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Для всього світу і для України 2020 рік розпочався із пандемії 
коронавірусу. Його розповсюдження в Україні вплинуло на 
діяльність нашого аналітичного центру. Віддалена робота стала 
нашою новою реальністю, хоча раніше в її ефективність я взагалі 
не вірила. В аналітичній роботі ми змістили фокус на Єдиний 
цифровий ринок ЄС, адже розвиток цифрового напрямку в Україні 
– це не лише питання нашої безпеки, а й створення потенційно 
найбільш прибуткової і перспективної сфери економіки. Наш 
Центр взяв участь у Світовому дослідженні цінностей, і таким 
чином, там появились актуальні дані щодо України. Також ми 
продовжили працювати над моніторингом Угоди про асоціацію та 
вдосконалювати інтерфейс Навігатора, онлайн-інструменту для 
моніторингу Угоди.

В рамках нового для нас аналітичного напрямку – Єдиного 
цифрового ринку ЄС – ми провели декілька досліджень. Ми 
проаналізували сферу довірчих послуг, яка є ключовою для 
побудови цифрового ринку в Україні. Її розвиток має перевести 
офіційні відносини (договори) між державою, бізнесом та 
громадянами в онлайн формат. На основі аналізу досвіду ЄС у сфері 
довірчих послуг, стану справ в Україні та перепон, які заважають 
подальшому впровадженню в Україні інфраструктури для довірчих 
послуг, ми розробили відповідні рекомендації для Уряду України.

Також спільно з Центром аналізу міжнародної торгівлі Trade+ при 
Київській школі економіки ми провели дослідження щодо вигоди від 
інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Наші розрахунки 
показали, що успішне проведення реформ у сферах довірчих послуг, 
телекомунікацій та електронної комерції може принести Україні 
зростання ВВП на 2,4% - 12,1%. Наше дослідження стало експертним 
економічним обґрунтуванням для Міністерства цифрової 
трансформації України щодо необхідності продовжувати реформи у 
сфері Єдиного цифрового ринку ЄС.

Ще одним новим для нас аналітичним напрямком стало Світове 
дослідження цінностей. Дослідження відслідковує зміни у 
суспільстві в контексті традиційних – світських цінностей та 
цінностей виживання – самореалізації. На основі цих даних з 
різних країн можна зрозуміти їхні соціальні, політичні та економічні 
тенденції. Востаннє Україна брала участь у дослідженні у 2011 
році. Оскільки за цей період відбулось багато змін в Україні, ми 
вважали за необхідне актуалізувати дані щодо України, і наш 
Центр долучився до Світового дослідження цінностей у 2020 році. 
Результати щодо України виявились дуже цікавими.

Вступне слово
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Україна значно наблизились до цінностей самореалізації і відійшла 
від цінностей виживання, які згідно з попередніми дослідженнями 
суттєво домінували в Україні і досі суттєво домінують в Росії. 
Це означає, що Україна почала поступово сепаруватись від 
радянського світогляду. Незважаючи на значне погіршення 
економічної ситуаціїв Україні за останні 10 років, українці стали 
почувати себе щасливішими, здоровішими і багатшими. Тепер 
ми почали більше розраховувати на себе, аніж на владу, у 
вирішенні проблем і хочемо жити в демократичній країні, де 
дотримуються права людини. Нас досі продовжують відносити 
до країн із домінуючими традиційними цінностями, оскільки 
українці залишаються дуже релігійними. Водночас ми стаємо більш 
толерантними до сексуальних меншин та інших проявів інакшості в 
нашому суспільстві. Тому загалом результати дослідження свідчать 
про те, що Україна поступово відходить від радянського минулого і 
рухається до європейського майбутнього.

В рамках нашої роботи над моніторингом виконання Угоди про 
асоціацію ми оновили методологію моніторингу, що дало нам 
змогу проводити моніторинг всіх розділів Угоди. Таким чином, ми 
фактично вирівнялись із методологією Урядового офісу координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції і тепер можемо 
перевіряти показники, які надає Урядовий офіс. На даному етапі 
ми вважаємо, що Урядовий офіс подає релевантну інформацію 
щодо виконання Угоди про асоціацію, оскільки результати наших 
моніторингових звітів дуже схожі. Також ми синхронізували 
інтерфейс Навігатора Угоди із оновленою методологією.

Ми розуміємо, що наступний рік також буде складним для України, 
оскільки пандемія і досі триває. У таких умовах Україні потрібно 
докласти максимально зусиль, щоб зберегти євроінтеграцію в 
пріоритеті. Наш Центр продовжить активно працювати над тим, 
щоб Україна і надалі виконувала Угоду про асоціацію і ставала все 
ближче до ЄС – не лише на законодавчому рівні, а й на ціннісному.

Любов Акуленко 

виконавча директорка ГО “УЦЄП“
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Розроблено  7 аналітичних досліджень.

Підготовлено та опубліковано 10  аналітичних статей в медіа.

Організовано та проведено  5  публічних заходів із понад 600  учасниками.

Проведено 1289 інтерв’ю соціологічного дослідження.

Понад  3000   осіб залучено як цільова аудиторія ГО «УЦЄП».

Понад 117 000  осіб залучено як опосередкована аудиторія ГО «УЦЄП».

Участь у  2  міжнародних заходах.

Члени команди взяли участь у 11  навчальних програмах: тренінгах, вебінарах тощо.

УСПІХИ 
2020 РОКУ
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Місія та цінності

Місія: 
• Ми —  незалежний адвокаційно-аналітичний центр, що сприяє інтеграції України у 

європейський простір.  

Ми втілюємо нашу місію шляхом:
• підготовки та розповсюдження експертно-аналітичних матеріалів для сприяння 

євроінтеграційним реформам в Україні;

• популяризації європейських цінностей в українському суспільстві;

• інформування суспільства про можливості і переваги тісної співпраці з ЄС;

• сприяння посиленій економічній, політичній та торговельній співпраці України з 
Європейським Союзом;

• популяризації екологічних ідей та цінностей, зокрема у сфері поводження з ТПВ;

• формування позитивного іміджу України шляхом реалізації заходів у сфері культури;

• інформування міжнародної спільноти про виклики і досягнення у здійсненні Україною 
реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Наші цінності:
У своїй роботі ГО «Український центр європейської політики» сповідує та дотримується таких 
цінностей: 

• командність; 

• взаємоповага;

• толерантність; 

• інтелектуальна свобода; 

• прозорість; 

• орієнтованість на результат.
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Правління
Алекс Ліссітса 

Голова Правління 

Президент Українського клубу аграрного бізнесу, генеральний 
директор «Індустріальної Молочної Компанії». Провідний фахівець 
зі стратегічного менеджменту у сфері сільського господарства та 
харчової промисловості.

Андрій Куликов

Член Правління

Медіа-експерт, голова правління ГО “Громадське радіо”. Має 
понад 30 років досвіду роботи на радіо, у друкованих ЗМІ, на 
телебаченні (журналіст, редактор, ведучий).

Володимир Єрмоленко 

Член Правління

Директор європейських проєктів ГО “Інтерньюз-Україна”, 
журналіст “hromadske.ua”, викладач Києво-Могилянської академії, 
український філософ, есеїст, перекладач, доктор політичних 
студій та кандидат філософських наук.
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Команда

Залучені експерти

Любов Акуленко 

виконавча директорка, 
кандидатка наук у сфері 
державного управління

Наталія Вараніцька 

координаторка проєктів

Олена Гуляєва 

бухгалтерка 

Дмитро Науменко

заступник виконавчої 
директорки з аналітичної 
роботи, провідний експерт 
з питань енергетики

Олександр Іванов 

SMM менеджер, 
графічний дизайнер

Катерина Потапенко 

комунікаційна менеджерка

Юлія Литвиненко 

координаторка проєктів, 
експертка з питань 
адміністрування

Інна Лациба 

заступниця виконавчої 
директорки з розвитку 
комунікацій, експертка з 
міжнародних відносин

8



Ан
ал

іт
ич

ні
до

сл
ід

ж
ен

ня

9



Аналітичні 
дослідження

Клікніть на 
зображення, 
щоб перейти 
до перегляду 
дослідження
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http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/zvit_5_2020_web_FINAL_2.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/dig_ukraine_eu_15.12.2020-_WEB_3.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Doslid_2020_web_NEW.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Doslid_01_2021_WEB_NEW_2.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Doslid_02_2021_WEB_NEW.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/energostrategy_30.01.2021.pdf
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Аналітичні 
публікації

42% успіху: що 
досягла Україна 
у виконанні 
Угоди про 
асоціацію

Україна vs 
Європа: 
наскільки 
європейські 
українські 
цінності

Толерантніші, 
проте 
агресивніші: 
як змінились 
цінності 
українців у 2020 
році

Більше проблем, 
менше прогресу: 
як ЄС оцінив 
євроінтеграційну 
роботу України

Що дасть Україні 
інтеграція 
у цифровий 
простір ЄС

Ukraine on 
the scale of 
European values

Перегляд Угоди 
про асоціацію 
- підходимо 
стратегічно чи 
тактично?

В Україні 
традиційно нижче, 
ніж у Європі, 
зацікавлення 
політикою

Digital marketing: 
Ukraine and the 
EU Digital Single 
Market: mutual 
benefits

Китайский тигр 
подкрадывается
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https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/07/22/7112370/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/07/22/7112370/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/07/22/7112370/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/07/22/7112370/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/07/22/7112370/
http://cedra.kiev.ua/2020/10/29/ukrayina-vs-yevropa-naskilky-yevropejski-ukrayinski-tsinnosti/
http://cedra.kiev.ua/2020/10/29/ukrayina-vs-yevropa-naskilky-yevropejski-ukrayinski-tsinnosti/
http://cedra.kiev.ua/2020/10/29/ukrayina-vs-yevropa-naskilky-yevropejski-ukrayinski-tsinnosti/
http://cedra.kiev.ua/2020/10/29/ukrayina-vs-yevropa-naskilky-yevropejski-ukrayinski-tsinnosti/
http://cedra.kiev.ua/2020/10/29/ukrayina-vs-yevropa-naskilky-yevropejski-ukrayinski-tsinnosti/
http://cedra.kiev.ua/2020/10/29/ukrayina-vs-yevropa-naskilky-yevropejski-ukrayinski-tsinnosti/
https://life.liga.net/poyasnennya/article/tolerantnee-no-agressivnee-kak-izmenilis-tsennosti-ukraitsev-v-2020-godu?fbclid=IwAR0-FlVN-NHV-7qJUmVfYACdR0AdyTx9wU1Y_1ZWRjj4oHVVq0N9JguJEZg
https://life.liga.net/poyasnennya/article/tolerantnee-no-agressivnee-kak-izmenilis-tsennosti-ukraitsev-v-2020-godu?fbclid=IwAR0-FlVN-NHV-7qJUmVfYACdR0AdyTx9wU1Y_1ZWRjj4oHVVq0N9JguJEZg
https://life.liga.net/poyasnennya/article/tolerantnee-no-agressivnee-kak-izmenilis-tsennosti-ukraitsev-v-2020-godu?fbclid=IwAR0-FlVN-NHV-7qJUmVfYACdR0AdyTx9wU1Y_1ZWRjj4oHVVq0N9JguJEZg
https://life.liga.net/poyasnennya/article/tolerantnee-no-agressivnee-kak-izmenilis-tsennosti-ukraitsev-v-2020-godu?fbclid=IwAR0-FlVN-NHV-7qJUmVfYACdR0AdyTx9wU1Y_1ZWRjj4oHVVq0N9JguJEZg
https://life.liga.net/poyasnennya/article/tolerantnee-no-agressivnee-kak-izmenilis-tsennosti-ukraitsev-v-2020-godu?fbclid=IwAR0-FlVN-NHV-7qJUmVfYACdR0AdyTx9wU1Y_1ZWRjj4oHVVq0N9JguJEZg
https://life.liga.net/poyasnennya/article/tolerantnee-no-agressivnee-kak-izmenilis-tsennosti-ukraitsev-v-2020-godu?fbclid=IwAR0-FlVN-NHV-7qJUmVfYACdR0AdyTx9wU1Y_1ZWRjj4oHVVq0N9JguJEZg
https://life.liga.net/poyasnennya/article/tolerantnee-no-agressivnee-kak-izmenilis-tsennosti-ukraitsev-v-2020-godu?fbclid=IwAR0-FlVN-NHV-7qJUmVfYACdR0AdyTx9wU1Y_1ZWRjj4oHVVq0N9JguJEZg
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/12/7/7117333/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/12/7/7117333/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/12/7/7117333/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/12/7/7117333/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/12/7/7117333/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/01/25/7118582/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/01/25/7118582/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/01/25/7118582/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2021/01/25/7118582/
https://ukraineoffice.blogactiv.eu/2020/12/11/ukraine-on-the-scale-of-european-values/
https://ukraineoffice.blogactiv.eu/2020/12/11/ukraine-on-the-scale-of-european-values/
https://ukraineoffice.blogactiv.eu/2020/12/11/ukraine-on-the-scale-of-european-values/
https://thepage.ua/ua/experts/pereglyad-ugodi-pro-asociaciyu-pidhodimo-strategichno-chi-taktichno
https://thepage.ua/ua/experts/pereglyad-ugodi-pro-asociaciyu-pidhodimo-strategichno-chi-taktichno
https://thepage.ua/ua/experts/pereglyad-ugodi-pro-asociaciyu-pidhodimo-strategichno-chi-taktichno
https://thepage.ua/ua/experts/pereglyad-ugodi-pro-asociaciyu-pidhodimo-strategichno-chi-taktichno
https://thepage.ua/ua/experts/pereglyad-ugodi-pro-asociaciyu-pidhodimo-strategichno-chi-taktichno
https://texty.org.ua/fragments/102174/ukrayinci-prodemonstruvaly-rekordno-nyzke-zacikavlennya-politykoyu-grafiki/
https://texty.org.ua/fragments/102174/ukrayinci-prodemonstruvaly-rekordno-nyzke-zacikavlennya-politykoyu-grafiki/
https://texty.org.ua/fragments/102174/ukrayinci-prodemonstruvaly-rekordno-nyzke-zacikavlennya-politykoyu-grafiki/
https://texty.org.ua/fragments/102174/ukrayinci-prodemonstruvaly-rekordno-nyzke-zacikavlennya-politykoyu-grafiki/
https://texty.org.ua/fragments/102174/ukrayinci-prodemonstruvaly-rekordno-nyzke-zacikavlennya-politykoyu-grafiki/
https://ukraineoffice.blogactiv.eu/2020/12/21/ukraine-and-the-eu-digital-single-market-mutual-benefits/?fbclid=IwAR0phROAfsjuUdUUPiVT6ySWKmPCDyBL0Ong8QYkB4pD60mJpVO7jwSfTSY
https://ukraineoffice.blogactiv.eu/2020/12/21/ukraine-and-the-eu-digital-single-market-mutual-benefits/?fbclid=IwAR0phROAfsjuUdUUPiVT6ySWKmPCDyBL0Ong8QYkB4pD60mJpVO7jwSfTSY
https://ukraineoffice.blogactiv.eu/2020/12/21/ukraine-and-the-eu-digital-single-market-mutual-benefits/?fbclid=IwAR0phROAfsjuUdUUPiVT6ySWKmPCDyBL0Ong8QYkB4pD60mJpVO7jwSfTSY
https://ukraineoffice.blogactiv.eu/2020/12/21/ukraine-and-the-eu-digital-single-market-mutual-benefits/?fbclid=IwAR0phROAfsjuUdUUPiVT6ySWKmPCDyBL0Ong8QYkB4pD60mJpVO7jwSfTSY
https://ukraineoffice.blogactiv.eu/2020/12/21/ukraine-and-the-eu-digital-single-market-mutual-benefits/?fbclid=IwAR0phROAfsjuUdUUPiVT6ySWKmPCDyBL0Ong8QYkB4pD60mJpVO7jwSfTSY
https://nv.ua/biz/experts/partnerstvo-ukrainy-i-kitaya-podvodnye-kamni-chto-vazhno-uchityvat-novosti-ukrainy-50125403.html?fbclid=IwAR0jz-ysn1-rYBTv9lyYDqHOr9TRVdDkWYbHKtoSocerBjrQo3Ko-192xRg
https://nv.ua/biz/experts/partnerstvo-ukrainy-i-kitaya-podvodnye-kamni-chto-vazhno-uchityvat-novosti-ukrainy-50125403.html?fbclid=IwAR0jz-ysn1-rYBTv9lyYDqHOr9TRVdDkWYbHKtoSocerBjrQo3Ko-192xRg


Міжнародний 
вимір

03-04 березня 2020 року виконавча 
директорка Українського центру 
європейської політики та автор дослідження 
«Місце для України в більш згуртованому 
Європейському Союзі: синергетичне 
єднання двох різних інтеграцій» Влад 
Вернигора презентували дослідження 
експертним колам та представникам Ukraine 
Desk of the EEAS та Support Group for Ukraine 
у Брюсселі в рамках візиту членів «Офісу 
зв’язку українських аналітичних центрів у 
Брюсселі».

20 листопада 2020 року заступник 
виконавчої директорки з аналітичної 
роботи Дмитро Науменко взяв участь у 
заході «Strenghtening capacities of CSOs 
in Moldova» на запрошення Fundatia 
Konrad Adenauer Republica Moldova. 
Дмитро Науменко поділився досвідом 
ГО «УЦЄП» з моніторингу виконання 
Україною зобов’язань, передбачених 
Угодою про асоціацію з ЄС; розповів про 
досвід взаємодії ГО «УЦЄП» з органами 
державної влади, які займаються 
імплементацією Угоди; назвав виклики та 
тренди (перспективи) поточного процесу 
інтеграції України до ЄС; звернув увагу 
на перспективні напрями співпраці з 
аналогічними аналітичними центрами в 
Грузії та Молдові, зокрема у створенні 
спільної моніторингової методології та 
розробки спільних скрінінгових продуктів.
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http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/place_for_Ukraine_in_a_more_-cohesive_EU_UKR_WEB.pdf?fbclid=IwAR2uz6ZtQSkp7kSyZduv9IfKg6qqSJUJdkzJPpBO1x0eXEKaqDHUb7C7x64
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/place_for_Ukraine_in_a_more_-cohesive_EU_UKR_WEB.pdf?fbclid=IwAR2uz6ZtQSkp7kSyZduv9IfKg6qqSJUJdkzJPpBO1x0eXEKaqDHUb7C7x64
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/place_for_Ukraine_in_a_more_-cohesive_EU_UKR_WEB.pdf?fbclid=IwAR2uz6ZtQSkp7kSyZduv9IfKg6qqSJUJdkzJPpBO1x0eXEKaqDHUb7C7x64


Напрям

«Моніторинг та адвокація 
виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС»
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У 2020 році було оновлено методологію 
щодо моніторингу прогресу України у 
виконанні нею зобов’язань, визначених 
Угодою про асоціацію з Європейським 
Союзом, яка застосовується при побудові 
моніторингового онлайн-продукту 
«Навігатор Угоди» та підготовці регулярних 
річних і кумулятивних моніторингових звітів. 
Оновлену методологію було застосовано 
під час підготовки організацією п’ятирічного 
моніторингового звіту щодо виконання 
Угоди про асоціацію. Завдяки цьому 
вдалось охопити всі розділи Угоди. Звіт 
був презентований 15 липня 2020 року в 
Кризовому медіа центрі для журналістів, 
а також 16 липня 2020 року під час онлайн 
презентації у форматі Zoom, до якої були 
залучені представники Уряду України, 
Верховної Ради України, Представництва ЄС 
в Україні, а також міжнародні та українські 
експерти.

Протягом року у тісній співпраці із 
розробниками команда ГО «УЦЄП» 
розробила нову структуру графічного 
інтерфейсу онлайн-продукту «Навігатор 
Угоди», а саме:

• розширено охоплення моніторингом 
всіх 22 секторів Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС (далі - Угода), в рамках 
Глав ІІ – VI, аналіз поширено на політичні 
сектори Угоди;

• відбулася агрегація моніторингу на 
вищому рівні – «зобов’язання» (раніше 
одиницею оцінки було «завдання», для 
урядових виконавців), що дало змогу 
охопити моніторингом ті завдання, 
які не мають явної прив’язки до acquis 
ЄС, але визначені у статтях Угоди 
або у дотичних до Угоди міжнародних 
договорах;

ЗДІЙСНЮЄМО 
МОНІТОРИНГ 
ВИКОНАННЯ 
УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ

• додано оновлений рівень моніторингу 
«Нормативно-правові акти», які 
прив’язані до кожного завдання 
і містять інформацію про чинні 
законопроєкти та проєкти дотичних 
актів українського законодавства;

• додано нову систему оцінки прогресу 
виконання зобов’язань у розрізі шкали 
«досконале – просунуте – раннє – 
відсутнє» виконання, а також «критична 
невідповідність» (вимогам acquis ЄС 
та статтям Угоди). Оцінка дозволяє 
виставляти числову оцінку прогресу 
як для «досконалого» прогресу, тобто 
всіх завершених зобов’язань, так і для 
«загального», який включає в себе і 
проміжні стадії (також просунуте і раннє 
виконання);

• створено фінальну пілотну версію 
інтерфейсу, яка проходить тестування 
на основі вибірки моніторингових 
даних;

• створено вбудовану панель керування 
бази даних Навігатора (у режимі 
адміністративного доступу), яка 
дозволяє керувати вихідними даними 
для його роботи, а саме додавати / 
видаляти / змінювати моніторингові 
дані.
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http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/zvit_5_2020_web_FINAL_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rREdemFxRUY&fbclid=IwAR3xAYtyZraeWZCyUqzkA4AUXAr8mps58o6ePFmMcYEMxqFCNupVq8hyERY
https://www.youtube.com/watch?v=rREdemFxRUY&fbclid=IwAR3xAYtyZraeWZCyUqzkA4AUXAr8mps58o6ePFmMcYEMxqFCNupVq8hyERY
https://www.facebook.com/607601219390769/videos/2732250940344491
https://www.facebook.com/607601219390769/videos/2732250940344491
http://qa-eu-navigator-1809702043.eu-central-1.elb.amazonaws.com/
http://qa-eu-navigator-1809702043.eu-central-1.elb.amazonaws.com/


У 2020 році ГО «УЦЄП» провів низку 
консультацій стосовно питань євроінтеграції, 
щодо яких володіє вузькопрофільною 
експертизою, а саме: 

1) Коментар до Програми діяльності Уряду, 
який подавав Комітет ВРУ з питань інтеграції 
України з Європейським Союзом;

2) Стаття для заступниці голови Комітету ВРУ 
з питань інтеграції України з Європейським 
Союзом, представниці депутатської фракції 
політичної партії «Слуга народу» Марії 
Мезенцевої щодо цифрового ринку як одного 
з пріоритетних напрямків євроінтеграції;

3) Лист до Офісу Президента щодо поточних 
проблем у сфері євроінтеграції.

Вищеперераховані документи не були 
опубліковані, але були розглянуті 
Комітетом ВРУ з питань інтеграції України 
з Європейським Союзом та Офісом 
Президента.

Слід зауважити, що організація свідомо 
почала розробляти аналітичні документи 
у сфері цифрового ринку у зв’язку із 
пандемією COVID-19, адже на наше експертне 
переконання, саме реформи в цій сфері 
дадуть бізнесу більший рівень безпеки в 
документальному спілкуванні з бізнесом та 
органами влади, а також стимулюватимуть 
додаткову бізнес-активність завдяки 
розвитку цифрової економіки. У червні 2020 
року ГО «УЦЄП» підписала меморандум 
про співпрацю з Міністерством цифрової 
трансформації України.

ПРОВОДИМО АДВОКАЦІЮ 
«ПРОБЛЕМНИХ» СЕКТОРІВ ТА 
ВЕДЕМО ЕКСПЕРТНУ КОМУНІКАЦІЮ ІЗ 
КЛЮЧОВИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 
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https://drive.google.com/file/d/1muqdqKJJXuPbhFPDebSX47nVs09RTQ8r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmR7nOkZ8MTzQLpF8MOEng8bcr7Kvoe8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jBIzZmigFXUCULNSHO87uHu6MmSkyom/view?usp=sharing


ГО «УЦЄП» залучила експертів Центру 
аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ 
Kyiv School of Economics, з якими спільно 
розробили дослідження щодо потенційних 
економічних переваг від інтеграції України 
до Єдиного цифрового ринку, яке було 
публічно презентовано 17 грудня 2020 року 
в Українському кризовому медіа-центрі за 
фінансової підтримки МФ «Відродження». 
Дослідження надало представникам 
Міністерства розрахунки щодо зростання 
ВВП України, експорту товарів та послуг 
з України до ЄС. Також були надані цифри 
зростання експорту ЄС до України (товари 
та послуги). Завдяки даному дослідженню 
було налагоджено тісну взаємодію між 
представниками Організації та Міністерства. 
У результаті Міністерство висунуло 
пропозицію, щоб представники ГО «УЦЄП» 
розробили онлайн продукт для Міністерства, 
який буде показувати євроінтеграційний 

прогрес виключно у сфері цифрового ринку. 
Комунікація з Міністерством триває.   

Окрім вищезазначеного дослідження, 
організація просуває ідею фіналізації 
реформи у сфері електронного 
документообігу. Для цього в грудні 2020 року 
було проведено зустріч з представниками 
Міністерства цифрової трансформації 
України, Комітету ВРУ з питань інтеграції 
України до ЄС, Міністерства фінансів України, 
на якій було обговорено ідею реєстрації 
окремого законопроєкту. Він передбачатиме 
внесення змін до Податкового кодексу в 
частині питань, пов’язаних із електронним 
документообігом платників податків та 
проведенням документальних електронних 
перевірок. Дана ідея була підтримана 
учасниками зустрічі. Реєстрація 
законопроєкту передбачена в лютому 2021 
року.
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http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/dig_ukraine_eu_15.12.2020-_WEB_3.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/dig_ukraine_eu_15.12.2020-_WEB_3.pdf
http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/dig_ukraine_eu_15.12.2020-_WEB_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xhCURIw3VVk
https://www.youtube.com/watch?v=xhCURIw3VVk


Напрям

«Просування 
проєвропейських реформ в 
регіонах»

ПОПУЛЯРИЗУЄМО РЕФОРМИ, 
СПРЯМОВАНІ НА ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
НА РІВНІ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 
ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ ЦЕНТРІВ  

Метою проєкту є сприяння 
передумов застосування 
кращих практик ЄС в управлінні 
твердими побутовими відходами  
(ТПВ), шляхом забезпечення 
стейкхолдерів необхідними 
знаннями та аналітичними 
даними, прискорюючи при цьому 
розробку та імплементацію 
регіональних планів поводження 
з відходами.

Донор:

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, Ешборн, Німеччина

Проєкт 

«Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту 
довкілля»

У рамках проєкту:

• Визначено 5 пілотних громад 
Полтавської області, де буде 
проводитись інформаційно-
адвокаційна кампанія;

• налагоджено співпрацю з ГО «Центр 
громадських та медійних ініціатив» 
(Zero Waste Kharkiv, м. Харків): спільна 
організація навчання для ключових 
стейкхолдерів та адвокація на 
місцевому рівні;

• налагоджено співпрацю з ГО «Сучасна 
Україна» (м. Хмельницький): спільна 
розробка 3D туру. 
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Напрям

«Зовнішня комунікація з 
країнами-членами ЄС»
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Головною метою проєкту було включення 
України у сьому хвилю Світового 
дослідження цінностей, а також відстеження 
динаміки змін у суспільному розвитку та 
розробка порівняльного аналізу різних 
суспільств за різними тематичними блоками 
та індикаторами.

Проєкт складався з польового етапу 
соціологічного дослідження, аналітики 
та підготовки висновків за результатами 
дослідження. Паралельно із соціологічним 
дослідженням було проведено комунікаційну 
кампанію:

• розробка інфографік для соціальних 
медіа; 

• зйомка відеоролику;

• написання трьох статей для 
національних медіа.

Загальна вибірка опитування склала 1289 
респондентів. Дана вибірка репрезентує 
доросле населення України (віком 18 років і 
старше), включаючи громадян та мешканців 
країни, які проживають в населеному пункті 
щонайменше 2 місяці. Вибірка репрезентує 
всю територію України, за винятком 
неконтрольованих українським урядом 
територій Донецької та Луганської областей 
та Автономної Республіки Крим. Дослідження 
проводилось у партнерстві з Info Sapiens та 
ГО «Центр «Соціальний моніторинг».

Для представлення результатів Світового 
дослідження цінностей було проведено 
онлайн-захід, на який зареєструвалась 1181 
особа, і до якого долучилось 507 осіб.
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Донор:

Український культурний фонд

Проєкт 

«Світове дослідження цінностей» 

http://ucep.org.ua/doslidzhennya/world-values-survey-2020-in-ukraine.html?fbclid=IwAR32h47zM7lmHu5wNnScGe_867j2DWyaqy5ShDoQtZ6biDp6a441G47mKZc
http://ucep.org.ua/doslidzhennya/world-values-survey-2020-in-ukraine.html?fbclid=IwAR32h47zM7lmHu5wNnScGe_867j2DWyaqy5ShDoQtZ6biDp6a441G47mKZc
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Також ми долучили лідерів думок до участі 
в публічній презентації, а саме Ярослава 
Грицака, доктора історичних наук, який за 
результатами попередніх хвиль Світового 
дослідження цінностей написав книгу збірок 
есе «Життя, смерть та інші неприємності». 
За результатами презентації пан Ярослав 
написав колонку в Новое время. Також 
ми залучили доктора філософських наук 
Вахтанга Кебуладзе, на сторінці якого 
почались активні обговорення щодо 
результатів дослідження. До обговорення 
долучилась також Елла Лібанова, директорка 
Інституту демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. 
Серед представників влади ми залучили до 
обговорення Олександра Ткаченка, міністра 
культури та інформаційної політики України, 
який планує взяти результати дослідження 
для розроблення Національної економічної 
стратегії 2030.

Україна вперше показала динаміку сепарації 
від Росії на рівні цінностей самореалізації 
та почала активно рухатись в бік цінностей 
самовираження, залишаючи позаду цінності 
виживання. Натомість Росія залишилась 
на етапі цінностей виживання. Дане 
дослідження дає додаткові аргументи 
українським політикам щодо того, що 
європейцям необхідно підтримувати 
рух України до ЄС, оскільки українське 
суспільство підтримує рух до європейської 
спільноти. Для кращої демонстрації цієї 
ідеї в українському дослідженні порівняно 
українські масиви з масивами країн ЄС. 
Дані щодо динаміки зміни українського 
суспільства за останні 10 років наведено 
в дослідженні, щоб продемонструвати 
європейцям реальне кількісне підтвердження 
змін в українському суспільстві. 
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Напрям

«Інституційний розвиток»
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Проєкт 

«ПОСИЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
ГО «УЦЄП» ЯК АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ»

впроваджується в межах проєкту «Ініціатива з розвитку аналітичних 
центрів» (Think Tank Development Initiative), який виконує Міжнародний 
фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для 
Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в  Україні.

Проєкт спрямований на розвиток 
управлінського, менеджерського 
та фінансового потенціалу 
організації шляхом підвищення 
ефективності роботи органів 
управління, посилення прозорості 
процесу прийняття рішень, 
покращення якості аналітичних 
продуктів та запровадження 
сталого підходу до управління 
проєктами і організацією.  Це 
дасть можливість демонструвати 
прозорість фінансових та 
управлінських процесів, 
убезпечить організацію від 
внутрішніх та зовнішніх ризиків, 
а також підвищить власну 
впізнаваність серед донорів та 
інших зацікавлених сторін.

У зв’язку із пандемією COVID-19 команда 
з березня 2020 року працює дистанційно, 
проте це дозволило ГО «УЦЄП» знайти нові 
шляхи комунікації та співпраці.

У рамках проєкту:

• внесено зміни до Статуту, зокрема 
розширено розділ «Мета та напрями 
діяльності організації»;

• підвищено ефективність врядування 
організацією: посилено роль 
окремих органів в системі управління 
організацією та у процесі прийняття 
рішень, а саме Загальних Зборів, 
Контрольно-ревізійної комісії та 
Правління;

• покращено систему управління у 
зв’язку із переведенням роботи 
команди онлайн шляхом проведення 
консультацій із зовнішньою експерткою 
зі стратегічного планування та HR, 
поглиблення знань співробітників з 
англійської мови та спеціалізованого 
навчання бухгалтерки;

• впроваджено низку управлінських та 
фінансових процедур і політик;

• здійснено оцінку ГО «УЦЄП» шляхом 
участі у дослідженні грантерів 
«Ініціативи розвитку аналітичних 
центрів» на замовлення Фонду, 
реалізованим дослідницькою 
компанією Vox Populi Agency. Метою 
дослідження було проаналлізувати 
інституційний розвиток аналітичного 
центру, аналітичний потенціал та яким 
чином здійснюється комунікація та 
адвокація в організації. 



ОТРИМАНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Донор Розмір внеску 
донора (грн.)

Відсоток 
внеску донора

Міжнародний фонд «Відродження» 1 814 715,89 32,72 %

Представництво Фонду Конрада 
Аденауера в Україні 754 880,00 13,61 %

Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ) ГмбХб Ешборн 1 365 329,99 24,61 %

Український культурний фонд 841 551,80 15,17 %

Міністерство закордонних справ 
Швеції 761 633,17 13,73 %

Добровільне пожертвування 8 870,00 0,16 %

ЗАГАЛОМ 5 546 980,85 100,00 %
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