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Комплексний звіт
громадської організації
«Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу»
за результатами діяльності в 2016 році
«Шановні колеги!
Протягом 2016 року Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу, по-перше,
завершував процес адаптації до нових умов діяльності, та, по-друге, розпочав процес
реалізації переосмислених завдань і пріоритетів функціонування.
Відповідно до оновлених пріоритетів вибудовувався зміст та формати діяльності, серед
яких продовження співпраці з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса
із втілення проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у
Вінниці – 2016», налагодження взаємодії з новими партнерами щодо втілення проектів, які
знаходяться в контексті статутних цілей та завдань діяльності Інституту.
Ми вдячні нашим
друзям, колегам, партнерам за підтримку та продуктивне
співробітництво, опонентам – за конструктивну критику.
Залишаємося відкритими для взаємодії, сподіваємося на плідну співпрацю в ім’я України і
українців.»

З повагою, Голова ІСДПА

В.П.Кіпень

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

В 2016 році Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу (далі - ІСДПА)
здійснював свою діяльність за чотирма базовими напрямками:
Напрямок 1. Нормативна та організаційна адаптація до законодавства України, вимог
ефективного виконання статутних завдань.
Напрямок 2. Сприяння інноваційному розвитку Донецького національного університету
у м. Вінниця.
Напрямок 3. Осмислення природи, наслідків конфлікту на Сході України, визначення
шляхів його подолання в контексті ефективного реформування українського суспільства і
влади, збереження територіальної цілісності та суверенітету України.
Напрямок 4. Дослідження процесів розвитку громадянського суспільства в країнному та
регіональному вимірах, аналіз політик щодо реформ в українському суспільстві, зокрема
реформи децентралізації влади та органів місцевого самоврядування.

Напрямок 1. Нормативна та організаційна адаптація до законодавства
України, вимог ефективного виконання статутних завдань.
Опис діяльності:
Завдання: приведення Статуту ІСДПА у відповідність до оновлених нормативних
актів, реорганізація складу керівних органів Інституту з метою продуктивнішої та
оперативнішої діяльності.
Завдання виконано за основними параметрами:
1. Статут ІСДПА приведений у відповідність до Податкового кодексу України, тих
його статей, які регламентують порядок оподаткування неприбуткових установ та
організацій, визначення суб’єктів, що не є платниками податку на прибуток. Здійснено
перереєстрацію Інституту у визначені діючим законодавством терміни.
2. Внесені зміни до персонального складу керівництва та членів організації, які
відповідають потребам ефективної діяльності.
3. Налагоджена або продовжувалася практична взаємодія (включно формалізована у
вигляді угод про співпрацю) з низкою недержавних організацій (Громадська мережа «Група
впливу», Інститут демократії ім.П.Орлика, DVV International, Центр Разумкова, Центр
міжнародної безпеки, Вінницький обласний прес-клуб), органами місцевого
самоврядування Вінницької та Донецької областей.

Напрямок 2. Сприяння інноваційному розвитку Донецького національного
університету ім. Василя Стуса у м. Вінниця.
Опис діяльності:
Завдання: За допомогою залучення коштів недержавних організацій і фондів
сприяти європейському розвитку Донецького національного університету у Вінниці
шляхом формулювання та впровадження інноваційних форм і методів навчальної,
дослідницької діяльності, розвитку дистанційної освіти, активізації академічної
мобільності студентів і викладачів, сприяння міжнародній співпраці, розвитку
двостороннього та багатостороннього співробітництва.
В рамках реалізації завдання:
1. Розроблено та в основному реалізовано за фінансової та консультативної
підтримки МФ «Відродження» проекти «Європейський розвиток Донецького
національного університету у Вінниці» (завершення проекту 2015 р в 2016 р.: січеньберезень, проект 2016 р.: травень-грудень) в яких Голова Інституту В.П. Кіпень є
генеральним координатором. В ході здійснення проекту:
- розроблена низка нових та переведені в дистанційний формат існуючі
курси/модулі, які стали «зразковими» в розгортанні дистанційної освіти в ДонНУ;
- створені базові засади методичного та організаційно-технічного розвитку on-linе
освіти в blend-форматі (поєднання очного і дистанційного навчання);
- здійснювалося сприяння розгортанню інформаційно-освітніх центрів ДонНУ у
Констянтинівці та Маріуполі, що дозволило розширити надання освітніх послуг як
студентам, так і абітурієнтам через пропозицію дистанційної безкоштовної підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з загальноосвітніх навчальних предметів
випускників освітніх закладів Донецької та Луганської областей;
- реалізовувалися програми внутрішньої (Львівський університет ім. І.Франка,
Київський університет ім. Т.Шевченко, Український католицький університет,
Ужгородський університет) та міжнародної мобільності (Варшавський університет,
Познанський університет, Ягелонський університет, Празький університет, Європейський
гуманітарний університет м. Вільнюс тощо) академічної мобільності;
- створений і розпочав роботу Центр студентської співпраці ДонНУ (коворкінгцентр) для підтримки студентства та сприяння розвитку студентського самоврядування;
- в практичній взаємодії реалізувалися партнерські угоди з українськими
(Львівській національний університет ім. Івана Франка, Український Католицький
університет м. Львів, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) та
зарубіжними (Варшавський університет, Познанський університет, Ягелонський
університет, Європейський гуманітарний університет м. Вільнюс) навчальними
закладами. Досвід партнерів використовується в інноваційній діяльності ДонНУ імені
Василя Стуса, роботі ІСДПА;
- участь керівництва Інституту в публічних заходах, які висвітлювалися засобами
масової інформації, забезпечувала інформування громадськості щодо реалізації проекту
«Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» та діяльності
ІСДПА.

Напрямок 3. Осмислення природи, наслідків конфлікту на Сході України,
визначення шляхів його подолання в контексті ефективного реформування
українського суспільства і влади, збереження територіальної цілісності та
суверенітету України.
Опис діяльності:
Завдання: дослідити природу, наслідки конфлікту на Сході України,
проаналізувати можливі шляхи його врегулювання, сприяти формуванню громадської
думки, розвитку експертного середовища.
Діяльність за напрямом включала:
1. Участь в наукових та науково-практичних конференціях, експертних круглих
столах тощо.
2. Підготовку та оприлюднення аналітичних матеріалів з даної проблематики.
3. Участь в організації та проведенні експертних, інформаційно-просвітницьких
заходів:
- Euro-Atlantic Youth Security Forum, Vinnytsia, Ukraine, 2-4 November 2016 (Ю.Т.
Теміров);
- Академії НАТО «Встановлення довіри для України: досвід НАТО у примиренні
через інформування та діалог», Вінниця, 8-9 грудня 2016 р. (Ю.Т. Теміров);

Напрямок 4. Дослідження процесів розвитку громадянського суспільства в
країнному та регіональному вимірах, аналіз політик щодо реформ в українському
суспільстві, зокрема реформи децентралізації влади та органів місцевого
самоврядування.
Опис діяльності:
1. Проведено дослідження стану , особливостей, тенденцій розвитку та проблем
громадянського суспільства Вінничини на сучасному етапі (липень 2016 р);
2. У співпраці з німецьким об’єднанням народних університетів DVV International
прийнято участь в проведенні серії тренінгів в 9-ти областях України з механізмів
місцевої демократії і реформи децентралізації для посадовців ОМС, громадських
активістів та журналістів (жовтень-грудень 2016 р);
3. У співпраці з Інститутом демократії ім. П.Орлика здійснювався систематичний
моніторинг інформаційного простору Донецької області та проведено серію
круглих столів в областях України з проблем інформаційних потреб вимушено
переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської
областей.

БЮДЖЕТ ДІСДПА в 2016 р.
Надходження до бюджету ДІСДПА : грантові кошти Міжнародного фонду
«Відродження».
Загальна сума бюджету у 2016 р склала 3 млн. 76 тис. грн.
З них 616 тис.грн витрачено на закупівлю комп’ютерного, офісного обладнання та
меблів для розвитку дистанційної освіти і створення коворкінг-центру, які передані
ДонНУ.
Майже 995 тис.грн становлять витрати на підтримку міжнародної співпраці
ДонНУ. Це академічні візити делегацій університету з викладачів і студентів до
університетів Європи, приїзд гостьових професорів з європейських університетівпартнерів для читання курсів , стипендії студентам ДонНУ для включеного навчання
впродовж семестру за кордоном.
Серйозну підтримку отримав від Інституту розвиток дистанційної освіти в ДонНУ.
На стимулювання розробки нових дистанційних курсів, курсів для ЗНО, їх впровадження
та супровід пішло біля 350 тис.грн.
Активно підтримувалась Інститутом внутрішня академічна мобільність студентів і
викладачів ДонНУ. Витрати на запрошених в ДонНУ кращих професорів та фахівцівпрактиків з України становили 80 тис.грн. Профінансовано в розмірі 150 тис.грн взаємне
стажування і практики бакалаврів і магістрів у Львівському національному університеті
ім.І.Франка та Донецькому національному університеті ім.В.Стуса. На розвиток і
впровадження інноваційних форм освітньої діяльності в ДонНУ (Школи публічної
політики та адміністрування, програми подвійних дипломів ) направлено 249 тис.грн.
Проведення Літньої школи з політичної журналістики (липень 2016 р, м.Львів)
профінансовано в розмірі 85 тис.грн. Інформаційна кампанія (поліграфічна продукція та
реклама) проведена за фінансування в 45 тис.грн. Інститут підтримав також проведення
курсів з вивчення англійської мови для 2-х груп студентів і співробітників ДонНУ у 2016
р, що потребувало фінансування в 65 тис.грн.
Адміністративні витрати Інституту склали 278 тис.грн.

Публікації членів ДІСДПА за 2016 р.
Впродовж 2016 року члени Інституту прийняли участь та виступали в більш ніж 20
міжнародних, українських та регіональних конференціях і круглих столах, опублікували
більше 10 статей з актуальних проблем суспільного, економічного і політичного життя.
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М.Авксентьєв. Невиїзні: як логістика не дає розвиватися виробництву певних
продуктів (експертна думка), 11 квітня, 2016, - http://agravery.com/uk/posts/show/neviizni-aklogistika-ne-dae-rozvivatisa-virobnictvu-pevnih-produktiv

М.Вінтонів. Мовна політика: стан і перспективи. Доповідь // В «Сучасна
українська нація: мова, історія, культура». Матер. Всеукраїнської конференції, Львівський
національний медичний університет ім. Данила Галицького 16 березня 2016 року.
М.Вінтонів. Спецкурс "Мовна політика і мовне законодавство України" для
магістрантів, Маріупольський державний університет. – 2016.
М.Удод. Історія, досягнення, виклики юридичного клінічного руху України
(круглий стіл «Юридичні клініки: 20 року практичного навчання, правозахисту і правової
освіти в незалежній Україні», 15 грудня 2016 р., м. Київ);
М.Удод. Юридична клініка Донецького національного університету імені Василя
Стуса // Матер. міжнародної конференції «Посилення правової спроможності громад», 2021 жовтня 2016 р., м. Харків.

