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МИ ПРАЦЮЄМО У ТРЬОХ 
ОСНОВНИХ НАПРЯМКАХ: 

Середня та 
вища освіта

Міграція Міський 
розвиток

реформа освіти 
в Україні, 
фінансування за 
результатами 
діяльності, 
прозорість,  
рівність

реєстрація місця 
проживання, 
трудова міграція, 
грошові перекази, 
внутрішньо 
переміщені особи і 
біженці та їхні права

рівність, 
громадська участь, 
управління на 
основі досліджень, 
побудова 
урбаністичного руху 
в Україні

CEDOS — незалежний, позапартійний, некомерційний ана-
літичний центр. Ми досліджуємо державну політику та су-
спільні 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, висту-
паємо за соціально орієнтовану економіку та політику.
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ВПЛИВ НА ПОЛІТИКУ В УКРАЇНІ
У законі «Про освіту» із залученням експертизи CEDOS були напи-

сані статті про інформаційну прозорість закладів освіти, повноважен-
ня органів управління в  системі освіти, інституційний аудит закладів 
освіти, політичну та релігійну діяльність у закладах освіти.

У роботі над законопроектом «Про повну загальну середню 
освіту» CEDOS відстоює забезпечення рівного доступу до середньої 
освіти через територіальну доступність та справедливу систему за-
рахування до школи, а  також посилення участі зацікавлених сторін 
в управлінні закладом освіти через демократичні та інклюзивні пра-
вила і процедури.

Домоглися перших кроків з  впровадження фінансування закла-
дів вищої освіти на основі результатів їх діяльності. Ми взяли активну 
участь у розробці та допомогли Міносвіти впровадити критерії конкур-
сного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магі-
стрів у  закладах вищої освіти. Вперше бюджетні місця для магістрів 
були розподілені між університетами прозоро, на основі об’єктивних 
показників. Це забезпечило пріоритетне державне фінансування для 
найсильніших ЗВО.

Добилися, щоб до Умов прийому на 2018 рік були закладені вимо-
ги, які підвищать якість та прозорість відбору до ЗВО. Це — завдяки ак-
тивній участі у робочій групі МОН. Тепер інформація про хід подачі заяв 
в  рамках широкого конкурсу в  межах кожної окремої спеціальності 
стане відкритою. Так абітурієнти зможуть оцінити справжню конкур-
сну ситуацію в  межах кожної спеціальності та зробити більш зваже-
ний вибір. А ще широкий конкурс на спеціальності галузі Охорони здо-
ров’я буде розблокований. Це критично важливо з огляду на недобори 
контрактників, які варто очікувати у 2018 році.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ
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Показали рух абітурієнтів між областями, тобто які області втра-
чають абітурієнтів, а  які, навпаки, приваблюють вступників з  інших 
областей. Цей аналіз вперше дозволив побачити деякі неочікувані ре-
зультати, наприклад, що Дніпро відчутно втрачає вступників, а Чернів-
ці, навпаки, набирають. Також ми показали, як саме рухаються абіту-
рієнти з найвищими балами ЗНО. Саме ці розрахунки лягли в основу 
розподілу областей між різними значеннями регіонального коефіцієн-
ту у міністерських Умовах прийому 2018 року. Зокрема регіональний 
коефіцієнт буде значно більше відповідати статистичній інформації 
щодо переміщення абітурієнтів між областями, ніж раніше.

З’ясували, як працює система моніторингу якості повітря в Укра-
їні, і провели обговорення з представниками установ, які проводять 
його в Києві. Так ми забезпечили, щоб вони познайомилися особисто 
і поділилися планами виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС у цій 
сфері.

закон «Про освіту»

Умови прийому  
до ЗВО-2018

Виконання Угоди 
про асоціацію з 

ЄС у сфері якості 
повітря

Регламент 
публічних 

консультацій  
при КМДА

Ідентифікація осіб  
в умовах збройного 

конфлікту  
в Україні

Реформа 
реєстрації місця 

проживання

фінансування 
ЗВО на основі 

результатів 
діяльності

закон «Про повну 
загальну середню 

освіту»

Вплив  
CEDOS  

на закони  
і підзаконні  

акти
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Наш  
вклад до Умов 
прийому-2018

Провели дослідження механізмів залучення громадськості до 
процесу прийняття рішень органами публічної влади Києва на замов-
лення Ради Європи і  КМДА. На основі результатів дослідження вони 
провели «Академію громадянської участі» для міських активістів 
і службовців, а також почали роботу над створенням документу, який 
регламентуватиме проведення у Києві публічних консультацій.

Дослідили розбіжність між зареєстрованим та фактичним місцем 
проживання українок та українців. Увійшли до робочої групи з питань 
підготовки проектів нормативно-правових актів щодо вдосконалення 
реєстрації місця проживання осіб при Міністерстві внутрішніх справ 
України для використання цієї експертизи в  реформуванні системи 
«прописки».

В рамках співпраці з Данською Радою у справах біженців та Цен-
тром інформації про права людини підготували аналітичну записку 
щодо ідентифікації осіб в умовах збройного конфлікту в Україні та роз-
робили рекомендації для Державної міграційної служби України та Ка-
бінету Міністрів України.

Спираючись на результати наших досліджень брали участь у ко-
мітетських слуханнях на тему: «Україна в міграційних процесах до ЄС: 
втрати та здобутки».

відкриття 
інформації про 

подачу заяв

розблоковано  
широкий конкурс  

на Охорону здоров’я

уточнений 
регіональний 

коефіцієнт



6	 Річний	звіт	2017

ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ДІАЛОГУ З ВЛАДОЮ

Провели другу сесію стратегування Українського урбаністичного 
руху спільно з Представництвом Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. 
Її учасники напрацювали спільне бачення взаємодії та розвитку руху. 
До співпраці в рамках урбаністичного руху долучилося 67 організацій 
та активістів з 26 міст. Метою руху є посилення спроможності міських 
ініціатив шляхом створення можливостей для взаємодії.

Менторили тренінги із залучення жителів до міських проектів, об-
ґрунтування рішень і проведення міських досліджень у Полтаві (спіль-
но з ГО CityLab) та Миколаєві (спільно з Агенцією розвитку Миколаєва).

Консультували КМДА та Реанімаційний пакет реформ.

Долучилися до кампанії «Міста для життя. Київ».

Взяли участь у  еко-кліматичному форумі «Енергія змін» у  Іва-
но-Франківську та Велофорумі у Миколаєві.

Розвивали сайт Profrights.org, де збираються дані про різнома-
нітні зловживання в  українських університетах. На кінець 2017 року 
на інтерактивній карті зібрано 441 порушення 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.

Опублікували інтерактивні онлайн-візуалізації результатів дослі-
дження мережі взаємодії міських низових ініціатив Києва, Харкова, 
Одеси, Львова та Івано-Франківська. Використовуючи їх, міські ініціа-
тиви й органи влади можуть отримати поради, як їм краще розбудову-
вати нетворкінг та співпрацю.
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Консультували муніципалітет Новомосковська, ГО «Від мрії до дії» 
та GIZ у проекті партисипативного стратегування міської громади. Про-
вели лекцію та воркшоп з залучення жителів до прийняття рішень, а та-
кож форум з обміну досвідом активістів і службовців 5 міст. Надавали 
консультації щодо структури і змісту стратегії та проведення стратегіч-
ної сесії; а також рецензували саму стратегію.

Провели хакатон міських соціальних ініціатив у  Червонограді 
спільно з ГО «Культурні географії» та ї ї партнерами з метою посилення 
місцевої громади та навчання активістів створювати проекти з залу-
ченням жителів міста.

Розробили методологію та провели аналіз результатів дослі-
дження спільнот Старого Подолу у Києві з метою розробки рекомен-
дацій для громадських організацій та районної адміністрації щодо 
ефективного залучення жителів до міського управління.

урбаністичний рух

profrights.ua

консультації мережування ГО

хакатон

кампанії

Розвиток 
громадянського 

суспільства
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МІЖНАРОДНИЙ ВПЛИВ

Аналітик центру провів офіційний сніданок в  Інституті європей-
ської політики в Берліні — висвітлив демократичні здобутки в сферах 
середньої та вищої освіти для дипломатів, працівників аналітичних 
центрів та університетів.

Представили CEDOS на Ideas Lab 2017 — щорічній події Центру ви-
вчення європейської політики (Брюсель, Бельгія).

Аналітики центру були консультантами щодо українського зако-
нодавства в сфері інтеграції економічних мігрантів в проекті «Міграція 
та законодавство» Світового банку. Пізніше аналіз було розширено 
на інші категорії мігрантів та проаналізовано 167 індикаторів політики 
в сфері інтеграції мігрантів. Це дозволило вперше комплексно порів-
няти політику України в сфері інтеграції мігрантів з іншими країнами.

Про методи дослідження міграції та про українських студентів за 
кордоном аналітик CEDOS доповідав на міжнародній конференції у Пе-
кіні, організованій інститутом при Міністерстві освіти КНР.

Аналітик напряму Міграція прочитав гостьовий курс «Перехідне пра-
восуддя, миротворчість та внутрішнє переміщення в європейських кон-
фліктах» на запрошення Universidad del Norte, Колумбія.

Аналітики центру брали участь в обміні досвідом з регіональни-
ми стейкхолдерами у Бішкеку, Мінську і Празі.

Консультували Дослідницький директорат Комісії з питань іммі-
грації та біженців Канади (Research Directorate of the Immigration and 
Refugee Board of Canada) щодо системи реєстрації місця проживання 
в Україні.

Команду тематичного напряму Міграція підсилили стажеркою 
в рамках Civil Society Professionals Program — магістркою економіки та 
суспільства Вищої Школи соціальних досліджень (Варшава, Польща).
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УНІКАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Четвертий рік поспіль оновили унікальну базу даних, що містить 
інформацію про українських громадян у закордонних університетах 34 
країн. Цього року ми додали до бази дані про українських PhD-студен-
тів. Ці дані показують, яким саме країнам, університетам та програ-
мам надають перевагу українці, котрих не задовольняє вища освіта 
або економічна ситуація в Україні. Для поглиблення інформації почали 
роботу над міжнародним проектом із залученням партнерів у країнах 
Вишеградської четвірки.

Провели щорічний аналіз видатків на освіту та науку, які уряд та 
парламент закладають у Державний бюджет. Протягом усіх стадій — 
від урядового проекту до підписаного Президентом Закону — ми сте-
жили за тим, які саме кошти закладаються на освіту. Завдяки цьому 
аналізу освітяни та зацікавлена громадськість можуть зрозуміти, які 
саме кроки реформи мають фінансове забезпечення, а які, швидше за 
все, залишаться на папері.

Провели дослідження системи забезпечення якості магістер-
ських програм з  публічного управління та адміністрування у  Націо-
нальній академії державного управління при Президентові України. 
Виявили та описали рівень фінансування підготовки слухачів НАДУ, 
основні види мотивації слухачів, ключові аспекти організації ос-
вітнього процесу в НАДУ, а також можливий вплив цих факторів на 
якість освітніх програм. На основі дослідження були розроблені та 
представлені рекомендації, які ми надали НАДУ, уряду та Адміністра-
ції Президента.

У циклі Вибір абітурієнтів 2016 ми показали, як поводять себе різ-
ні університети під час вступної кампанії. Завдяки нашим дослідженням 
стало відомо, які заклади звертають увагу не лише на кількість, а й на 
рівень знань вступників; хто ставить невисокі ціни і  приваблює бага-
тьох вступників, а хто, навпаки, має вищі ціни навчання і робить ставку 
на меншу кількість абітурієнтів. Також ми показали, які українські ЗВО є 
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профільними, а які набирають абітурієнтів набагато більше не за своїми 
профільними спеціальностями. Окрім цього дослідження показало пев-
ну ієрархію спеціальностей за балом ЗНО та довело, що далеко не завж-
ди цей бал залежить від популярності спеціальності.

Спільно з МОН та УЦОЯО ми провели вже друге опитування учас-
ників ЗНО, яке дозволяє оцінювати вплив соціально-економічних чин-
ників на навчальні досягнення.

Дослідили район вулиці Ярославів Вал у Києві спільно з ГО «Аген-
ти змін» та КМДА для створення стратегії розвитку території в інтер-
есах місцевої спільноти. Підготували проект тимчасового перекриття 
одного з кварталів вулиці на час ї ї реконструкції.

Дослідили сквер на вулиці Кошиця у Києві спільно з ГО «Агенти 
змін» та Дарницькою РДА, а також провели громадське обговорення 
для виявлення потреб, проблем та інтересів місцевих жителів. Резуль-
тати дослідження й обговорення передані архітекторам, які почали ро-
боту над проектом облаштування скверу.

Продовжуємо постійний моніторинг політики щодо внутрішньо 
переміщених осіб, стану приватних грошових переказів в  Україну та 
трудової міграції, процесів натуралізації українських громадян та по-
ложення закордонного українства, що дозволяє нам оперативно реа-
гувати на законодавчі ініціативи в сфері забезпечення прав внутріш-
ньо переміщених осіб.

Зібрали інформацію про статус закордонного українця, ініціювали 
обговорення «Залучення закордонних українців до реформ в Україні», 
яке стало платформою для спільної комунікації представників різних 
органів державної влади, представників громадськості та провідних 
дослідників у цій галузі.



Річний звіт 2017  11

ВПЛИВ НА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКІ МЕДІА, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З НАМИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МЕДІА, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З НАМИ

МІЖНАРОДНІ МЕДІА, ЩО ПРАЦЮЮТЬ З НАМИ
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749328 переглядів наших публікацій на Фейсбуці

На 50% більше підписників в Instagram

239 850 унікальних переглядів  
наших вебсайтів

Оновили Mistosite, який став українською урбаністичною 
платформою. Окрім журналу публікацій він містить тепер афішу 
урбаністичних подій і можливостей з різних регіонів України, 
а також оновлену Базу міських ініціатив. Протягом 2017 року 
Mistosite опублікував 77 статей, його сторінки переглядали 
115 тисяч разів, а у фейсбуці читали 3,5 тисячі підписників.

УВІЙШЛИ В П’ЯТІРКУ АНАЛІТИЧНИХ 
ЦЕНТРІВ З НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНИМИ 
ВЕБСАЙТАМИ ЗА ВЕРСІЄЮ



НАЗВА ПРОЕКТУ ДОНОР ПОЧАТОК 
ПРОЕКТУ

ЗАКІНЧЕННЯ 
ПРОЕКТУ

БЮДЖЕТ  
ЗАГАЛЬНИЙ  

(USD)

ВИТРАТИ  
В 2017  
(USD)

НАДІЙШЛО  
В 2017  
(USD)

Organizational Development Grant Open Society Initiative for Europe 10.2016 9.2018 $124 000 $56 540  $62 000
Strengthening Civic participation in Ukrainian cities Charles Stewart Mott Foundation 04.2017 05.2019 $125 000 $36 648 $62 485

Організаційний розвиток Think Tank Development Initiative 
by SIDA and IRF 3.2015 3.2017 $142 364 $24 947 —

Підтримка проекту Profrights 2016 National Endowment for Democracy 7.2016 6.2017 $33 000 $16 940 $12 979
Think Tank Young Professional Development Program 
for MA and PhD Graduates 2016 Open Society Institute 12.2016 4.2017 $7 000 $6 216 —

Дофінансування проекту «Організаційний 
розвиток» № 50380

Think Tank Development Initiative 
by SIDA and IRF 4.2016 4.2017 $11 237 $4 916 $3 701

Ukrainian-wide needs-assessment study of regional 
training centres and other regional educational 
establishments of public administration

U-LEAD 6.2016 8.2017 $4 596 $4 596 $4 596

Strengthening Civic participation in Ukraine Charles Stewart Mott Foundation 12.2014 3.2017 $150 100 $3 684 —

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project American Counsils for International 
Education 5.2016 1.2017 $10 000 $1 887 $1 929

Дофінансування проекту «Організаційний 
розвиток» № 50533

Think Tank Development Initiative 
by SIDA and IRF 3.2016 2.2017 $10 540 $1 504 —

Індекс культурного та креативного потенціалу 
міст України Смарт Сіті Хаб 10.2017 2.2018 $4 000 $1 421 $4 000

Інституційний розвиток аналітичних центрів 
та зміцнення співпраці з органами влади для 
запровадження принципів поінформованого 
прийняття рішень та аналітичної підтримки 
реформ в Україні. Апробаційний період

Think Tank Development Initiative 
by SIDA and IRF 11.2017 3.2017 $4 806 $647 $4 806

Сприяння участі громадян у демократичному 
процесі прийняття рішень Рада Європи 10.2017 2.2018 $2 836 $500 $734

Дофінансування проекту «Організаційний 
розвиток» № 50014

Think Tank Development Initiative 
by SIDA and IRF 9.2015 2.2017 $4 500 $300 —

EaP countries cooperation to ensure the quality 
assurance in higher education*

The Embassy of the Czech Republic 
and Eastern Partnership Civil 
Society Forum (EaP CSF)

6.2016 11.2016 $3 184 $272 $258

ВИТРАТИ 2017
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