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ПОЛОЖЕННЯ
про Центр досліджень регіональної безпеки
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Центр досліджень регіональної безпеки (далі – Центр) є структурним
підрозділом Сумського державного університету (далі – СумДУ).
Повна назва Центр українською мовою – Центр досліджень регіональної безпеки
(ЦДРБ);
Повна назва Центру англійською мовою – Research Centre for Regional Security
(RCRS).
Центр не є юридичною особою.
Центр може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним найменуванням .
1.2. Положення укладене з метою встановлення порядку організації діяльності
Центру, визначення мети його діяльності, завдань, структури та функцій, порядку взаємодії з
іншими підрозділами університету, відповідальності тощо.
1.3. Положення розміщується в електронному реєстрі основної діючої нормативної
бази, який є складовою розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
1.4. Метою діяльності Центру є консолідація зусиль науковців, волонтерських та
громадських організацій, сприяння органам влади та самоврядуванню в інформуванні
населення щодо безпекових викликів та мінімізації ризиків в умовах зростання соціальної
напруги у суспільстві, формування експертного середовища для аналізу проблем, що
впливають на стан безпеки та стабільності в регіоні, підготовка наукового обґрунтованих
рекомендацій та активізація національно-патріотичного виховання молоді.
1.5. У своїй діяльності Центр співпрацює у тому числі з Центром інформації та
документації НАТО в Україні, що передбачає надання Центру консультативної, матеріальної,
фінансової та організаційної підтримки для реалізації основних завдань.
1.6. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, даним
Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основними напрямами діяльності Центру є:
- системний аналіз викликів, пов’язаних з питаннями регіональної безпеки з
подальшою розробкою стратегії безпекової політики Сумського регіону;
- проведення досліджень з питань регіональної безпеки, що включає аналіз
соціально-економічних, соціально-демографічних, медико-демографічних, інформаційних,
екологічних та інших аспектів життя регіону;
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- сприяння підвищенню рівня обізнаності жителів регіону з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України;
- формування експертного середовища та поширення інформації щодо актуальних
проблем регіональної безпеки шляхом організації конференцій, дискусій, «круглих столів» та
підготовку аналітичних записок і наукових статей з відповідної тематики;
- формування у Сумському регіоні інформаційного середовища, ресурсної бази та
бази експертів, що займаються питаннями безпеки з подальшим їх залученням до наукової та
суспільно-корисної роботи;
- просвітницька діяльність, спрямована на підвищення серед жителів регіону
відповідального та свідомого ставлення до проблем безпеки та розроблення методик протидії
маніпулятивним впливам у цій сфері;
- моніторинг громадської думки населення Сумської області з питань політики
безпеки та ставлення жителів області до цих питань, проблематику європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
До основних завдань Центру відносяться:
- проведення дослідницької, аналітичної, організаційної та інформаційної роботи
з метою напрацювання рекомендацій щодо пріоритетів регіональної політики безпеки;
- координація зусиль структурних підрозділів університету у напрямку ініціювання
та реалізації заходів, спрямованих на створення в суспільстві адекватного розуміння сучасного
стану безпеки в регіоні, а також створення мережі експертів, чиї наукові інтереси пов’язані з
питанням безпеки;
- вивчення іноземного досвіду протидії різноплановим викликам національної
безпеки;
- підготовка експертних висновків стосовно змісту програмних документів;
- вивчення процесів адаптації безпекової політики України до стандартів НАТО та
оцінок населенням руху у даному напрямку;
- аналіз різних секторів інформаційного середовища регіону з точки зору
наповнення об’єктивною та доступною інформацією з питань безпеки та розроблення
рекомендацій щодо формування ефективних механізмів та структур інформаційної підтримки
без пекової політики;
- розроблення методик та інструментів, здатних убезпечити жителів регіону від
шкідливого впливу та інших видів пропаганди та маніпулювання в умовах військової агресії та
загострення соціально-економічної кризи;
- з впровадження нових інструментів неформального навчання, включаючи
організацію навчальних курсів, дебатів, ділових ігор, симуляції, тренінгів тощо, а також
реалізація відповідних форм навчання для науково-педагогічного персоналу з метою здобуття
навичок критичного мислення з врахуванням особливостей цільових груп;
- ініціювання та реалізація наукових досліджень у напрямку вивчення
особливостей інформаційного впливу та маніпулятивних прийомів, методів, протидії їм, а
також підвищення стресостійкості представників вразливих категорій населення; у т.ч. в
умовах військової загрози.
- налагодження комунікацій з відповідними структурами обласного, міського,
міжнародного рівня та проведення інформаційних і навчальних заходів (семінарів, дебатів,
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тренінгів, «круглих столів») з метою підвищення фаховості та ефективності у наданні
допомоги та формування інформаційного середовища (обмін досвідом, вивчення кращих
практик, напрацювання та апробація спільних методик тощо);
- підготовка грантових проектів, у т.ч. з метою залучення додаткових ресурсів для
реалізації завдань Центру.
- висвітлення діяльності Центру на власному web-сайті та інших інформаційних
площадках;
- залучення студентів та аспірантів для дослідження у сфері безпеки, а також
підготовки наукових робіт, пов’язаних з тематикою діяльності Центру.
4. УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1. Загальне керівництво роботою Центру здійснює Керівник Координаційного Центру
гуманітарної політики (КЦГП), який призначається наказом ректора СумДУ і є науковим
керівником Центру. Науковий керівник надає пропозиції щодо структури Центру, забезпечує
методичний і матеріально-технічний супровід його діяльності.
4.2. Для забезпечення поточного функціонування Центру наказом ректора СумДУ на
поданням керівника КГЦП призначається керівник Центру, який у своїй діяльності
підпорядковується науковому керівнику Центру та здійснює безпосереднє керівництво
роботою Центру.
4.3. Керівник
центру
у
своїй
роботі
керується
положенням,
посадовою
інструкцією, відповідає за своєчасне та належне виконання робіт, дотримання вимог з
організації та охорони праці, забезпечує неухильне дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
4.4. Керівник щорічно складає комплексний тематичний план наукових досліджень, що
виконується Центром. План розглядається науковою радою СумДУ та затверджується
проректором з наукової роботи. Керівник Центру періодично звітує про його діяльність,
розробляє посадові інструкції для працівників, які затверджуються у встановленому порядку,
забезпечує раціональне та цільове використання коштів.
4.5. Діяльність Центру забезпечують:
- професорсько-викладацький
склад
кафедри
психології,
політології
та
соціокультурних технологій, кафедри військової підготовки, кафедри журналістики та
філології, а також за необхідності – представники інших структурних підрозділів.;
- навчально-допоміжний персонал та працівники сторонніх організацій на умовах
сумісництва або за цивільно-правовими угодами;
- студенти, аспіранти та докторанти у вільний від основного занять час.
4.6. Центр розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі кафедри
психології, політології та соціокультурних технологій, а також, уразі необхідності, і інших
кафедр факультету ІФСК.
5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
5.1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів загального та
спеціального фонду, в тому числі:
- отримання від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
- коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при
виконанні відповідних замовлень);

МOH

України

СумДУ

Положення про Центр досліджень
регіональної безпеки

Стор. 4
Версія 01

- коштів від виконання грантових проектів;
- благодійної допомоги від організацій, підприємств, громадян;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2. Надання послуг може здійснюватися на підставі договорів із замовниками, що
укладаються та узгоджуються в установленому порядку
5.3. Виконання науково-дослідницьких робіт та наукових грантів обліковується у
встановленому для цих видів діяльності порядку.
5.4. Облік коштів від наданих Центром платних послуг (за виключенням зазначених у
п.5.3) здійснюється у встановленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду
університету, у тому числі на субрахунку Координаційного Центру Гуманітарної Політики
(КЦГП).
5.5. Оплата послуг Центру може здійснюватися у безготівковій формі на рахунок СумДУ
або до каси університету готівкою у встановленому порядку.
5.6. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ у встановленому порядку.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Центр створюється наказом ректора за рішенням вченої ради.
6.2. Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом
ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
6.3. Центр реорганізується, ліквідується наказом ректора або наказом ректора за
рішенням вченої ради університету. У такому ж порядку вносяться зміни та доповнення до
Положення, затверджується його нова версія, або Положення скасовується.
Схвалено Вченою радою СумДУ
Протокол № 06 від 08 грудня 2016 р.
Голова Вченої ради

___________ А.В. Васильєв

Вчений секретар

___________ А.І. Рубан

Відповідальний за укладання Положення:
керівник КЦГП

___________ Н.Д. Світайло

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

___________ А.М. Чорноус

Проректор з ФЕД

___________ В.О. Касьяненко

Начальник НДЧ

___________ Д.І. Курбатов

Начальник юр. відділу

___________ О.М. Кузікова

