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CEDOS — незалежний, позапартійний, некомерційний 
аналітичний центр. Ми досліджуємо державну політику 
та суспільні процеси у сферах освіти, міграції та міського 
розвитку з метою формування прогресивних інституцій та 
посилення участі громадян у прийнятті рішень. Ми робимо 
акцент на необхідності дискусій щодо шляхів розвитку 
України, виступаємо за соціально орієнтовану, прогресивну 
економіку та політику.

Річний звіт 2015

МИ ПРАЦЮЄМО  
У 3 ОСНОВНИХ НАПРЯМКАХ:

Середня  
та вища освіта

Міграція Міський 
розвиток

академічна 
складова, фінансові, 
інфраструктурні  
та соціальні питання

трудова міграція, 
грошові перекази, 
біженці та 
внутрішньо 
переміщені особи, 
їхні права

благоустрій, 
прозорість 
розподілу 
бюджетних коштів



2015 БУВ СКЛАДНИМ, ПРОТЕ ЦІКАВИМ РОКОМ  
ДЛЯ CEDOS.
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 Ми провели ребрендинг організації і з квітня 2015 року «Центр 
дослідження суспільства» став Аналітичним центром CEDOS.

 Нам вдалося реалізувати три масштабні проекти. Завершено 
проект «Аналіз політики щодо ВПО», однак ми ведемо 
постійний моніторинг законодавчих новацій в цьому напрямку. 
Другий рік поспіль ми публікуємо Рейтинг прозорості 
національних вищих навчальних закладів України. Наприкінці 
року ми презентували інтерактивну базу даних «Шкільна 
карта CEDOS», яка адаптована для швидкого генерування 
статистичних показників про шкільну мережу в Україні 
у вигляді, який зрозумілий як звичайним користувачам, так і 
аналітикам.

 CEDOS постійно застосовує нові підходи до роботи над 
проектами. Ми запустили інтернет-журнал про місто MISTO-
SITE, який працює одночасно у медійному та дослідницькому 
форматі. Відтепер там cконцентровані усі матеріали відділу 
міського розвитку. Також стартувала робота watch-dog сайту 
Profrights.org, спрямованого фіксувати порушення прав 
викладачів і студентів у ВНЗ, щоб допомогти іншим їх уникнути. 
Ці проекти також вирізнились для нас проведенням дебатів та 
серії виїзних семінарів у різних містах України.

 CEDOS є учасником Think Tank Development Initiative. Це 
унікальна можливість для розвитку аналітичних центрів 
України, яка впроваджується за підтримки Шведської 
міжнародної агенції для співпраці у розвитку (Swedish In-
ternational Development Cooperation Agency, SIDA), Фонду 
аналітичних центрів (Think Tank Fund) та Міжнародного фонду 
«Відродження».

 У цьому році нас стало на 75% більше: суттєво поповнилися 
команди напрямків освіти та міського розвитку.

 Завдяки програмі Міжнародного фонду Відродження та SIDA 
«Стажування студентів ВНЗ на базі аналітичних центрів» до 
команди CEDOS на рік приєднались 4 талановитих стажери.

 СEDOS став членом мережі аналітичних центрів Східної 
Європи — PASOS

 CEDOS потрапив у рейтинг аналітичних центрів Global go Think 
Tank Index 2015 (Категорія Think Tank to watch, позиція 80)

http://www.irf.ua/programs/democracy/support-think/
http://pasos.org/
http://repository.upenn.edu/think_tanks/10/
http://repository.upenn.edu/think_tanks/10/
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Бюджет CEDOS у 2015 році становив 252 тисячі доларів. 
Третина нашого бюджету — це інституційна підтримка  
в рамках програми Think Tank Fund та Think Tank Development 
Initiative. Решта — це фінансування проектної  
діяльності CEDOS.

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ 2015

Видатки на проектну 
діяльність (оплата праці 

і дослідження)

Організаційний 
розвиток

Адміністративні 
видатки

Консультування

Проведення 
заходів

Технічні 
засоби
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НАЗВА ПРОЕКТУ ДОНОР ПОЧАТОК 
ПРОЕКТУ

ЗАКІНЧЕННЯ 
ПРОЕКТУ

БЮДЖЕТ  
ЗАГАЛЬНИЙ  

(ГРН)

БЮДЖЕТ  
ЗАГАЛЬНИЙ  

(USD)

НАДІЙШЛО  
В 2015 
(грн)

НАДІЙШЛО  
В 2015  
(USD)

ВИТРАТИ  
В 2015  
(грн)

ВИТРАТИ  
В 2015  
(USD)

Інституційна 
підтримка 

Think Tank Fund 02.2015 02.2016  1 251 820,70 ₴   $56 699,00  1 251 820,70 ₴   $56 699,00  1 251 820,70 ₴   $56 699,00 

Організаційний 
розвиток CEDOS

Think Tank 
Development 
Initiative by SIDA 
and IRF

03.2015 01.2017  2 085 833,12 ₴   $142 364,57  1 465 286,14 ₴   $66 792,00  1 241 821,19 ₴   $56 686,61 

Посилення участі 
громадян у 
прийнятті рішень у 
міській політиці

Charles Mott 
Foundation

01.2015 02.2016  1 768 857,49 ₴   $69 985,00  1 768 857,49 ₴   $69 985,00  1 768 857,49 ₴   $69 985,00 

Аналіз шкільної 
мережі України

Open Society 
Foundation

01.2015 02.2015  507 209,50 ₴   $25 000,00  507 209,50 ₴   $25 000,00  507 209,50 ₴   $25 000,00 

Рейтинг прозорості 
національних ВНЗ 
(2015)

МФ 
«Відродження»

09.2014 06.2015  190 000,00 ₴   $10 000,00  107 225,00 ₴   $5 643,42  123 102,60 ₴   $6 479,08 

Аналіз політики 
щодо ВПО в Україні

МФ 
«Відродження»

12.2014 02. 2015  57 520,00 ₴   $3 027,00  - ₴   $-  39 930,00 ₴   $2 101,58 

Прогрaма 
підтримки молодих 
професіоналів 
Think Tank Fund

Think Tank Fund 11. 2014 04.2015  115 523,16 ₴   $7 000,00  36 735,30 ₴   $1 750,00  82 563,66 ₴   $4 571,63 

Підтримка проекту 
Profrights

National En-
dowment for 
Democracy  

05.2015 04.2016  NA  $25 520,00  358 813,07 ₴   $21 969,01  263 822,40 ₴   $12 057,70 

Механізми 
залучення 
громадян до 
міських досліджень

Providus/Ministry 
of Foreign Affairs 
of Latvia

09.2015 12.2015  NA  $7 124,38  135 869,82 ₴   $4 976,03  161 445,34 ₴   $2 148,35 

Річний звіт 2015
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 Взяли участь у підготовці аналізу ситуації з внутрішньо 
переміщеними особами та оцінки стану соціальної 
інфраструктури і спроможності органів влади для проекту 
«Експертна підтримка Надзвичайної програми Європейського 
інвестиційного банку з відновлення України».

 Запустили регулярну публікацію оглядів приватних грошових 
переказів в Україну.

 Провели онлайн-опитування щодо залученості до розвитку 
України серед членів об’єднань українців за кордоном.

 Відкрили Mistosite — аналітичний інтернет-журнал про місто. 
Опублікували на ньому 26 матеріалів, які прочитали 10,5 тис. 
користувачів.

 Провели тренінги з залучення громадян до міського 
управління та міських досліджень в Одесі та Івано-Франківську. 

 Співорганізували проектний семінар «Право на місто», 
покликаний запропонували нові можливості для участі киян у 
прийнятті містобудівних рішень.

 Підготували масовий онлайн-курс «Урбаністика: сучасне місто» 
для платформи онлайн-курсів Prometheus.

 Дослідили залучення громадян до міського управління за 
допомогою учасницького бюджетування у різних країнах. 
Видали брошуру і підготували кілька аналітичних матеріалів 
про учасницьке бюджетування. Провели круглий стіл у Києві, 
обговорення в Чернігові, презентації у Харкові та Запоріжжі.

 Організували заходи в рамках першого і другого Київських 
урбаністичних фестивалів. Провели дебати на тему «Що 
робити з маршрутками в українських містах».

МІГРАЦІЯ

МІСЬКИЙ РОЗВИТОК

http://www.cedos.org.ua/uk/migration/yakyi-tysk-stvoriuiut-vpo-na-infrastrukturu-u-skhidnykh-oblastiakh
http://www.cedos.org.ua/uk/categories/migration/remittances
http://mistosite.org.ua
https://www.facebook.com/events/967159063346054/
https://www.facebook.com/events/1700790763499671/>
http://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/URBAN101/2015_T1/about
http://mistosite.org.ua/uk/articles/shho-take-uchasnyczke-byudzhetuvannya-chytayemo-razom
http://mistosite.org.ua/uk/articles/shho-robyty-z-marshrutkamy-v%D1%96deozapys-debat%D1%96v-15-travnya
http://mistosite.org.ua/uk/articles/shho-robyty-z-marshrutkamy-v%D1%96deozapys-debat%D1%96v-15-travnya
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 Уклали рейтинг прозорості національних ВНЗ-2015, що показав, 
які саме університети готові бути відкритими та інформувати 
своїх студентів і викладачів, а також широку громадськість, про 
свою політику. Рейтинг оцінював доступність адміністративної та 
фінансової інформації, інформації про зміст освітніх програм, а 
також про стратегії університетів. За результатами Рейтингу кожен 
ВНЗ отримав індивідуальні рекомендації.

 Запустили сайт Profrights.org, де збираються дані про різноманітні 
зловживання в українських університетах. На кінець 2015 року 
на інтерактивній карті зібрано понад 330 порушень у ВНЗ по всій 
Україні. Проект допомагає майбутнім вступникам уникати ВНЗ, 
де порушують права студентів та викладачів. Водночас проект 
інформує студентів і викладачів про їхні обов’язки та права, а також 
інструменти захисту цих прав.

 Зібрали та звели у єдину базу дані про шкільну мережу, 
фінансування та навчальні результати школярів. Зайшовши 
на сторінку «Шкільної карти CEDOS», кожен зможе оцінити 
стан середньої освіти у кількісних показниках за допомогою 
інтерактивних графіків та карт. Окрім того, є можливість 
завантажити всі дані та аналізувати їх самостійно.

 Оновили унікальну базу даних, що містить інформацію про 
українських громадян у закордонних університетах 34 країн. 
Ці дані показують, яким саме закордонним освітнім послугам 
віддають перевагу українці, котрих не влаштовує рівень українських 
університетів.

 У рамках моніторингу впровадження реформи вищої освіти 
проаналізували, як комунальні та державні університети 
забезпечують гарантоване студентам право обирати вибіркові 
дисципліни, а також наскільки доступними на їхніх сайтах є основні 
статутні та фінансові документи.

 Зібрали та візуалізували кілька баз даних про державне 
замовлення у вищій освіті, розподіл зарплат усередині 
університетів, власні кошти ВНЗ та фінансування науки у вишах.

 Координували робочу групу при Міністерстві освіти, що розробила 
«Стратегію реформування вищої освіти 2020» (зведення та написання 
тексту, загальна редакція, організація засідань, презентації).

 Регулярно проводили експертизу різних законодавчих ініціатив  
у сфері освіти.

СЕРЕДНЯ ТА ВИЩА ОСВІТА

http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/monitorynh-prozorosti-natsionalnykh-vnz-2015-zvit
https://profrights.org/
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/shkilna-karta-ukrainy
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-za-kordonom
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-za-kordonom
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-za-kordonom
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-za-kordonom
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-za-kordonom
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/vybir-bez-vyboru-monitorynh-vybirkovykh-kursiv-u-derzhavnykh-vyshakh
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/vybir-bez-vyboru-monitorynh-vybirkovykh-kursiv-u-derzhavnykh-vyshakh
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/vyshcha-osvita-koho-i-skilky-zamovliaie-derzhava
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/vyshcha-osvita-koho-i-skilky-zamovliaie-derzhava
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/biudzhet-osvity-ta-nauky-2016-shcho-pryinialy-deputaty


У 2015

4 МЕДІА-ПАРТНЕРИ  
ПІДТРИМУВАЛИ НАС У 2015

ПОЯВИ В МІЖНАРОДНИХ МЕДІА: 

3 сайти і 2 великі онлайн-проекти  
запустив CEDOS.

83 аналітичні матеріали та 15 поясню - 
вальних статей підготували аналітики CEDOS

943 рази коментарі аналітиків з’являлися  
в друкованих та онлайн-ЗМІ.

114 раз коментарі аналітиків з’являлися  
в телевізійних та онлайн-ефірах.

75 радіоефірів відвідали  
та прокоментували аналітики CEDOS.

558 060 людей побачили матеріали  
CEDOS завдяки сторінці CEDOS у Facebook.
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