
Річний звіт 

Школи політичної аналітики «Поліс» 

Національного університету «Острозька академія» 

за 2017 

 

Хто ми? 

Школа політичної аналітики «Поліс» - це науково-дослідний, структурний підрозділ 

Національного університету «Острозька академія». Структурний підрозділ діє з 2006 року.  

 

Наша історія 

У 2001 році в Національному університеті «Острозька академія» був створений 

студентський політологічний клуб «Поліс». Рушійною силою студентського 

політологічного клубу «Поліс» були студенти першого набору спеціальності 

«Політологія», які запрошували політиків та експертів до аналізу суспільно-політичних і 

економічних процесів в Україні. Проводили дебати серед кандидатів на посаду міського 

голови міста Острог.  

Зростаюча активність та вплив на формування політики на локальному рівні спонукала 

клуб до організаційних змін. За ініціативи викладачів та студентів кафедри політології у 

вересні 2006 року студентський політологічний клуб «Поліс» був реорганізований у 

студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію «Школа політичної аналітики 

«Поліс».  

У травні 2007 року за ініціативи викладача кафедри політології Національного 

університету «Острозька академія» Андрія Рибака «Школа політичної аналітики «Поліс» 

отримала статус громадського об'єднання (із статусом юридичної особи) - Острозька 

міська громадська організація "Школа політичної аналітики "Поліс". Співзасновниками 

виступили активні представники студентської спільноти Михайло Мозоль та Ольга 

Хеленюк.  

З метою долучення до грантових програм та ініціатив «Школа політичної аналітики 

«Поліс» у 2013 році приєдналася до мережі «Асоціація регіональних аналітичних центрів» 

(угоду підписав викладач кафедри політології Юрій Мацієвський).  

 

Місія та цінності 

Ми віримо, що за допомогою наукового та експертного потенціалу університету 

сприятимемо поліпшенню якості політики та прийняття рішень. 

 

Цінності 

Професіоналізм 

Доброчесність 

Незалежність 

Відповідальність 

 

Наші тематичні напрямки 

Регіональна політика 

Демократична практика 

Ґендерна політика 

Електоральна політика  

 

 

 

 



1. Реалізовані проекти 

 

Імплементовано навчальний курс «The Comparative Study of Demoratization: Transition 

Politics in V4 countries and Ukraine» (International Visegrad Fund’s Visegrad University 

Studies Grant / V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61610036). 

 

Імплементовано навчальний модуль Erasmus+ Jean Monnet «European Values and Identity 

Studies» (587684-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE). 

 

2. Освітні заходи 

 

Організовано та проведено:  

• Х фестиваль альтернативної реклами, на тему «ІнфоImprovе: переконуй, інформуй та 

аналізуй» (5 грудня) 

• ІІІ регіональний фестиваль ораторського мистецтва (10 жовтня)  

• Студентська конференція «Проблеми становлення гендерного паритету в Україні» за 

ініціативи діяльності ООН в Україні (28 листопада)  

• Взяли участь у конференції TEDx. Лебедюк В. виступив з темою «Розподіл Пуассона 

або як передбачити результат футбольного матчу?» (9 березня)  

• Міжнародну літню школу для учасників програми «Східні студії» в Україні 

«Інформаційна безпека країн Центрально-Східної Європи: гібридні загрози» 

Національний університет «Острозька академія» (21 серпня – 26 серпня)   

• Започатковано науковий гурток «Гендер і ми. Школа гендерного паритету» (Маслова 

Ю.) 

• Оновлення навчально-методичного комплексу з «Гендерних досліджень» 

 

3. Стажування 

 

До роботи ШПА Поліс долучилася стажерка Олександра Бурба, яка виконувала 

дослідження переможець «Чинники електорального успіху кандидатів на місцевих 

виборах 2015 року в Україні». Дослідження перемогло у Стипендіальній програмі 

«Завтра.UA» Фонд Віктора Пінчука 2017 року.  

 

4. Основні наукові досягнення: 

 

• Лебедюк В. М. Політичні ідеї представників теорії суспільного вибору / Історія 

політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : «Новий Світ–

2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с. 

• Maslova Yulia Petrivna, Zukow Walery. Gender Concepts and Gender Stereotypes in a 

Linguistic Picture of the World. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1241-

1257. eISSN 2391-8306. 

• Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії корупції в Національному 

університеті «Острозька академія» / Упорядники: О. П. Герасимчук, С. Й. Гонгало, Ю. 



П. Маслова та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька 

академія», 2017. – 52 с.  

• Малиновська Н. Гендерний баланс в забезпеченні виборчого права у мусульманських 

країнах // Гендерний журнал «Я» (Гендер традиція і релігія). – Випуск 2 (43). – 2017. – 

С. 25-28.  

• Малиновська Н. В Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції 

(на прикладі африканських країн) / Н. В. Малиновська // Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії. - 2017. - № 1. - С. 22-34.   

 

 

5. Участь у наукових заходах: 

 

• Лебедюк В.М. Еволюція регіонального політичного простору: електоральна 

мінливість, партійна конкуренція та організаційний розвиток політичних партій на 

локальному рівні (на прикладі Рівненської області) / В.М. Лебедюк // Політичні партії 

і вибори: українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової 

конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія 

Романовича Шведи) від 7–8 жовтня 2016 року / За заг. Редакцією А. Романюка. – 

Львів : Простір-М, 2017. – 78-87. 

• Лебедюк В.М. Динаміка репрезентації та еволюція партійних організацій Рівненської 

області / В.М. Лебедюк // Політичні партії і вибори: українські та світові практики : 

друга наукова конференція пам’яті Юрія Романовича Шведи (20–21 жовтня 2017 

року, м. Львів). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка.  

• Лебедюк В.М. Політична ідентичність і проблеми демократичного транзиту в Україні 

/ В.М. Лебедюк // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу 

культур : Х Міжнародна наукова конференція (12-13 травня 2017 р., м. Острог). – 

Острог : Національний університет «Острозька академія».   

• Lebediuk V. Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - (geo)polityka / Kongres Inicjatyw 

Europy Wschodniej (25-26 września 2017, Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne)    

• Lebediuk V. Coordinators Jean Monnet Module at The National University of Ostroh 

Academy / 2017 Biennial Jean Monnet conference and kick-off meeting for new 

beneficiaries (27-28 November 2017, Brussels). 

• Малиновська Н. До питання місця релігії у міжнародних відносинах на прикладі 

сучасних політичних концепцій // Освіта і наука у сфері національної безпеки: 

проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами 

Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2017 р., м. Острог) / [за заг. 

ред. д.ю.н. Романова М.С.]. – Острог: Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2017. – С. 70–73. 

6. Аналітика 

 

Лебедюк В.М. Рівненська область / В.М. Лебедюк // Індекс демократичного розвитку 

областей України – 2016 / За ред. Є. Романенка. – Чернігів : Поліський фонд міжнародних 

та регіональних досліджень, 2017. -  С. 74-79. 

 



7. Організаційний розвиток 

 

• Віталій Лебедюк став експертом Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки 

України (Секція “Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти 

державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на 

шляху євроінтеграції”). 

• Віталій Лебедюк долучений до мережі національних тренерів з політики відкритих 

даних (USAID “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”). 

• Малиновська Н.В. пройшла стажування у Стамбульському фонді науки і культури, 

Стамбул, Туреччина (серпень-жовтень 2017).  

 

 

 



Бюджет ШПА Поліс 2017 

 
Структура видатків 2017 

 



Витрати 2017  

 

 

 

 

 

Назва проекту Донор 
Початок 

проекту 

Закінчення 

проекту 

Бюджет 

загальний 

(грн.) 

Бюджет 

загальний 

(euro) 

Надійшло 

в 2017 

(грн.) 

Надійшло 

в 2017 

(euro) 

Витрати 

в 2017 

(грн.) 

Витрати 

в 2017 

(euro) 

V4EaP 

Visegrad 

University 

Studies Grant 

International 

Visegrad 

Fund’s 

09.2017 06.2020 301 835,60 9 955,00 141 139,60 4 655,00 139 077,67 4 415,52 

Рецензування 

книг 
Видавництва 09.2017 12.2018 58 177,00 1800,00 12 576,00 400,00 12 576,00 400,00 


