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Основна діяльність Центру дослідження суспільства полягає у дослідженні 
державної політики та пов’язаних з нею явищ у соціально важливих сферах: освіта, 
міграція прогресивних інституцій та посилення проактивної участі громадян та 
громадських об’єднань у процесах прийняття рішень.

Ми працюємо у 3 основних напрямках:

Цей рік був, без перебільшень, найважчим у нашій роботі. 
Січень та лютий 2014 ми провели, займаючись роботою в 
ініціативі Варта в лікарні. Все розпочалося зі спроби двох 
десятків людей допомагати пораненим активістам Майдану у 
лікарнях та рятувати їх від затримань та арештів, а переросло в 
структуру, яка охоплювала сотні активістів у десятках лікарень 
Києва. З обидвома завданнями ми успішно впорались! 
Координація роботи ініціативи здійснювалась через офіс нашої 
організації у форматі 24/7. 

Іншим викликом стала зміна керівництва організації. На 
початку року наша директорка Інна Совсун стала першою 
заступницею Міністра освіти і науки України. Це відбулося 
дуже неочікувано, як і всі політичні новації цього року, проте 
нам вдалося вдало пережити  перехідний період та 
продовжити роботу з новим керівництвом. 

За цей рік наша команда виросла як у професійному, так і в 
кількісному сенсі. На сьогодні у ЦДС працює 10 співробітників 
(5 чоловіків та 5 жінок). 

Завдяки підтримці  від Think tank fund, SIDA та МФ 
“Відродження” ми отримали можливість покращити наші 
фінансові та адміністративні процедури, реформувати 
внутрішню структуру та організацію роботи.

Сьогодні в ЦДС 
працюють:

Середня та 
вища освіта

Міграція Розвиток міста

академічна складова, 
фінансові, інфраструктурні 

та соціальні питання

трудова міграція, грошові 
перекази, біженці та 

внутрішньо переміщені 
особи, їхні права

 благоустрій, прозорість 
розподілу бюджетних 

коштів

http://life.pravda.com.ua/person/2014/01/27/150107/

http://www.irf.ua/programs/democra-
cy/support-think/
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КОШТИ
У 2014 році ми отримали підтримку від наступних донорів (тис. грн.):

Гранту для інституційного розвитку 

Міні-грант для 
інституційного розвитку 

Think-tank fund/ Open Society 
Foundations на 2013

Think-tank fund/ Open Society 
Foundations (2013-2014)

 МФ “Відродження” (2013-14)

 МФ “Відродження” (2013-14)

МФ “Відродження”/SIDA731 

122104

оплата праці

оренда офісного 
приміщення

адміністративні витрати 
та витрати 
розвитку

Формування Рейтингу 
прозорості університетів 
та відкритості українських 
національних ВНЗ 

Моніторинг виконання Закону 
щодо захисту прав та свобод 
внутрішньо переміщених осіб

Програма інтернів 

190 76

58
57

Структура витрат 
відповідно до 
інституційної 

підтримки

Структура витрат 
відповідно до 

проектних грантів

58%
оплата праці
67%

22%
витрати на виконання 
проектних завдань

33%

20%
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Підготували дослідження політики інтеграції біженців в 
Україні, що містить аналіз виконання планів дій з інтеграції 
біженців та можливі сценарії для покращення ситуації щодо 
політики інтеграції

Реалізовані проекти

Розпочали дослідження грошових переказів від трудових 
мігрантів та перспектив їх ефективного використання в 
економіці країни

Підготували звіт про державне фінансування вищої 
освіти, в якому описана система державного замовлення 
в Україні  та механізми державного фінансування 
університетів у п’яти інших країнах, а також запропонована 
модель середньострокової та довгострокової реформ 
державного фінансування вищої освіти

Зібрали унікальну базу даних, що містить інформацію про 
українських громадян у закордонних університетах 22 країн. 
Ці дані показують, яким саме закордонним освітнім послугам 
надають перевагу українці, котрих не влаштовує рівень 
українських університетів

Зібрали та впорядковали базу даних з інформацією про 
українські школи, що дозволяє визначити наявність 
зв’язку між деякими характеристиками шкіл (кількість 
учнів, тип населеного пункту) та якістю освіти (на основі 
результатів ЗНО). Вона має стати основою подальшого 
дослідження та розробки рекомендацій із забезпечення 
рівного доступу до якісної освіти

Започаткували серію публікацій із порівняльної статистики 
середньої освіти.

Запустили постійний моніторинг політики щодо внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО).  Ми як аналізуємо, так і пропонуємо 
конкретні рішення для покращення ситуації щодо ВПО

Розробили та презентували рейтинг фінансової прозорості 
вишів, який демонструє ступінь готовності 117 національних 
університетів показувати власну фінансову документацію 
громадськості. Під час реалізації проекту було зібрано 
унікальні дані про фінансове та матеріальне забезпечення 
ВНЗ, а також про розподіл зарплат всередині університетів 
між керівництвом та викладачами

http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-za-kordonom-denna-forma-navchannia-interaktyvnyi-hrafik

http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/derzhavne-finansuvannia-pidhotovky-kadriv-u-vyshchii-osviti-dosvid-ta-vyklyky

http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/reitynh-prozorosti-natsionalnykh-vnz

http://www.cedos.org.ua/uk/categories/migration/internally-displaced-person

http://www.cedos.org.ua/uk/categories/migration/remittances



РІЧНИЙ ЗВІТ 2014

Розпочали моніторинг розподілу видатків бюджету Києва 
і створили карту міських проектів розвитку; передали до 
КМДА проект постанови, яка зробить виділення грошей на 
ці проекти прозорим 

Дослідили системи оплати проїзду і тарифів у 
громадському транспорті 50 найбільших міст  Європи та 
колишнього СРСР та запропонували на основі цього 
модель змін тарифної політики Києва.

Організували дискусійну платформу "Культурні індустрії 
малих міст на пострадянському просторі" в рамках 
фестивалю кіно та урбаністики "86" у Славутичі. 

Проаналізували структуру роботи Департаменту 
благоустрою КМДА і візуалізували, хто відповідальний за 
менеджмент публічних просторів Києва, а також 
підготували дослідження практик громадського 
"повернення" публічних просторів у пострадянських містах

У 2014 

76 77
аналітичних матеріалів 
підготували експерти 
ЦДС

 раз  коментарі аналітиків 
з'являлисьв телевізійних 
та онлайн ефірах

341
раз коментарі аналітиків 
з'являлись в друкованих 
та онлайн ЗМІ

Більш детально ознайомитися з нашою 
роботою можна на сайті: www.cedos.org.ua 

http://www.cedos.org.ua/uk/urban/khto-vidpovidalnyi-za-blahoustrii-u-kyievi

http://www.cedos.org.ua/uk/urban/karta-robit-z-rozvytku-infrastruktury-kyieva-yaki-finansuiutsia-z-miskoho-biudzhetu-na-2014-rik

http://www.cedos.org.ua/



Центр дослідження суспільства
04071, Київ-71, а/c 98
(044) 417-00-17  
(044)417-31-71(факс)
info@cedos.org.ua  

Започаткували серію публікацій із порівняльної статистики 
середньої освіти.


