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МІСІЯ «Української призми»:
створити хаб фахової зовнішньополітичної інформації в Україні для 
посилення участі експертної спільноти у процесі прийняття рішень у сфері 
зовнішньої політики, міжнародних відносин, публічної дипломатії


ЦІННОСТІ «Української призми»:
1. Стратегічність у плануванні політики

2. Демократичні процедури участі у прийнняті рішень

3. Спільна відповідбльність влади і громадянянського суспільства за 
вироблення зовнішньої політики


ЗАВДАННЯ «Української призми»:
•  Запровадження сталої співпраці експертної спільноти та органів 

виконавчої, законодавчої влади України, які долучені до розробки та 
реалізації зовнішньої політики України;

• Дослідження проблематики зовнішньої політики, дипломатичної 
служби, міжнародних відносин та безпеки, напрацювання та 
оприлюднення відповідних рекомендацій;

• Допомога органам влади України у поширенні достовірної інформації про 
Україну за кордоном, налагодження каналів публічної дипломатії.

• Сприяння покращенню нормативно-правового поля, що регулює 
основи зовнішньої та безпекової політики України, основ дипломатичної 
служби та публічної дипломатії.

• Інформаційна, організаційна та консультаційна підтримка органів 
державної влади, організацій громадянського суспільства, освітніх 
закладів та інших суб’єктів з питань зовнішньої політики та безпеки.



2018 рік у цифрах  
• Провели 25 публічних заходів в столиці, регіонах України та 5 

інших країнах


• На наші заходи зареєструвалося понад 2500 учасників 

• Випустили третій комлексний щорічний аналіз та оцінку зовнішньої 
політики України за 50 географічними та функціональними 
напрямами - «Українська призма: Зовнішня політика 2016»


• Видали 8 позиційних документів та понад 500 матеріалів для  
українських та закордонних ЗМІ


• Забезпечували роботу мережі з 6 аналітичних центрів країн 
Східного партнертва EaP Think Bridge, видали 6 номерів 
щомісячного аналітичного дайджеста та провели два регіоналих 
семінари в Чернівцях та Чернігові


• Розширили онлайн базу українських експертів міжнародників на 
Порталі зовнішньої політики до 100 осіб


• Випустили перший Індекс стійкості до дезінформації у 14 
країнах 

• Започаткували візити іноземних журналістів до Києва та на Схід 
України - провели візити угорських, польських та білоруських 
журналістів 


• Заснували та провели двосторонні експертні форуми з країнами-
сусідами 

https://www.facebook.com/pg/PrismUA/events/
http://prismua.org/ukrainian-prism-foreign-policy-2017/
http://prismua.org/ukrainian-prism-foreign-policy-2017/
http://fpp.com.ua/
http://prismua.org/dri/
https://www.youtube.com/watch?v=NgeN0oxYiec
https://www.youtube.com/watch?v=0wMU8VXXcL4&t=63s


Правління «Української призми»




Консультативна рада «Української призми»


Асоційовані експерти






Реалізовані проекти 2018 рік 

Назва Короткий опис

Українська призма: 
Зовнішня політика

Комплексна оцінка зовнішньої політики України з 
публічною презентацією серед експертів та стейкхолдерів 
в Києві та серією презентацій для студентів-
міжнародників в регіонах України та для експертів 
закордоном 

EaP Think Bridge платформа, яка об'єднує експертні співтовариства країн 
Східного Партнерства, щоб заповнити пробіл в підготовці 
аналітичних продуктів про ситуацію в регіоні

Індекс стійкості до 
російської дезінформації

Індекс стійкості до дезінформації базується на 
комплексній методології, яка дозволяє проводити 
багатогранний та об’єктивний аналіз комунікаційних 
заходів та інформаційно-психологічних кампаній Кремля у 
вибраних країнах, а також оцінити вплив дезінформації, 
продукованої Кремлем. Проект включає 14 
країн(Азербайджан,Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, 
Латвія, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, 
Угорщина, Україна,	 Чехія

Презентації пройшли в Братиславі, Тбілісі, Києві

Prism Security Debates Серія експертних дебатів на атуальні теми сфери безпеки 
з підготовкою аналітичної записки напередні

2018 International 
Neighbourhood 
Symposium 

Навчання для студентів з України,Туреччини, ЄС, 
Центральної Азії

Security in the Eastern 
European Neighbourhood

«Українська призма» - місцевий партнер словацького 
аналічтиного центру Stratpol, що провів серію лекцій з 
питань безпеки в Україні

Україна – Китай: 
стратегічне партнерство 
у глобальному контексті

проект спрямований на оцінку українсько-китайських 
відносин після 2014 року.



Східне партнерство: не 
проґавити можливості

Регіональні семінари в Чернівцях та Чернігові, 
спрямований на інформування громадянського 
суспільства щодо можливостей політики Східного 
партнерства

Візити іноземних 
журналістів на Донбас та 

в Київ

Мета проекту - підвищити рівень інформованості про хід 
реформ різних сфер суспільного життя в Україні, процесі 
європейської та євроатлантичної інтеграції, а також 
участь України в багатосторонньому форматі політики 
Східного партнерства

Орнанізовано візити угорських, польських, білоруських 
журналістів

Двосторонні експертні 
форуми з країнами-

сусідами

Проект спрямований на популяризацію використання 
інструментів експертної дипломатії в двосторонніх 
відносинах.

Проведено форуми:

Україна-Білорусь

України-Словаччина 

Україна-Молдова-Румунія



Витрати "Української призми" за 2017 рік 

Витрати за категоріями Сума, грн.  %

Проектні витрати: 956 238,76 83,75%

 - організація та проведення заходів 417 661,99 43,68%

 -  проведення досліджень, 
написання та видання  аналітичних 
матеріалів

522 576,77 54,65%

 - ведення веб-порталу 16 000,00 1,67%

Адміністративні витрати 159 135,09 13,94%

Проведення аудиту 7 000,00 0,61%

Податки та збори 8 382,99 0,73%

Матеріальні витрати, обладнання, 
амортизація 

9976,4 0,87%

Операційні витрати 1 072,17 0,1%

Разом 1 141 805,41 100,00%



«Українська призма» є членом:

• Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства, яку очолює голова правління «Української призми» 
Геннадій Максак


• Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, спів-
керівником якого був голова правління «Української призми» Геннадій 
Максак


• Платформи незалежних аналітичних центрів країн Східного партнерва 
Eastern Partnership Think Bridge


• Міжнародної професійної мережі фахівців з цифрових комунікацій Digital 
Communication Network, співзасновницею і віце-президентом якої є  
директор з комунікацій «Української призми» Ольга Чижова


• Наші представники - члени Громадських рад при МЗС (очолює Геннадій 
Максак), МІП, ВРУ


 

Партнери «Української призми»

 







Донори«Української призми»


