
СТРАТЕГІЯ



Відпрацьовано методики з

організації та проведення

соціологічних опитувань,

зокрема: вивчення громадської

думки методом анкетування (в

офлайн й онлайн форматі) ,

експертних інтерв’ю, фокус-

групових інтерв’ю, екзит-полів,

тощо. Напрацьовано значний

доробок у підготовці

аналітичних матеріалів та

проведенні досліджень, зокрема,

на замовлення Сумської обласної

державної адміністрації ,

Сумської міської ради та інших

міст області,  Сумського

обласного центру зайнятості,

Департаменту соціального

захисту населення, підприємств

та організацій Сумської області.

Також дослідження проводилися

в рамках міжнародних проектів

за фінансової підтримки

Програми розвитку ООН, USAID,

Представництва Європейської

Комісії в Україні,  Посольства

Фінляндії в Україні,  Центру

інформації та документації НАТО

в Україні,  Представництва Фонду

імені Фрідріха Еберта та інших

організацій. Вагомим напрямком

роботи є проведення досліджень

у співпраці з науково-дослідною

частиною СумДУ, деканатами,

кафедрами, організація практики

та стажування здобувачів.

Загальна
інформація

Центр соціальних досліджень

(далі ЦСД) - це університетський

дослідницький і аналітичний

центр, який діє на базі кафедри

психології ,  політології та

соціокультурних технологій

Сумського державного

університету (далі СумДУ). ЦСД

не є юридичною особою, а його

діяльність здійснюється

виключно від імені СумДУ.

Центр створено у 2000 році як

Проблемну лабораторію “Центр

соціально-гуманітарних аспектів

регіональних досліджень” (далі

ЦСГАРД), що спеціалізувалася на

проведенні соціологічних

досліджень на замовлення

структурних підрозділів СумДУ

та зовнішніх партнерів - органів

державної влади та місцевого

самоврядування, представників

громадянського суспільства,

бізнесу у Сумській області.  

Науковці ЦСГАРД реалізовували

дослідницькі й соціально

орієнтовані проекти з вивчення

соціальних та політичних

процесів, аналізу ринку праці,

гендерних досліджень та

туристичного потенціалу. Із

залученням широкої мережі

інтерв'юерів дослідження

проводилися як на рівні окремих

населених пунктів, так і

Сумської області в цілому. 



Загальна
інформація

перейменування на Центр
соціальних досліджень СумДУ (далі
- ЦСД);

З 2020 року в ЦСГАРД провели ребрендінг, який
передбачав: 

оновлення бренду: створення нового
логотипу, розробка фірмового стилю,
розроблення бренд буку, виготовлення
брендової продукції, тощо;

оновлення сайту та створення
сторінки в соціальних мережах.
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Ребрендинг був складовою активного процесу
інституалізації ЦСД, який передбачав:

розроблення Стратегії ЦСД до 2024
року та Комунікаційної стратегії,
створення Наглядової ради, тощо;

напрацювання внутрішніх політик ЦСД:
оновлення Положення про Центр,
розроблення положення про
запобігання корупції; про гендерну
рівність та недискримінація, тощо;

посилення аналітичної складової ЦСД
шляхом навчання та стажування
персоналу, розширення команди
експертів та аналітиків; розширення
методів й напрямків досліджень; тощо.
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громадська та політична участь; 

 Наразі ЦСД крім соціологічних досліджень
спеціалізується на аналітичній діяльності у

наступних тематиках:

соціальна стійкість в умовах
турбулентності;

соціальні аспекти ринку праці; 

якість та доступність соціальних,
адміністративних та медичних
послуг; 

формальна та неформальна освіта; 

гендерні дослідження; 

Загальна
інформація

громадське здоров’я.

просування реформ в Україні на
місцевому рівні;



ДІЯЛЬНІСТЬ ЦСД
проведення досліджень у сферах соціальних, гуманітарних та
поведінкових наук, підготовка аналітичних продуктів та
поширення практики їх застосування для обґрунтування й
формування рішень на національному й місцевому рівнях; 

співпраця із органами влади, громадянським суспільством та
бізнесом в напрямку збору на їх замовлення кількісних і
якісних даних для прийняття управлінських рішень;

розроблення рекомендацій, проєктів рішень за результатами
аналізу кількісних і якісних даних;

підготовка аналітичних матеріалів, наукових публікацій у
сфері соціальних, гуманітарних та поведінкових наук за
результатами досліджень;

вплив на формування громадської думки стосовно ключових
соціальних і гуманітарних проблем шляхом просування
результатів досліджень через доступні канали комунікації
(соціальні мережі, ЗМІ, партнерства, тощо);

розвиток співпраці та мережування із національними та
міжнародними науково-дослідними установами, закладами
вищої освіти, інститутами громадянського суспільства,
міжнародними організаціями/фондами з метою посилення
впливу університетських аналітичних центрів на рішення в
сфері публічної політики;

залучення до наукової, аналітичної та проектної діяльності
здобувачів, аспірантів, викладачів та співробітників
університету, у т.ч. шляхом стажування та практики, спільних
міждисциплінарних досліджень.



ЦІННОСТІ
Ми віримо, що наука, людиноцентризм,
соціальна відповідальність, партнерство
є визначальними принципами діяльності
аналітичного центру, що здатні
забезпечити умови для врахування
інтересів різних груп громадян (з
особливим акцентом на вразливі групи
жінок та чоловіків) при розробленні
аналітичних продуктів.

МІСІЯ
Ми працюємо заради прийняття
обґрунтованих рішень на національному
й місцевому рівнях, сформованих на
основі результатів аналітичних
досліджень і тим самим робимо внесок у
формування суспільного діалогу,
громадської участі та соціальної
стійкості в Україні.

БАЧЕННЯ
Станом на 31.12.2024 рік ми є стійкою
командою науковців, які, розуміючи
регіональні контексти, здатні на
місцевому та національному рівнях
надавати обґрунтовані рекомендації для
прийняття рішень, отримані за
результатами кількісних та якісних
досліджень. Свою локальну вкоріненість
використовуємо задля просування
інтересів і бачень різних груп громадян
(з особливим акцентом на вразливі
групи жінок та чоловіків) і тим самим
робимо внесок у формування
суспільного діалогу, громадської участі
та соціальної стійкості в Україні.



Сформувати стійку команду, здатну
на місцевому та національному
рівнях проводити дослідницьку
роботу, готувати аналітичні
матеріали та надавати обґрунтовані
рекомендації.

В рамках досліджень просувати
інтереси і бачення різних груп
громадян (з особливим акцентом на
вразливі групи жінок та чоловіків). 

Шляхом просування аналітичних
продуктів здійснювати внесок у
формування суспільного діалогу,
громадської участі та сталого
розвитку.
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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



Досягнення стратегічних цілей планується шляхом
реалізації наступних завдань:

1. Сформувати стійку команду здатну на місцевому та
національному рівнях надавати обґрунтовані

рекомендації.

1.1. Розвинути експертну спроможність команди ЦСД, шляхом: 

1
2

3

4

5

6

всі члени команди пройшли
щонайменше 2 тренінги із
застосування нових
наукових інструментів,
підготовки аналітичних
матеріалів та розробки
рекомендацій

не менше 4 нових членів
команди отримали досвід
керівництва проєктами

не менше 4 члени команди
пройшли міжнародне
стажування

не менш ніж половиною
членів команди досягнуто
збалансоване
співвідношення
викладацької та наукової
зайнятості (узгоджено
графіки зайнятості)

впроваджена практика
внутрішнього та
зовнішнього рецензування
матеріалів

напрацювання внутрішніх
політик,у т.ч. проведення
оцінки результатів
тащорічного рев’ю
спроможності команди



1.2. Підвищити рівень впливовості команди ЦСД на рівні СумДУ,
шляхом проведення досліджень у співпраці з науково-

дослідною частиною СумДУ (далі НДЧ), деканатами,
міжкафедральних досліджень, організації практики та

стажування, зокрема: 

1
2

3

4
проведено не менше 2-х
міжкафедральних
досліджень із залученням
фахівців із інших кафедр

щорічно проводиться не
менше 1 дослідження для
НДЧ, а результати
досліджень
оприлюднюються і
обговорюються на Науковій
раді СумДУ

ЦСД отримав на рівні СумДУ
фінансування на основі
рішення про наукову
акредитацію та/чи інших
джерел

щорічно на базі Центру
проходить стажування 1
стажер/ка із числа
аспірантів/випусників та 4
практиканта/ки із числа
здобувачів бакалаврського
чи магістерського рівнів



1.3. Підвищити рівень впливовості команди ЦСД на рівні
області та посилити мережу партнерств на національному

рівні, здатну надавати обґрунтовані рекомендації та сприяти
суспільному діалогу

щорічно проводиться не
менше 1 дослідження
спільно з партнерами з
інших областей з
презентацією результатів
досліджень на
регіональному та
національному рівнях

1

налагоджена співпраця з
органами влади та
самоврядування у питаннях
проведення не менше 2-х
досліджень на рік та
залучення фахівців ЦСД в
якості експертів для
підготовки рішень на рівні
області та окремих громад

2



2. В рамках досліджень просувати інтереси і бачення
різних груп громадян (з особливим акцентом на вразливі

групи жінок та чоловіків)

2.1. Вивчити потреби ключових стейкхолдерів,
відповідальних за прийняття рішень на місцевому та

національному рівнях, шляхом: 

1
щорічно проводити
моніторинг потреб
стейкхолдерів (органів
державної влади та
місцевого самоврядування, їх
інституцій; керівництва
організацій/установ, що
працюють в соціальній сфері)

2.2. Готуватианалітичні матеріали за результатами
соціологічних досліджень (з використанням кількісних і
якісних методів) із подальшою розробкою рекомендацій,

проєктів рішень, що відображають інтереси і бачення різних
груп громадян (з особливим акцентом на вразливі групи

жінок та чоловіків):

1
щорічно за пріоритетними
тематиками ЦСД
реалізовувати щонайменше 1
проєкт у співпраці із
міжнародними партнерами 2

щорічно за пріоритетними
тематиками ЦСД
реалізовувати щонайменше 2
проєкти національного рівня
за підтримки міжнародних
організацій та фондів3

щорічно за пріоритетними
тематиками ЦСД реалізовувати
щонайменше 2 проєкти місцевого
рівня за підтримки органів
державної влади та місцевого
самоврядування, представників
громадянського суспільства,
бізнесу, тощо

2
на постійній основі
проводити експертну оцінку і
моніторинг виконання
програм, рішень на місцевому
рівні



презентації аналітичні
продуктів на національному
(не менше 2-х разів на рік) й
місцевому (раз на квартал)
рівнях із рівні із залученням
органів влади (відповідного
структурного підрозділу); ЗМІ
(не менше ніж 3 канали
комунікації - традиційні ЗМІ,
Інтернет-видання, соціальні
мережі/сайти), представників
громадянського суспільства

1

3. Шляхом просування аналітичних продуктів
здійснювати внесок у формування суспільного діалогу,

громадської участі та сталого розвитку

3.1.  Внесок у формування суспільного діалогу
здійснюватиметься шляхом: 

2
щороку не менше 2 членів
команди мають виступи у ЗМІ
з питань проведених
досліджень

матеріали кожного дослідження
супроводжуються інфографікою і
поширюються серед
зацікавлених груп

3
центр як структурний підрозділ
університету має здійснювати
внесок у зміст програм
професійної підготовки
студентів, аспірантів, слухачів
програм підвищення
кваліфікації, сприяючи розвитку
цих осіб як амбасадорів
потрібних суспільних змін і
відповідної чисельної мережі
амбасадорів

4



 3.2. Внесок у формування сталого розвитку та громадської
участі

рекомендації за
результатами досліджень
розсилаються
стейкхолдерам із
подальшим відстеженням
впливу аналітичних
матеріалів на прийняття
рішень

1

через активне залучення
представників місцевої
влади та громадянського
суспільства до формування
тематики, експертної
підтримки досліджень,
формування та поширення
інформації забезпечується
зростання громадської
участі та розширення форм
її прояву

2



Клієнти Потреба Продукти

Органи державної
влади

Позитивний імідж,
валідні дані для
прийняття рішень,
аналітика для
ефективних рішень,
розрахунку прогнозів та
ризиків

Опитування громадської
думки, аналіз даних,
гендерний аналіз та
аудит, моделі та
прогнози

Органи місцевого
самоврядування

Позитивний імідж,
валідні дані для
прийняття рішень,
аналітика для
ефективних рішень,
розрахунку прогнозів та
ризиків 

Опитування громадської
думки, аналіз даних,
гендерний аналіз та
аудит, організація
тематичних заходів за
інноваційними
напрямами, моделі та
прогнози  експертна
оцінка і моніторинг
виконання програм,
рішень

Бізнес
Швидка інформація
щодо змін на ринку,
кадри, їх кваліфікації,
прихильність

Маркетингові
дослідження,  оцінка
кадрового потенціалу,
стратсесії, гендерний
аналіз та аудит, моделі
та прогнози підготовка
актуальної аналітики з
акцентами на окремі
соціальні групи

Громадські
організації

Підсилення
спроможності та
авторитетності

Аналітика, експертна
підтримка, опитування
громадської думки

Громади Представництво
інтересів

Стратсесії як підтримка
при формуванні окремих
програм, експертна
оцінка і моніторинг
виконання; підготовка
актуальної аналітики з
за напрямками, а також
з акцентами на окремі
соціальні групи

Органи державної влади та
місцевого самоврядування

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

Державні інституції

Бізнес

Неурядові органзації

Громади міст, сіл, селищ
Окремі групи чоловіків та жінок, що
перебувають у ситуаціях
вразливості 



Міжнародні фонди
та організації

Органи
державної влади

та місцевого
самоврядування

Неурядові
організації

Сьогодні партнерами Центру є:

Державні
інституції

ЗМІ

Науковці,
аналітичні

центри

Структурні
підрозділи СумДУ

за окремими
напрямками
діяльності та
досліджень

 

ПАРТНЕРИ
Виходячи з бачення свого призначення та особливостей перш за
все у локальній вкоріненості, яка використовується задля
просування інтересів і бачень різних груп громадян, та
формуванні суспільного діалогу, громадської участі та
соціальної стійкості, Центр соціальних досліджень активно
працює  над формуванням та розширенням мережі партнерств



Соціологічні
дослідження:

Серед послуг Центру є:

ПОСЛУГИ
ЦСД в рамках досліджень прагне просувати інтереси і бачення
різних груп громадян (з особливим акцентом на вразливі групи
жінок та чоловіків), і саме на це спрямовується всі послуги ЦСД.
Якісні наукові та аналітичні послуги,просування аналітичних
продуктів розглядається командою як ефективний шлях
здійснення внеску у формування суспільного діалогу,
громадської участі та сталого розвитку.

 - анкетування
 - Інтернет-опитування

 - фокус-групові інтерв'ю
 - глибинні інтерв'ю
 - експертні інтерв'ю

Гендерний аналіз
та аудит 

Аналіз
статистичних 

даних

Оцінка 
політик

Оцінка якості та
доступності

публічних послуг
Розроблення
рекомендацій

для
управлінських
рішень в сфері

публічної
політики



Стратегія Центру соціальних
досліджень як
університетського
дослідницького та
аналітичного центру є не
декларативним, а робочим
документом, інструментом
вдосконалення організаційної
структури та підвищення
ефективності у досягненні
визначених цілей. Для
забезпечення такої
ефективності команда
постійно працює над аналізом
вже наявних результатів,
поточної діяльності ситуації
та перспектив, застосовуючи, у
т.ч. і можливості SWOT-
аналізу.



Досвід керівництва проєктами та експертної
роботи в сферах соціальних та гендерних
досліджень 
Згуртованість команди та
мультидисциплінарність 
Університет як гарант якості та довіри до
продуктів дослідження 
Наявний студентський та експертний
(викладачів) потенціал 
Позитивна динаміка розвитку Центру разом з
університетом 

S

Перевантаженість через мультизадачність
(викладання, наука, профорієнтація,
громадська діяльність…) 
Відсутність досвіду комерціалізації наукових
досліджень у цій сфері
Невміння продавати аналітичні продукти
Академічність обмежує у тематиках та
формах роботи, комунікації
Недостатній рівень володіння іноземною
мовою, що обмежує міжнародні контакти
Перфекціонізм 

W

З'являється (розвивається) запит на доказові
(обґрунтовані) рішення, ті що спираються на
даних і мінімізують ризики (громади, новий
тип бізнесу), в тому числі міждисциплінарні
дослідження
Широкий спектр міжнародної підтримки для
університетів 
Розвиток громадського сектору розширює
запит на соціальні дослідження

O

Обмежений ринок соціальних досліджень
Стереотип статусу периферійної організації
(притаманно Україні)
Обмеження, пов'язані зі статусом
університету як бюджетної організації 
Пандемія, яка вплинула на зміну пріоритетів
у замовників та підвищення страхів 
У 2022 році до цих загроз додались і ті, що
пов'язані з війною

T
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Оцінка сильних і слабких сторін
Центру соціальних досліджень
СумДУ дозволяє побачити нові
можливості і визначити можливі
загрози. Проаналізувавши всі
виділені сильні сторони, серед
найголовніших переваг
зазначимо те, що центр ЦСД
СумДУ є аналітичним центром
при потужному університеті, який
має довіру з боку замовників до
продуктів дослідження в
науковій сфері, а також дозволяє
в процесі діяльності центру
залучати широке коло експертів
з числа викладачів,
співробітників і здобувачів. Це
дозволяє “підсилити” слабкі
сторони центру, зокрема, у
частині перевантаженості
експертів та сприяння
оволодінню іноземною мовою
через проходження курсів В2, які
функціонують в університеті.
Успішним центр стане при
використанні таких можливостей
як: залучення міжнародної
підтримки для діяльності та
проведення міждисциплінарних
досліджень, що дозволяють
розвивати та популяризувати
аналітичні продукти, перш за все
- обґрунтовані рекомендації для
покращення та вдосконалення
тих чи інших сфер життя.
Використовуючи свої можливості,
центр мінімізує ризики та може
працювати на упередження.
Використовуючи свої сильні
сторони та можливості, центр
зможе подолати свої слабкі
сторони та ризики.



Ризик Ймовірність Вплив Шляхи усунення ризику

Зовнішні ризики

Загрози досягнення
зростання командної
спроможності
внаслідоккарантинних
обмежень (неможливість
навчання та стажування
представників ЦСД)

Висока 
Вимагає перегляду
шляхів досягнення
поставленої мети

Проведення
запланованих чи
аналогічних заходів з
навчання та стажування
в онлайн-форматі

Загрози досягнення
зростання командної
спроможності через воєнну
російську агресію 

Висока

Вимагає більших
зусиль та
концентрації з боку
команди, у т.ч. із
врахуванням
безпосередніх
безпекових викликів 

Активізація комунікації,
проведення заходів,
спрямованих на
збереження стійкості та
підвищення
спроможності команди

Відсутність інтересу та
обмежений ринок
соціальних досліджень

Помірна Вимагає оцінки ринку
послуг

Проведення оцінки
послуг

Зростання потреби у
проведенні термінових
досліджень та наданні
рекомендацій з актуальної
у воєнний час тематики 

Помірна

Вимагає більших
зусиль та
концентрації, а також
застосування нових
методик та підходів 

Постійне навчання,
підвищення
дослідницького
потенціалу команди 

Війна Висока
Навчитись приймати
невизначеність та
жити в умовах
невизначеності

Ознайомитись з
тематиками
миротворчості;
опанувати техніки
планування на короткий
час і варіативно;
додатково посилити
навички оцінки ризиків,
щоб навчитись шукати і
бачити певні позитивні
чинники.

Зменшення обсягів
державного фінансування
наукових досліджень

Середня

Файндрайзинг,
підготовка заявок на
міжнародні грантові
проекти; розширення
партнерств;
розширення команди
до необхідної
критичної маси

Виконувати
файндрайзинговий план
ЦСД, доповнивши його
позиціями, що
відображають ситуацію
та ризики воєнного часу.
Проаналізувати нові
можливості партнерств
та провести спеціальну
стратегічну сесію з цього
питання 

Залежність від загальної
ситуації в університеті
(навантаження, зміни
нормативної бази,
договори, казначейство)

Високий

Надати пропозиції
щодо делегування та
перерозподілу
повноважень на рівні
університету;
визначитись з
параметрами
спілкування та
комунікації зі
структурними
підрозділами для
більш ефективної
роботи

Вирішення питання щодо
додаткової оплати/
розвантаження
керівника ЦСД

РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ



Ризик Ймовірність Вплив Шляхи усунення ризику

Внутрішні ризики

Нестабільний кадровий
склад команди ЦСД Помірна

Зумовлює зміну
планів розвитку
команди ЦСД

Коригування планів
підвищення
спроможності команди
за результатами
щорічного рев’ю

Завантаженість персоналу Висока

Зміна пріоритетів;
перерозподіл
обов’язків; розвиток
навичок балансу
робочого та
особистого часу;
повернення до
звичних, рутинних,
«довоєнних» форм
роботи, відпочинку
та спілкування

Застосування механізмів
мотивації для зайняття
науково-дослідною
діяльністю; тренінги з
тайм-менеджменту;
«неформальне»
спілкування; планування
діяльності

Психологічна втома та
підвищення ризику
психологічного вигорання, у
тому числі й через
зануреність у
проблематику; підвищення
тривожності, стреси

Висока 

Вимагає більших
зусиль у частині
забезпечення
стресостійкості:
активізація
внутрішньої
комунікації;
організація заходів
психологічної
підтримки (тренінги,
арт-терапія,
згуртування
команди); розвиток
якостей
стресостійкості

Проведення заходів,
спрямованих на
збереження стійкості;
звернення до психологів
ЦСД та Психологічної
служби СумДУ;
самоосвіта та комунікації
з метою кращого
усвідомлення проблем

Недостатній рівень доходів
членів команди Високий

Оцінка потреб;
створення файнд
разингового плану

При підготовці проектних
заявок більш детально
прораховувати ризики. У
т.ч. і у цій частині;
навчати персонал
співвідносити цю частину
ризиків з викладеними у
попередніх пунктах,
адже маємо розуміти
ризики вигорання

Багатозадачність Високий

Орієнтація на
стабільні форми
роботи та пріоритетні
проекти; планова
діяльність;
делегування,
партнерство,
залучення стажерів 

Тренінги з тайм-
менеджменту;
стратегічні сесії та
додаткове вивчення
«прихованих» ресурсів
членів команди

РИЗИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ



Для забезпечення належного рівня
відповідальності за реалізацію
Стратегії створюється система
моніторингу її реалізації. 
Процес моніторингу здійснюється
щороку, при цьому вносяться необхідні
уточнення чи перегляд окремих
елементів Стратегії у світлі нових
тенденцій і обставин, що можуть
виникати, та впливу зовнішніх і
внутрішніх факторів. 
Фінансове забезпечення реалізації
Стратегії здійснюватиметься за
рахунок: 
 - коштів міжнародних фінансових
організацій (грантів відповідних
проектів);
 - власних коштів організації. 
За результатами щорічного моніторингу
складається річний звіт, який містить
інформацію про досягнення кожного
об’єктивного пріоритету або виконання
заходу; оцінку можливостей досягнення
поставлених цілей на наступний рік. 
Підсумковий звіт про моніторинг за
трирічний цикл виконання Плану
реалізації Стратегії до показників, які
передбачаються у річних звітах,
вносяться загальні оцінки ефективності,
результативності та стійкості
досягнутих результатів. 
 Моніторингові звіти є відкритими
документами і використовуються для
уточнення завдань та бюджетних
програм організації на наступний рік. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
МОНІТОРИНГ СТРАТЕГІЇ



Дана стратегія є результатом
колективної роботи фахівців Центру
соціальних досліджень СумДУ і
закладені в ній цінності, принципи, цілі
та шляхи їх досягнення поділяються
кожним/кожною, що дозволяє
колективу бути впевненим у можливості
їх реалізації.
Водночас Стратегія сприймається
колективом Центру як інструмент
самовдосконалення для забезпечення
якісної роботи у частині проведення
досліджень та надання обґрунтованих
рекомендацій для прийняття рішень, а
також забезпечення внеску у
формування суспільного діалогу,
громадської участі та соціальної
стійкості. 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


