні 
тенденції становлення 
державної політики Росії щодо 
анексованого Криму 
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Проект 2015-2017 років                  4 
Сприяння соціальному діалогу 
 
 
 
 
 
Підтримка: 
Національний фонд підтримки 
демократії (США) 

Тривалий моніторинг та аналіз 
охоплює широке коло питань 
розвитку у сфері демократії, 
поділу влади, суспільного і 
політичного середовища, 
ризиків, які впливають на 
політичну стабільність у 
країні, оцінка демократичних 
трансформацій після 
Революції Гідності, аналіз 
ситуації в анексованому 
Криму. 
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Проект 2014-2019 років                  5 
Формування сприятливих умов 
діяльності для громадянського 
суспільства України 
 
 
 
Підтримка: 
Агентство міжнародного 
розвитку США 
/ USAID 
 

У відповідності до європейських 
стандартів поліпшується правову  
середовище для діяльності 
громадянського суспільства. 
Команда  найвпливовішого у своїй 
сфері проекту USAID «Громадяни в 
дії» вдосконалює законодавство 
для громадянського суспільства 
України, проводить навчання 
громадських активістів і  
службовців 
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Проект 2015-2016 років                  6 
▪Державна політика України 
щодо Криму: аналіз, 
моніторинг, експертна 
підтримка. 
 
 
 
▪Підтримка: 
▪Міжнародний Фонд 
«Відродження» 

На основі моніторингу процесів та 
аналізу рішень влади Росії щодо 
Криму підготовлено Білу Книгу 
політики про зміни у сфері 
культури, інформації, політики, 
освіти, етнонаціональних 
відносин, соціально-економічних 
процесів в окупованому Криму. 
Сформульовано стратегічні 
напрями політики України щодо 
окупованої території Кримського 
півострова. 
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Проект 2015-2016 років                    7 
▪Анексована власність. Права 
людини в контексті 
забезпечення прав в Криму, 
політика, тенденції, 
передбачення 
 
 
▪Підтримка: Міністерство 
закордонних справ Великої 
Британії 

Вперше в Україні здійснено 
моніторинг стану власності 
Української держави в 
незаконно анексованому 
Криму.  Зроблено оцінку втрат 
держави. 
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Проект 2015-2016 року                     8 
Управління міжетнічними 
взаєминами в Криму 
 
 
 
Підтримка: 
Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі / 
Верховний комісар з прав 
національних меншин 

Здійснюється системний 
комплексний моніторинг 
реалізації прав людини в 
Криму, етнополітичної 
ситуації. 
 
Матеріали лягають в основу 
звітів ОБСЄ щодо прав 
людини в Криму 
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Проект 2015 року                                9 
Фокус-групові дослідження 
сприйняття парламентської 
етики в Україні 
 
 
 
Підтримка: 
Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі 

Підготовлено аналітичний звіт 
щодо  важливості для 
громадян України різних 
аспектів поведінки депутатів 
парламенту. 
 
Дані опитувань лягли в основу 
звіту Місії Пета Кокса щодо 
реформування українського 
парламенту  
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Проект 2016-2017 року                    10 
Від конфлікту до миру: шляхи 
взаєморозуміння та 
примирення 
 
 
 
Підтримка: 
International  Alert 
(Великобританія)  

Вперше в Україні  вивчалася 
динаміка в сфері ідентичності,  
зібрано та проаналізовані дані 
про процеси 
самоусвідомлення, 
застосування мов, сприйняття 
конфлікту на Донбасі 
росіянами та 
російськомовними, що 
мешкають  у різних 
місцевостях України. 
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УНЦПД в коаліціях 

Реанімаційний 
пакет реформ 

За чесний 
референдум 

Офіс зв’язку 
українських 
аналітичних 
центрів в 
Брюсселі 
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Загальний бюджет УНЦПД 
2015, % 
 
ASB – 4,98  
NED – 9,35  
OSCE – 5,75  
Pact – 28,11 
UK – 0,81 
USAID – 50,99 
 
 
$597,358 
 

2016, % 
International 
Alert – 4,62 
ASB – 11,09 
NED – 11,80 
OSCE – 7,59 
UK – 1,13 
USAID – 61,47 
IRF – 2,29 
 
$590,984 
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Організаційна спроможність 
Центр спроможний забезпечити ефективну 
реалізацію системних багаторічних проектів 
національного рівня. Менеджмент засновується на 
кращих практиках  відповідального і 
доброчесного управління. Організація  успішно 
пройшла зовнішні фінансові аудити у 2015 і 2016 
році. 
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Правління УНЦПД 
Ми пишаємось, що нагляд за діяльністю УНЦПД здійснюють  знані та 
шановані друзі: 
▪Микола Рябчук, голова Правління УНЦПД, 
український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст. Віце-
президент Українського центру міжнародного ПЕН-клубу. 
▪Михайло Весельський, член правління УНЦПД, бізнесмен, управлінець, засновник 
та Голова Ради Директорів компанії Evrotek 
▪Гульнара Бекірова, член правління УНЦПД, історик, кандидат політичних наук, 
заступник голови Спеціальної комісії Курултая з вивчення геноциду 
кримськотатарського народу 
▪Наталя Полякова, член правління УНЦПД, бізнесмен, управлінець Директор ООО 
«Реноме-Смарт» 
▪Наталя Борджеллі, член правління УНЦПД, Віце-Президент Міжнародного центру 
некомерційного права (ICNL), США, м. Вашингтон 
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Дякуємо! 
Маєте запитання? 
ucipr@ucipr.org.ua 
www.ucipr.org.ua 
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