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2020 В ЦИФРАХ
ПРО НАС
КОМАНДА
ПРОЄКТИ
ПРОГРАМИ
СУСІДСТВА ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ
БЕЗПЕКОВИХ СТУДІЙ
ПІВНІЧНА АМЕРИКА
СВІТ
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ
ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ
УКРАЇНА ЗА КОРДОНОМ
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ

20
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2020 у цифрах
ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ

36

за участ українських та закордонних
експерт в, м н стра закордонних справ та
його заступник в, ноземних посл в та
посл в України, народних депутат в України,
представник в м жнародних орган зац й

УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ

>2500

серед яких українськ та ноземн посадовц ,
дипломати, експерти, журнал сти, студенти

АНАЛІТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

50

анал тичних досл джень, записок та
рекомендац й, у тому числ на
замовлення орган в державної влади, для
ос б, що приймають р шення у сфер
зовн шньої пол тики України

ГОДИН ПРЯМИХ ТРАНСЛЯЦІЙ

>50

з перших дн в локдауну ми перейшли на
онлайн формати та завжди залишалися на
зв'язку з аудитор єю

РАДА
ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ
"УКРАЇНСЬКА
ПРИЗМА"
Незалежний
аналітичний центр у
сфері зовнішньої політики
та міжнародної безпеки

проводимо ун кальний щор чний
мон торинг реал зац ї зовн шньої
пол тики України за
50 географ чними та
функц ональними напрямами ;
впроваджуємо нструменти
експертної та публ чної
дипломат ї – низку двосторонн х
експертних форум в з країнами сус дами та в зити ноземних
журнал ст в ;
започаткували Індекс ст йкост
до дез нформац ї у 14 країнах
Центральної та Сх дної Європи ;
готуємо оперативну ad hoc
анал тику на замовлення МЗС ,
ВРУ , Урядового оф су координац ї
європейської та євроатлантичної
нтеграц ї , нших владних
нституц й ;
заснували мережу з шести
анал тичних центр в країн
Сх дного партнерства EaP Think
Bridge та щом сячний
анал тичний дайджест ;
створили Портал зовн шньої
пол тики з онлайн - базою близько
100 експерт в - анал тик в та
проф льних українських
анал тичних центр в ;

МІСІЯ

“ Українська призма ” робить внесок у формування та
реал зац ю ефективної зовн шньої пол тики України
шляхом експертного анал зу м жнародних в дносин ,
зовн шньої пол тики та безпеки , розробки рекомендац й
та надання консультац й , створення та застосування
нструмент в експертної дипломат ї на засадах
профес йност , транспарентност та позапарт йност .

20
20

Непростий незвичайний для всього св ту 2020- й став
для " Української призми " особливо важливим – роком
структурних зм н , розвитку зростання .
Як вс , ми вчилися адаптуватися до нових умов
карантинних обмежень та опановувати нов форми
роботи . Одними з перших перейшли до онлайн та
г бридних формат в уже на трет й день локдауну
приймали св й перший м жнародний зум - зах д .
Завдяки нституц йн й п дтримц М жнародного Фонду
" В дродження " ми в дкрили св й оф с в Києв . Як ми
завжди мр яли , оф с став не т льки нашим домом , але
й хабом для вс х , хто ц кавиться профес йно
займається зовн шньою пол тикою , дозволив нам
згуртувати кращих експерт в та анал тичн центри
України навколо надважливих для України проєкт ,
зокрема громадського вим ру Кримської платформи та
розробки пол тики деокупац ї . Наш оф с ще й студ я
для наших нових в деоформат в – нтерв ' ю з послами
Persona Grata та з ноземними експертами Guest
Experttise.
А ще ми перебудували свою роботу – сформували 10
досл дницьких програм тепер будемо ще
профес йн ше . активн ше фокусн ше досл джувати
зовн шню пол тику та м жнародну безпеку .

Важливою подією для нас у 2020-му стало відкриття офісу в Києві

Дебати: Expert Diplomacy: Alternative Or Assistance To Classic Diplomacy
24 лютого, 2020
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УКРАЇНСЬКА ПРИЗМА:
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

50

ГЕОГРАФІЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ОТРИМУЮТЬ ЩОРІЧНУ ОЦІНКУ
у партнерств з

Зважаючи на карантинн обмеження, сер я презентац й
досл дження в дбулася онлайн,
Попри пандем чн обмеження та
значну турбулентн сть 2020 року,
Україн вдалося втримати позитивний
темп у реал зац ї
зовн шньопол тичних ц лей,
адаптуватися до нових умов ведення
зовн шньої пол тики та нав ть
п двищити загальну оц нку її
реал зац ї. За результатами анал зу 51
напряму (географ чного та
функц онального) в дпов дно до п’яти
ндикатор в (пол тичний нтерес,
нституц йна сп впраця, стратег чне
бачення, д яльн сть та результати)
загальна оц нка зовн шньої пол тики у
2020 роц покращилась була
визначена як «В-».

2
СЦЕНАРІЇ І ТРЕНДИ 2021:
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Аналіз трендів та сценаріїв розвитку ситуації у міжнародній політиці у
2021 р., представлений у даній публікації, було здійснено Радою
зовнішньої політики «Українська призма» у партнерстві з
Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта на замовлення Міністерства
закордонних справ України для врахування при формуванні зовнішньої
політики України.
http://prismua.org/2021trends/
у партнерств з

3
СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
EAP THINK BRIDGE
платформа, яка об'єднує експертн сп втовариства країн Сх дного Партнерства,
щоб заповнити проб л в п дготовц анал тичних продукт в про ситуац ю в
рег он

10 випуск в дайджеста мовами
СхП – англ йською та
рос йською – розсилалися на 7
000 стейкхолдер в та експерт в
в рег он та св т

У партнерств з NGO Promotion of
Intercultural Cooperation.
За п дтримки Форуму
громадянського сусп льства
Сх дного партнерства

ВИБОРИ У ФОКУСІ:
СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО РОБИТЬ ВИБІР
Сер я м жнародних експеертних дискус й

4
"ЗЕЛЕНИЙ" РІК ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Яким був перший рік при владі команди президента
Зеленського для зовнішньої політики та міжнародних
відносин проаналізувала команда «Української призми» за
підтримки Посольства США в Україні. Експерти провели
моніторинг роботи у сфері зовнішньої політики Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів за перший рік (уряди О.
Гончарука та Д. Шмигаля), проаналізували діяльність і
здобутки за десятьма ключовими напрямами та
сформулювали рекомендації до парламенту та уряду у цих
сферах.
http://prismua.tilda.ws/greenyear
Проєкт здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та
культури Посольства США в Україні.

5
PERSONA GRATA
В рамках нституц йної п дтримки в д М жнародного фонду "В дродження" ми
започаткували сер ю нтерв'ю з послами ноземних держав в Україн та
дипломатами. У 2020 роц ми зустр лися з:

Іштван Ігьярто
Надзвичайний та повноважний
посол Угоршини в Україн

Марек Шаф н
Надзвичайний та повноважний
посол Словаччини в Україн

Бртош Ц їоцьк
Надзвичайний та повноважний
посол Польщ в Україн

Барбора Маронкова,
директорка Оф су нформац ї та
документац ї НАТО в Україн

6
ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ
ОРГАНІВ ВЛАДИ
Одна з найважлив ших ц лей “Української призми” – розвиток культури
сп впрац м ж незалежними експертами та органами влади та особами, що
приймають р шення у зовн шн й пол тиц . Ми актив зували роботу Порталу
зовн шньої пол тики з онлайн базою понад 100 експерт вм жнародик в, встановили робоч контакти з представниками нової влади та
готували анал тичн документи на замовлення народних депутат в та МЗС.

WWW.FPP.COM.UA
ПОРТАЛ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ПОРТАЛ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ — ІНФОРМАЦІЙНИЙ ХАБ, ДЕ ЩОДЕННО
АКУМУЛЮЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ, ОНОВЛЮЮТЬСЯ АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ,
ЕКСПЕРТИ ПОРТАЛУ НАДАЮТЬ КОМЕНТАРІ З АКТУАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ
ПОДІЙ, А ЩОМІСЯЦЯ ВИЗНАЧАЮТЬ НАЙВАЖЛИВІШІ УСПІХИ І ПРОВАЛИ В
ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ
за п дтримки

7
ДИПЛОМАТИЧНІ
ПІДСУМКИ РОКУ
29 ГРУДНЯ 2020
Традиц йно наприк нц року "Українська призма" проводить експертне найб льш
зради та перемоги року в зовн шн й пол тиц , визначає найактивн ших депутат в,
посольства, ЗМІ, найб льш дружн та найб льш ворож до України країни

8
ПРОГРАМА СУСІДСТВА ТА
РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ
На баз Програми пройшли стажування нтерн в
УКУ (Ірина Крук)
НаУКМА (Катерина Ковтун)
Триває стажування нтерн в
НаУКМА (Анастас я Парубець, Олег Шнайдер)

CЕРГІЙ ГЕРАСИМЧУК
ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ

Тримор’я: перспективна ініціатива чи блеф держав
Центрально-Східної Європи та Балтії
АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ПРОГРАМИ
HTTP://PRISMUA.ORG.TILDA.WS/THREESEAS

Eкспертна дискус я
26.10.2020

ПРОГРАМА СУСІДСТВА ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ

ПРОЄКТИ

ДВОСТОРОННІ ЕКСПЕРТНІ
ФОРУМИ З СУСІДАМИ
Українсько-білоруський
експертний форум 2020
За п дтримки Оф су Фонду Ф. Еберта в Україн у
партнерств з "М нський д алог"
03.10.2020

2-ий УкраїнськоРумунський форум
громадянського
суспільства 2020
п'ять дн в нтенсивних експертних дискус й.
Сп льно з Групою стратег чних та безпекових
студ й та ESGA-Romania в рамках гранту
наданого Black Sea Trust for Regional
Cooperation.
14-18.10.2020

XII Форум Українапольща
Криза демократ ї нов пол тичн актори.
Орган затори: М жнародний фонд
«В дродження», Ради зовн шньої пол тики
«Українська призма» та Фундац я м. Стефана
Батор я
18.12..2020

ПРОГРАМА СУСІДСТВА ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ

ПРОЄКТИ

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО
2030 РОКУ
Проект сп льно з Фундац єю «Рес.Публ ка», журналом «Вишеград Інсайт» та
Н мецьким Фондом Маршалла. Проектом передбачено проведення
сем нар в у Варшав , Тб л с та Праз , зустр ч та обм н думками з ключовими
стейкхолдерами у державах Сх дного Партнерства.На основ проведених
обговорень та консультац й експертами Проекту буде розроблено низку
сценар їв, за якими Сх дне партнерство може розвиватися до 2030 року.

ШКОЛА МОЛОДИХ
ДОСЛІДНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ
ПОЛІТИКИ
15 молодих анал тик в з України,
Молдови та Б лорус . 5 дн в
навчання, онлайн заняття,
нетворк нг та перше досл дження у
м жнародн й команд п д
менторством досв дчених анал тик в.
За п дтримки National Endowment
for Democracy (NED).

9
ПРОГРАМА БЕЗПЕКОВИХ СТУДІЙ
Лекц ї
для державних службовц в України щодо НАТО та
Євроатлантичної нтеграц ї України у рамках
Української школи урядування (листопад, 5 лекц й,
500 держслужбовц в).
для слухач в оф церських та л дерських курс в
Ун верситету оборони, Швец я та Нац онального
оборонного коледжу Об’єднаних Арабських Ем рат в.

ГАННА ШЕЛЕСТ
ДИРЕКТОРКА ПРОГРАМИ

Виступи на конференц ях
Виступи на оффлайн та онлайн заходах в Україн ,
Груз ї, Румун ї, Туреччин , Н меччин , Угорщин ,
Велик й Британ ї, США
Виступи на ТБ
Б льше 200 виступ в на ТБ рад о, анал тичних
подкастах в Україн , США, Франц ї, Словаччин , Канад

Ukraine-NATO: How to Get Support for Increased Cooperation?
Expert discussion
15.09.2020

ПРОГРАМА БЕЗПЕКОВИХ СТУДІЙ

ПРОЄКТИ

COVID-19
DIsinformatttion
response index
Ст йк сть до дез нформац ї у країнах Сх дного
партнерства та Румун ї. У цьому досл дженн
представлено огляд д й стратег й комун кац ї, а також
дез нформац йних наратив в, пов'язаних з COVID-19, e
шести країнах Сх дного партнерства (Азербайджан ,
В рмен ї, Б лорус , Груз ї, Молдов та Україн ) та Румун ї.
Це лог чне продовження актуальне доповнення до
"Індексу ст йкост до дез нформац ї 2018",
опубл кованого Радою зовн шньої пол тики
"Українська призма".
Досл дження сп льно з програмою Сус дства та
рег ональних н ц атив та сер я м жнародних онлайн
дискус й.
За п дтримки The Black Sea Trust for Regional
Cooperation.

www.dri.org

Нова
політика Деокупації
Досл дження за н ц ативи та за координац ї
"Української призми", що залучило кращ анал тичн
центри України та експерт в з тематики. Авторський
колектив доклав зусиль для того, щоб:
продемонструвати комплексну пол тично
незаангажовану позиц ю широкого сегменту
українського експертного середовища;
посилити переговорн позиц ї нашої держави на
м жнародн й арен , додавши аргументац ї
в тчизняним дипломатам та державним д ячам, як
отримують можлив сть апелювати до української
експертної та громадської позиц ї, а також до
в тчизняного та м жнародного досв ду
структуровано викладеного у Допов д ;
розробити рекомендац ї, як могли б стати основою
при розробц нових та удосконаленн наявних
пол тик з деокупац ї ТОТ.
Презентац я 18.11.2020. Проєкт реал зовано сп льно з
програмою Сус дства та рег ональних н ц атив.
За п дтримки М жнародного фонду "В дродждення"

http://prismua.org/24-11-2020/

ПРОГРАМА БЕЗПЕКОВИХ СТУДІЙ

Чи існує Чорноморська
політика НАТО?

ПУБЛІКАЦІЇ
АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ПРОГРАМИ
HTTP://PRISMUA.ORG.TILDA.WS/BLACKSEANATO

Russia’s Geostrategic Activities in Eastern Europe. A study of Russian actions targeting
Belarus, Georgia, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland and UkraineRondeli
Foundation, Georgia, вересень 2020, https://www.gfsis.org/files/library/pdf/English2851.pdf
Vorotnyuk Maryna. Black Sea Security Deadlocks: NATO-Russia Confrontation, Ukraine
Analytica, Issue 1(19), 2020, pp.18-23, available at http://ukraine-analytica.org/wpcontent/uploads/Vorotnyuk.pdf
Vorotnyuk Maryna The Concept of Non-Alignment in Ukrainian Strategic Thinking,
Caucasus Strategic Perspectives, Vol. 1, No. 1, Summer 2020, pp.109-126,
CSP_Vol_1_Is_1_Summer_2020 (2).pdf (cspjournal.az)
Vorotnyuk Maryna. No reason to believe that Russian strategic calculus as to Ukraine has
undergone substantial change, UAinFocus, May 10, 2020, available at
https://www.uainfocus.org/post/no-reason-to-believe-that-russian-strategic-calculus-asto-ukraine-has-undergone-substantial-change
Vorotnyuk Maryna, The Donbas Conflict is not Closer to Resolution Despite the Paris
Summit’s Initial Promise, Panorama, 28 May 2020,
https://www.uikpanorama.com/blog/2020/05/28/the-donbas-conflict-is-not-closer-toresolution-despite-the-paris-summits-initial-promise/
Shelest Hanna, Decentralization, Regional Diversity, and Conflict. The Case of Ukraine.
(ed. Ha. Shelest, M. Rabinovych), https://www.palgrave.com/gp/book/9783030417642
Shelest Hanna, In Between vs Belonging, or Why Ukraine Matters. Lennart Meri
conference paper, May 2020, https://lmc.icds.ee/in-between-vs-belonging-or-whyukraine-matters/
Shelest Hanna, Does Zelenskyy have a strategy for managing the Donbas conflict? New
Eastern Europe, Issue 3, 2020, https://neweasterneurope.eu/2020/04/07/does-zelenskyyhave-a-strategy-for-managing-the-donbas-conflict/
Shelest Hanna, Czy podejście Zełenskiego do kwestii Donbasu jest skuteczne? IES Policy
Paers, Issue 2, Instytut Europy Środkowej, 2020, https://ies.lublin.pl/ies-policypapers/pierwszy-rok-prezydentury-zelenskiego-perspektywa-ukrainska/
Shelest Hanna, Living with insecurity: Ukrainians at times of armed conflict and the
pandemic, Heinrich-Böll-Stiftung Ukraine, November 2020,
https://ua.boell.org/en/2020/12/24/living-insecurity-ukrainians-times-armed-conflict-andpandemic
Shelest Hanna, Broadening Ukraine’s foreign policy horizons in the post-coronavirus
world, Atlantic Council, 30.04.2020,
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/broadening-ukraines-foreign-policyhorizons-in-the-post-coronavirus-world/
Shelest Hanna, Could Zelenskyy’s Strategy for Donbas Lead Ukraine Into a Kremlin Trap?
Chatham House, 14.02.2020, https://www.chathamhouse.org/2020/02/could-zelenskyysstrategy-donbas-lead-ukraine-kremlin-trap
ГАННА ШЕЛЕСТ Вибори, як лише посилили кризу: чи буде в Груз ї новий майдан, 3
ЛИСТОПАДА 2020, ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА,
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/3/7116038/
ГАННА ШЕЛЕСТ, Перш дн нової Британ ї: що зм нив Brexit для України та Європи, 3
ЛЮТОГО 2020, ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА,
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/02/3/7105897/
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ОЛЕКСАНДР КРАЄВ

Запущено щотижневий нформац йний дайджест
“North America Weekly” - п дб рку з 5-10 ключових
новин рег ону;
Б льше 60 виступ в на телебаченн та рад о щодо
тематики програми з зазначенням аф л ац ї до
“Української призми”
22 статей для пров дних нтернет-мед а
(Європейська Правда, Главком, Дзеркало Тижня,
Л га.нет)

КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ

Результати зовнішньої політики першої каденції
Трампа: вікна можливостей та старі проблеми для
нової адміністрації
АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ПРОГРАМИ
HTTP://PRISMUA.ORG.TILDA.WS/LAC

Байден/Трамп:
якою буде
зовнішня
політика нового
президента США?
Експертне
обговорення
2710,.2020
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ПРОГРАМА СВІТ
ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА ТА
КАРИБСЬКИЙ БАСЕЙН:
Інтереси України
АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ПРОГРАМИ

НАТАЛІЯ ШЕВЧЕНКО

HTTP://PRISMUA.ORG.TILDA.WS/LAC

ЕКСПЕРТКА ПРОГРАМИ

Between Pivots: Latin America in Ukrainian Foreign Policy
Expert discussion
13.07.2020
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ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ
Головування Німеччини
у Раді ЄС: Cильніша
Європа та шанси для
України
АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ПРОГРАМИ

МАРІЯ КОВАЛЬ

HTTP://PRISMUA.ORG.TILDA.WS/GERMANPRESIDENCY

ЕКСПЕРТКА ПРОГРАМИ

Головування Німеччини у Раді ЄС: чого чекати Україні?
Експертне обговорення
10.07.2020

ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ:
СЕРГІЙ ГЕРАСИМЧУК
ВІКТОРІЯ ВДОВИЧЕНКО
МАРИНА ВОРОТНЮК
ОЛЕКСАНДР КРАЄВ
НАДІЯ КОВАЛЬ

ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАНДЕМІЯ COVID-19
В ДЕРЖАВАХ ЄС: ЕГОЇЗМ,
СОЛІДАРНІСТЬ ЧИ
ПОШИРЕННЯ ВПЛИВу?
АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ ПРОГРАМИ СПІЛЬНО З
ПРОГРАМОЮ СУСІДСТВА ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНІЦІАТИВ. ІТАЛІЯ, ФРАНЦІЯ, НІМЕЧЧИНА,
СЛОВАЧЧИНА, РУМУНІЯ, ПОЛЬЩА, УГОРЩИНА, ЧЕХІЯ ЯК "СТАРА" І "НОВА" ЄВРОПА СПРАВЛЯЄТЬСЯ З
ПАНДЕМІЄЮ?

HTTPS://BIT.LY/2QU1PMX
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ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНА
ДИПЛОМАТІЯ

ТЕТЯНА ЗОСИМЕНКО
ДИРЕКТОРКА ПРОГРАМИ

Інструменти економічної дипломатії та економічні реалії
сусідства
Досл дницький проєкт за п дтримки
М жнародного фонду “В дродження”.
Досл джено стан двосторонн х економ чних
в дносин з державами-сус дами України
(Б лоруссю, Польщею, Словаччиною,
Румун єю, Республ кою Молдова, Болгар єю,
Туреччиною та Груз єю), а також
рег ональними н ц ативами (Тримор’я,
ОЧЕС та ГУАМ) та п дготовлено
рекомендац ї щодо п двищення
ефективност нструмент в економ чної
дипломат ї.
http://prismua.org/economicdiplomacy/

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ

ЗАХОДИ

Економічна дипломатія: Старі друзі, нові ринки?
Онлайн дискус я
22.05.2020 р
Між політикою і економікою: де
пріоритети дипломатії?
Нові ринки: чи готова до них
Україна?
Світовий досвід економічної
дипломатії: у кого вчитися?

Ukraine-Hungary: Economy over Politics?
Онлайн дискус я
29.05.2020 р.
Is economy really over politics in UkraineHungary relations? Analysts from both countries
were looking for an answer in their research.
The study that will be presented is a joint
initiative of Ukrainian Prism and Institute for
Foreign Affairs and Trade (IFAT) invigorated by
the discussions at the 1st Ukraine-Hungary
Forum and aimed at explaining and enhancing
bilateral economic relations.

ДОСЛІДЖЕННЯ: https://bit.ly/3mORdRD
Дослідження виконувалось у партнерстві з
Інститутом закордонних справ та торгівлі
(Institute for Foreign Affairs and Trade,
м.Будапешт, Угорщина). Дослідження проведено
спільно з Програмою сусідства та регіональних
ініціатив

Україна-Румунія сьогодні: перспективи економічного
співробітництва
Онлайн дискус я
17.12.2020 р.
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ПРОГРАМА УКРАЇНА
ЗА КОРДОНОМ

НАДІЯ БУРЕЙКО

МАРИНА ЯРОШЕВИЧ

СПІВДИРЕКТОРКА ПРОГРАМИ

СПІВДИРЕКТОРКА ПРОГРАМИ

ППублічна дипломатія в українському контексті:
як освоювали «terra incognita»
Публiчна дискусiя
15 жовтння 2020

(Спікери: Надія Бурейко, співдиректорка програми «Україна за
кордоном» Ради зовнішньої політики «Українська призма»,
Тетяна Філевська, креативна директорка Українського
інституту, Алла Польова, директорка Департаменту
комунікацій та публічної дипломатії Міністерства закордонних
справ України, Катерина Смаглій, очільниця відділу
міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної
академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС. Модератор:
Геннадій Максак, Виконавчий директор Ради зовнішньої
політики «Українська призма»)

Партнери програми
Український нститут
Департамент комун кац й та публ чної дипломат ї МЗС

ПРОГРАМА УКРАЇНА ЗА КОРДОНОМ
Публічна дипломатія: м’яка сила чи імітація впливу?
Публiчна дискусiя
29 липня 2020

Спікери: Еміне Джапарова, Перша заступниця
Міністра закордонних справ України, МЗС,
Володимир Шейко, Генеральний директор,
Український інститут, Василь Мирошниченко,
партнер CFC Big Ideas, співзасновник
Український кризовий медіа-центр, Надя
Бурейко, співкерівниця програми «Україна в
світі» Ради зовнішньої політики «Українська
призма». Модератор: Геннадій Максак,
Виконавчий директор Ради зовнішньої політики
«Українська призма»)

ПРОГРАМА УКРАЇНА ЗА КОРДОНОМ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Сприйняття України за кордоном: Сполучені Штати Америки,
США, Туреччина
Виконано Радою зовнішньої
політики «Українська призма» у
рамках співпраці «Українського
інституту» та Міжнародного фонду
«Відродження».

https://ui.org.ua/ukraineabroad-research

ППублічна дипломатія в українському контексті:
як освоювали «terra incognita»
Дана аналітична записка ставить на меті визначити
український контекст становлення і розвитку публічної
дипломатії, починаючи від моменту її інституційного
оформлення у 2015 році. Відповідно, у пропонованому
матеріалі окреслено поступ у стратегічному баченні
напряму, визначено його інституційне забезпечення,
ідентифіковано основні успіхи та виклики.

https://bit.ly/3dmGBGE

COVID-19 та свобода пересування: аналіз реакції української
влади на поширення коронавірусу в контексті перетину
державних кордонів України
Дії української влади на перших етапах не варто вважати
більш невиправданими чи суперечливішими, ніж рішення
інших держав. Водночас, що стосується рішень про
продовження строків та зміни умов карантину, не лише у
ретроспективі, а і при поточному аналізі переважна їх
частина видається не до кінця продуманою.

http://prismua.org.tilda.ws/covid19ukraine
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