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1. Загальні положення  
1.1. Громадська організація «Рівненський регіональний центр соціологічних досліджень» 

(далі – Центр) утворений на базі ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університету імені академіка Степана Дем’янчука».  

1.2. Повна назва Центру: «Рівненський регіональний центр соціологічних досліджень». 

Скорочена назва Центру: «РРЦСД».  

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради Рівненщини, 

рішеннями міської ради Рівного, рішеннями вченої ради ПВНЗ «Міжнародний економіко-

гуманітарний університету імені академіка Степана Дем’янчука», а також цим 

Положенням.  

1.4. Місцезнаходження Центру та його адреса: 33000, м. Рівне, вул. академіка 

С.Дем’янчука, 4. 

2. Основні напрямки діяльності Центру  
2.1 Основними напрямками діяльності Центру є:  

- Вивчення громадської думки шляхом проведення соціологічних досліджень, експертних 

опитувань в області, підвищення її ролі у зміцненні демократичних засад суспільства, 

забезпеченні прогнозованості суспільних процесів; врахування громадської думки під час 

вироблення та обґрунтування органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування відповідних рішень у галузі державного управління, економіки, інших 

сферах життя області, здійсненні соціально-економічних і політичних реформ;  

- Проведення соціологічних досліджень на рівні області та окремих населених пунктів;  

- Створення банку даних з метою забезпечення органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, засобів масової інформації тощо науково обґрунтованими 

соціологічними даними;  

- Участь у заходах із підвищення фахової кваліфікації працівників Центру.  

2.2. Основними напрямками досліджень Центру є:  

- Соціально-політичні дослідження, зокрема:  

дослідження ставлення населення до принципів та напрямків розвитку українського 

суспільства;  

дослідження проблем, які непокоять населення; вивчення оцінки населення щодо 

соціально-політичної ситуації в країні, внутрішньої та зовнішньої політики; вивчення 

оцінки населення стосовно ефективності діяльності органів державної влади щодо 

запобігання і протидії корупції;  

визначення рівня довіри населення до центральних і місцевих органів виконавчої влади, їх 

представників, політичних лідерів тощо;  

дослідження ставлення населення до рішень органів державної влади; дослідження оцінки 

населення щодо діяльності громадських об’єднань, депутатів усіх рівнів та рівня довіри до 

них громадян;  

дослідження рівня соціальної напруженості, протестних настроїв громадян; дослідження 

електоральних орієнтацій та електоральної поведінки населення: визначення рейтингу та 

електоральних перспектив політичних партій і блоків в області; 

визначення партійно-політичних і ідеологічних уподобань населення області; регіональна, 

соціально-демографічна та соціально-професійна характеристика електорату окремих 

політичних партій та блоків;  

визначення ефективності програмних і агітаційно-пропагандистських матеріалів окремих 

політичних партій і блоків;  

дослідження уявлень населення про іміджеві характеристики політиків;  

визначення рейтингу місцевих ЗМІ та рівня довіри до інформації, що ними створюється 

та/або поширюється. 

- Соціально-економічні дослідження, зокрема:  

визначення основних обласних соціально-економічних проблем;  
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дослідження питання рівня та якості життя населення області;  

дослідження доступності та якості соціальних послуг (освіти, медицини тощо) в області;  

дослідження проблем працевлаштування та рівня безробіття в області; дослідження 

соціально-екологічних проблем, проблем охорони здоров’я в області.  

- Здійснення політичного та соціально-економічного прогнозування. 

3. Права Центру  
3.1. Центр самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи та основні напрямки 

свого розвитку. Відносини Центру з іншими юридичними та фізичними особами 

будуються на договірних засадах.  

3.2. При здійсненні діяльності Центр самостійно приймає рішення, які не суперечать 

чинному законодавству України та цьому Положенню.  

3.3. Центр створює належні умови праці та забезпечує додержання чинного законодавства 

України про працю.  

3.4. Центр має право:  

3.4.1. Вести в установленому порядку науково-дослідну, інформаційну діяльність.  

3.4.2. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

установ, підприємств, організацій інформацію та практичну допомогу з питань, які 

належать до сфери діяльності Центру.  

3.4.3. Інформувати органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування про роботу 

Центру та подавати пропозиції щодо її удосконалення.  

3.4.4. Видавати та розповсюджувати інформаційно-аналітичні, методичні матеріали. 

4. Управління Центром  
4.1. Контроль та організаційно-методичне забезпечення діяльності Центру здійснює 

робоча група, до якої входять соціологи, політологи, психологи, які об’єднали свій досвід 

та працюють у сфері соціальних досліджень і суспільних наук..  

4.2. Безпосереднє управління Центром здійснюють керівник центру та його заступник які 

є громадянами України, мають повну вищу освіту у галузі соціології (політології, 

права),психології, досвід організаційної роботи.  

4.3. Керівник Центру:  

- організовує його роботу та забезпечує виконання покладених на Центр завдань, несе 

відповідальність за діяльність Центру, здійснює контроль за її ходом та результатами;  

- самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком тих, які віднесені до 

компетенції обласної ради;  

- представляє інтереси Центру у його відносинах з іншими юридичними та фізичними 

особами;  

- видає в межах компетенції накази та інші розпорядчі документи, обов’язкові для 

виконання працівниками Центру, контролює їх виконання. 

 

5. Робоча група Центру  
5.1. Робоча група (РГ) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом при керівництві 

Центру, яка визначає головні напрями науково-методичної роботи з питань підвищення 

ефективності та якості проведення соціологічних досліджень шляхом впровадження нової 

дієвої політики реальних реформ і дій. РГ координує всю науково-методичну роботу в 

Центрі;  

5.2. Склад Науково ради та її керівник затверджується наказом ректора; 

5.3. У своїй діяльності РГ керується чинним законодавством України та цим Положенням;  

5.4. До РГ входять провідні науковці й висококваліфіковані фахівці-практики сфери 

соціологічних, політологічних, філософських, педагогічних, психологічних, економічних, 

технічних та інших наук, в залежності від тематики проведення дослідницької діяльності;  

5.5. Члени РГ беруть участь в роботі Центру на громадських засадах. 

 
 


