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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Центр соціальних досліджень (далі ЦСД) - це університетський 

дослідницький й аналітичний центр, який діє на базі кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету 

(далі СумДУ). 

Повномасштабне російське вторгнення в Україну вплинуло на плани та 

стратегію Центру соціальних досліджень у 2022 році. Більшість фахівців та 

аналітиків ЦСД залишилися в Сумах і продовжили працювати на перемогу 

України. Наразі вся команда збережена в повному обсязі. 

Ключовими цілями ЦСД у 2022 році стало: 

- зміцнити соціальну стійкість територіальних громад Сумської області, 

підтримати місцевих жителів, які постраждали від війни та надати експертну 

підтримку місцевій владі в напрямку відновлення та розвитку у воєнний та 

поствоєнний період; 

- підтримати та підвищити спроможність команди ЦСД; 

- забезпечити сталий розвиток ЦСД у воєнний час, розширити мережу 

партнерів та покращити якість аналітики. 

З огляду на нові цілі та виклики, команда крім аналітичної діяльності 

змушена була долучитися до гуманітарної допомоги. Поряд з цим продовжувалася 

робота із зміцнення інституційної спроможності ЦСД.  

У 2022 році ми оновили Стратегію ЦСД до 2024 року, допрацювавши цілі, 

індикатори досягнення; ризики та шляхи досягнення цілей.  Також розроблені та 

прийняті внутрішні політики ЦСД - «Політика моніторингу та оцінки результатів 

діяльності організації», «Політика безпеки». Стратегічні та операційні документи 

висвітлені на сайті. 

Одним з провідних завдань стало впровадження механізмів підтримки 

команди в умовах війни. Ключовим таким механізмом стала взаємопідтримка 

внутрішнього кола команди та перехід (тимчасовий відхід) від аналітичної до 

соціально корисної роботи. Проте влітку команда повернулася до аналітичної 

діяльності, суміщаючи її із соціальною (гуманітарною) допомогою. Також для 

підтримки психоемоційного стану команди проводилися супервізії, 

арттеравпетичні заходи, гнучкість зайнятості та планування, політики дружності до 

сім’ї, що дозволило зміцнити індивідуальну психоемоційну стійкість членів 

команди та стійкість ЦСД в цілому.  

Підвищено впливовість команди ЦСД на рівні області та посилено мережу 

партнерств на національному рівні. ЦСД продовжив дослідження з тематики 

соціальної стійкості. Наразі вже проведено третю хвилю дослідження із залученням 

партнерів із Київської, Львівської, Закарпатської, Миколаївської, Сумської, 

Чернігівської областей. Проведено оцінку державних інституційних механізмів для 

посилення ефективності й стійкості місцевого самоврядування у воєнний час. 

Зібрано та передано ОМС дані щодо ситуації вразливих груп жінок і чоловіків у 

громадах Київській, Львівській, Закарпатській, Миколаївській, Сумській, 

Чернігівській областей. Розроблено і передано рекомендації для органів місцевої 
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та національної влади щодо актуалізації чинних стратегій розвитку з урахуванням 

вимог воєнного часу; розширення заходів щодо зміцнення соціальної стійкості 

територіальних громад;  

Продовжується практика звітування перед Наглядовою радою. Також 

фінансові структури СумДУ здійснюють фінансовий контроль та підтримку за 

діяльністю. У січні 2023 році заплановано проходження річного аудиту в рамках 

виконання інституційного гранту.  

Фінансування окремих напрямів роботи ЦСД здійснюється за рахунок 

базавого бюджетного фінансування. Також виділено ставку фахівця з спецфонду 

Сумського державного університету.  

ЦСД частину досліджень та гуманітарних проєктів реалізує в рамках співпраці 

із ГО «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини». Тому у фінансовому звіті 

будуть відображено частину проєктів, які реалізуються громадською організацією. 

Продовжує функціонувати сайт Центр соціальних досліджень, де 

завантажені аналітичні звіти, представлено перелік послуг та реалізованих 

проектів. Сайт  передбачає як україномовну, так й англомовну версії. Функціонує 

сторінка ЦСД у facebook (https://www.facebook.com/Центр-соціальних-досліджень-

СумДУ-358081858561531).  

 

 

  

https://csgard.sumdu.edu.ua/
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%94%D0%A3-358081858561531
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%94%D0%A3-358081858561531
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УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

В рамках інституалізації Центру соціальних досліджень СумДУ посилено 

організаційну спроможність та менеджмент організації. 

Внесено зміни та затверджено оновлену Стратегію ЦСД до 2024 року, що 

дозволило забезпечити сталий розвиток ЦСД у воєнний час. В Стратегії уточнено: 

стратегічні цілі, індикатори досягнення; ризики та шляхи досягнення цілей. 

Напрацювано політику безпеки ЦСД, метою якої є формування принципів і 

підходів для створення безпечного середовища (фізичного, інформаційного, 

психологічного та інтелектуального) для співробітників Центру, партнерів та 

стейкхолдерів. Включає в себе забезпечення безпека людини та даних. 

Оприлюднено на сайті ЦСД Політику щодо конфлікту інтересів, метою якої 

є сприяти у формуванні ефективної діяльності Центру щодо попередження і 

врегулювання конфліктів інтересів для зміцнення громадської довіри до 

доброчесності його діяльності. 

Продовжується практика річного планування та звітування по діяльності 

ЦСД. Так, на початку року на засіданні Наглядової ради затверджено план 

діяльності ЦСД на 2022 рік, який уточнювався в липні та корегувався у липні. На 

січень 2023 року заплановано засідання Наглядової ради ЦСД , планові звіти 

керівниці ЦСД на засіданнях кафедри, Вченої ради факультету іноземної філології 

та соціальних комунікацій Сумського державного університету.  Наразі 

розробляється річний план роботи ЦСД на 2023 рік, в якому визначені ключові 

завдання в напрямках: управління; організаційної діяльності та звітності; кадрової 

політики; дослідницької й аналітичної діяльності; файдрейзінгової роботи; 

комунікаційної діяльності. 

Розроблено Політику моніторингу та оцінки  результатів діяльності 

організації (МіО), яка спрямована на внутрішню та зовнішню оцінки результатів 

діяльності центру. Процедура МіО передбачає застосування щодо окремого 

проекту, аналітики чи стратегії ЦСД. 

Продовжується впровадження Комунікаційної стратегії ЦСД, в якому 

визначено особливості здійснення внутрішньої та зовнішньої комунікації. 

Здійснюється підтримка діяльності сайту ЦСД та FB-сторінки; поширюються 

аналітичні звіти та інфографіка серед стейкхолдерів. 

Уточнено фандрейзинговий план, яким передбачив розширення кола 

замовників та тематик аналітики. Продовжена практика регулярного моніторингу 

оголошених конкурсів, що стало можливим завдяки створенню бази потенційних 

донорів та налагодженню партнерських стосунків із представниками влади, бізнесу 

та НУО. Наразі всі члени команди долучаються до розробки проектних заявок. 
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ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ   

Діяльність ЦСД у 2022 році була спрямована на досягнення наступних 

ключових цілей: 

1. Зміцнити соціальну стійкість територіальних громад Сумської 

області, підтримати місцевих жителів, які постраждали від війни та надати 

експертну підтримку місцевій владі в напрямку відновлення та розвитку у 

воєнний та поствоєнний період: 

- Проведено дослідження “Соціальна стійкість територіальних громад в 

умовах воєнного часу: спроможність до відновлення та розбудови” спільно з 

партнерами Київської, Львівської, Закарпатської, Миколаївської, Сумської, 

Чернігівської областей. 

- Налагоджено співпрацю з органами державної влади та місцевого 

самоврядування щодо залучення фахівців ЦСД в якості експертів для підготовки 

рішень на рівні Сумської області. 

- Проведено оцінку державних інституційних механізмів для посилення 

ефективності й стійкості місцевого самоврядування у воєнний час; 

- Зібрано та передано ОМС дані щодо ситуації вразливих груп жінок і 

чоловіків у громадах Київській, Львівській, Закарпатській, Миколаївській, 

Сумській, Чернігівській областей; 

- Розроблено і передано рекомендації для органів місцевої та національної 

влади щодо актуалізації чинних стратегій розвитку з урахуванням вимог воєнного 

часу; розширення заходів щодо зміцнення соціальної стійкості територіальних 

громад;  

- підготовлено та поширено аналітичний звіт та інфографіки через сайт та 

сторінку ЦСД;  

- реалізовано низку гуманітарних проєктів для підтримки населення, яке 

постраждало від війни; 

- надано консультації щодо гендерного моніторингу місцевих програм та 

бюджетів у трьох громадах Сумської області; 
- надано рекомендації та дані під час розроблення Стратегії відновлення та 

розвитку Сумської області  
Крім того члени ЦСД є членами дорадчих органів: Сумській обласній 

Координаційній раді з питань сім’ї, гендерної політики та протидії торгівлі людьми 
(А. Костенко, Н. Світайло, Ю. Савельєва, К. Сахно), представник України в 
Програмному комітеті з безпеки програми “Горизонт Європа” (М. Назаров), 
Обласній робочій групі з питань координації гуманітарної відповіді на ґендерно 
зумовлене насильство, що здійснюється у співпраці та за підтримки Сабкластеру з 
питань ґендерно-зумовленого насильства, та Сумського обласного Департаменту 
соціального захисту населення, тощо. 

2. Підтримати та підвищити спроможність команди ЦСД: 

- Проведено оцінку спроможності персоналу в умовах підвищеного 

психоемоційного навантаження  

- Розроблено індивідуальний план підтримки та розвитку персоналу. 
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- Впроваджено механізмів підтримки команди в умовах війни. Ключовим 

таким механізмом стала взаємопідтримка внутрішнього кола команди та перехід 

(тимчасовий відхід) від аналітичної до соціально корисної роботи, підтримка 

психоемоційного стану команди.  

- Навчання персоналу проходило у форматі командних навчальних тренінгів, 

також кожен член команди взяли участь у індивідуальних програмах навчання 

(тренінгах, семінарах, програмах підвищення кваліфікації). 

3. Забезпечити сталий розвиток ЦСД у воєнний час, розширити мережу 

партнерів та покращити якість аналітики: 

- Розширено мережу партнерів із числа університетських дослідницьких 

організацій (дослідницьких груп) для проведення спільного дослідження, які 

проводилися як в межах проєкту так із залученням зовнішнього фінансування.  

- У співпраці із партнерами університетських дослідницьких установ міста 

Київ, Львів, Ужгород, Миколаїв, Чернігів та Дніпро проведено дослідження 

“Соціальна стійкість територіальних громад в умовах воєнного часу: спроможність 

до відновлення та розбудови”, що реалізовано в межах інституційного гранту; 

- Спільно із Жіночим консорціумом України та у співпраці із Л. Кальченко 

(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського"), О. Пєхоти (Хмельницька гуманітарно педагогічна 

академія), органами місцевого самоврядування, Київської, Львівської, 

Миколаївської та Сумської територіальних громад проведене дослідження 

«Гендерні аспекти соціальної стійкості територіальних громад» у межах членства 

в Українській національній платформі Форуму громадянського суспільства 

«Східне Партнерство»; 

- У співпраці із ГО “Інтелект Сумщини”, Сумським обласним центром 

зайнятості (директор В. Підлісний); Департаментом соціального захисту населення 

Сумської ОВА (директор Л. Мусіяка), керівництвом Сумської, Шосткинської, 

Тростянецької, Кролевецької та Великописарівської територіальних громад 

Сумської області, керівництвом Сумської ОВА (заступник Т.Савченко) проведене 

дослідження «Оцінка соціальної стійкості територіальних громад Сумської 

області» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 

«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety  . 

- Налагоджено співпрацю з науковцями кафедри журналістики та філології, 

кафедри германської філології, кафедри мовної підготовки іноземних громадян, 

кафедри історії  Сумського державного університету в рамках проекту 

“Розроблення концепції соціальної стійкості людини в територіальній громаді”.  

Також розширено міжнародні партнерства із: науковцями Польської 

Академії Наук (Варшава, Польща) в рамках гранту на наукове дослідження “Trzy 

pokolenia polskiej transformacji. Analiza przemian społecznych w perspektywie 

kohortowej”, за підтримки Instytut Studiów Politycznych; науковцями кафедри 

політології Варшавського університету, з якими заплановані спільні дослідження 

та проєкти у 2023 році (відповідно до підписаного меморандуму); міжнародним 

центром оборони та безпеки (ICDS, Естонія) досягнуто попередня домовленість 

про спільні соціологічні дослідження соціальної стійкості регіонів України у 2023 

році.  
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

Розроблено фандрейзинговий план, що направлений на стале фінансування 

ЦСД.  

Продовжується практика регулярного моніторингу оголошених конкурсів, 

що стало можливим завдяки створенню бази потенційних донорів та налагодженню 

партнерських стосунків із представниками влади, бізнесу та НУО. Наразі всі члени 

команди долучаються до розробки проектних заявок. 

Фінансова прозорість діяльності ЦСД забезпечена через розміщення 

фінансового звіту на сайті ЦСД. Фінансовий звіт був представлений на засіданні 

Наглядової ради. Також у звітному періоді ЦСД проходить зовнішній незалежний 

фінансовий аудит. 

Проєкти / дослідження реалізовані Центром соціальних досліджень 

Сумського державного університету: 
 

№ п/п Назва проєкту / дослідження Хто надає підтримку 
Термін 

договору 

Сума 

угоди 

1 

Реалізація Програми підготовки у сфері 

розбудови можливостей з безпеки 

інформації, кібербезпеки та підвищення 

обізнанності 

Представництво Фонду 

цивільних досліджень 

та розвитку США 

01.02.2022 

/ 31.07.2022 
5000 $ 

2 

Сталий розвиток Центру соціальних 

досліджень Сумського державного 

університету 

Міжнародний Фонд 

"Відродження", 

Посольство Швеції в 

Україні 

14.07.2022 / 

31.12.2022 

1 173 

960,00 

 

Проєкти / дослідження реалізовані Центром соціальних досліджень 

Сумського державного університету у співпраці із ГО «Центр громадськх 

ініціатив «Інтелект Сумщини»: 

 
 Назва проекту  Хто надає підтримку Термін 

договору 

Сума 

1 «Безпека в укриттях: для 

жінок, для дітей, для всіх».  

 

В рамках проєкту «Гранти 

швидкого реагування», що 

реалізується за підтримки 

Українського Жіночого Фонду.  

22/03/2022 по 

22/06/2022.  

 

209 

800,00  

грн.  

 

2 Створення мережі 

регіональних партнерів» 

Українського Жіночого 

Фонду з метою забезпечити 

участь жінок і жіночих 

організацій регіону в 

ініціативах 

В рамках проєкту «Голос жінок 

і лідерство – Україна», що 

виконує Український Жіночий 

Фонд за підтримки Уряду 

Канади 

01/07/2022 по 

30/03/2024 

198450,00 

грн. 

3 «Оперативна оцінка потреб 

жителів Сумської області» 

Європейський Союз та 

Міжнародний Фонд 

«Відродження» в межах 

травень-

червень 2022 

р. 

150000,00 

грн. 
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грантового компоненту проєкту 

EU4USociety 

4 «Готівка, основні потреби, 

захист» 

В рамках Проекту “Cash, Basic 

Needs and Protection Support to 

Conflict-Affected Populations in 

Eastern and Central Ukraine”, 

надалі «Проект», який 

фінансується міжнародною 

організацією International 

Rescue Committee, Inc., 

реалізується Жіночим 

консорціумом України  

1.07.2022-

31.12.2022 

1799400,0

0 грн. 

 


