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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). 

• «Дослідження доброчесності та інклюзивності демократичних процесів в Україні», 

Програму розвитку ООН в Україні. 

 

2. Освітні заходи 

Організовано та проведено: 

• Спільно із Міжнародною асоціацією студентів політичної науки (Україна) проведено 

VІІІ Національний конвент МАСПН (Україна) 3-4 травня 2018 р. м. Острог на тему: 

«Популізм та політика постправди: виклики та перспективи». 

• Публічна лекція дискусія «Чи є мораль у політиці?» в Книгарні Є (8 лютого). 

 

3. Стажування 

До роботи ШПА Поліс долучилась стажерка Олена Коцур, яка перемогла ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з «Політології» (19-20 квітня 2018 року в 

Національному університеті «Одеська юридична академія»).  

 

4. Основні наукові досягнення: 

• Lebediuk W. Ukraina po rewolucji godności: próba wdrożenia reform // Wschodni Rocznik 

Humanistyczny. – 2017. – Tom 14, N. 4. – s. 57-82 [Index Copernicus]. 

• Tokova Natalia, Maslova Yulia, Zukow Walery. Problem of gender culture in contemporary 

academic discourse. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(3):104-115. eISNN 

2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1187184 [Index Copernicus]. 

• Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти : 

[навчальний посібник] / За ред. Дмитра Шевчука та Віталія Лебедюка. – Острог: 

Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. – 224 с.  

• Малиновська Н. До проблеми близькосхідного напряму в концепті зовнішньої 

політики України // Політичне життя. 2018. - №4. – С. 97-101.  

• Малиновська Н. 26 років протестів: як саудівські жінки виборювали право на 

пересування // Гендерний журнал «Я». – 2018. - №45. – С, 33-35.   

• Малиновська Н. Близькосхідна політика України після анексії Криму 2014 року: 

перспективи формування нової зовнішньополітичної стратегії // Освіта і наука у сфері 

національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за 

матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. 

Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видавництво Національного 

університету «Острозька академія», 2018. – С. 53-57.  

 

5. Участь у наукових заходах: 

• Lebediuk W. Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na europejskim rynku pracy / IV 

Forum Samorządowo – Gospodarczego (15 – 16 czerwca 2018 r., Centrum Edukacyjno – 

Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tomaszów Lubelski, Poland). 



• Лебедюк В. Особливості реалізації транскордонних проектів у Рівненській області / 

Круглий стіл «Програма транскордонного співробітництва «Україна-Білорусь»: 

«скасувати неможна продовжити» (24 липня 2018, м. Рівне). 

• Лебедюк В. Регіональна презентація транскордонного співробітництва у Рівненській 

області / Всеукраїнська конференція «Регіональна політика в Україні: 

• європейський вимір транскордонного співробітництва» (18 травня 2018, Київ). 

• Лебедюк В. Презентація регіонального аналітичного звіту / Круглий стіл «Чи 

сприяють програми транскордонного співробітництва ЄС реалізації стратегії 

регіонального розвитку в Рівненській області? – презентація дослідження» (16 лютого 

2018, м.Рівне). 

• Лебедюк В. Презентація результатів оцінки дій регіональних органів влади з 

виконання «економічної» частини обласного плану заходів з імплементації УА / 

Круглий стіл «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014 – 

2016 роки.  

• Малиновська Н. Ґендерна політика кримських татар у націотворчих процесах першої 

половини ХХ століття // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика 

пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» Рівне, 11–12 травня 2018 року у м. 

Рівне. 

• Малиновська Н. Формування стратегії зовнішньої політики України на Близькому 

Сході в сучасних трансформаційних процесах міжнародних відносин // Дні науки 27-

30 березня 2018. - ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. - Острог: 

Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. 

• Лебедюк В. Україна після Євромайдану: випробування реформами / Віталій Лебедюк 

// ХVІІІ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки 

Національного університету «Острозька академія» (27–29 березня 2018 р.). - Острог, 

2018. 

• Лебедюк В.М. Політична ідентичність українського електорату після Революції 

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

діалогу культур : ХІ Міжнародна наукова конференція (18-19 травня 2018 р., м. 

Острог). – Острог : Національний університет «Острозька академія». 

• Мозоль М. Виступив на тему «Національні меншини як фактор політичної 

дестабілізації в Україні: випадок угорців на Закарпатті» на Міжнародній науково-

практичній конференції «Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації», 25-

26 травня 2018 року, м. Переяслав-Хмельницький. 

 

6. Аналітика 

• Малиновська Н. 26 років протестів: як саудівські жінки виборювали право на 

пересування // Гендерний журнал «Я». – №2(45). - 2018. - С. 33-35. 

• Лебедюк В. Рівненська область : аналітичний матеріал // Синергія програм 

транскордонного співробітництва та синергія регіонального розвитку в Україні 

/упоряд. Є. Романенко. - Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних 

досліджень, 2018. - С. 70-77. 

• Лебедюк В. Рівненська область : аналітичний матеріал // Індекс Євроінтеграційного 

економічного поступу в Україні 2014-2016: три роки на шляху до єдиного 



європейського економічного простору / упоряд. М.Корявець. - Чернігів : Поліський 

фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2018. - С. 31-32.  

 

7. Організаційний розвиток 

• Віталій Лебедюк пройшов стажування за проектом «Підвищення сумісності систем на 

основі відкритих даних як інструмент поліпшення якості державних послуг і 

зниження корупції в Україні» (Париж, Франція, 24-31 березня 2018).  

• Наталія Малиновська взяла участь у Програмі стажування в організації Американські 

Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils). Відвідування 

Вашингтону та міста Седар Репідс, штат Айова з метою ознайомлення з 

особливостями виборів та виборчої системи в США. 



Бюджет ШПА Поліс 2018 

 
Структура видатків 2018 

 



 

Витрати 2018 

 

Назва проекту Донор 
Початок 

проекту 

Закінчення 

проекту 

Бюджет 

загальний 

(грн.) 

Бюджет 

загальний 

(euro) 

Надійшло 

в 2018 

(грн.) 

Надійшло 

в 2018 

(euro) 

Витрати 

в 2018 

(грн.) 

Витрати 

в 2018 

(euro) 

V4EaP 

Visegrad 

University 

Studies Grant 

International 

Visegrad 

Fund’s 

09.2017 06.2020 301 835,60 9 955,00 83 740,00 2 650,00 76 921,28 2 434,22 

Jean Monnet 

Activities 

Teaching and 

Research 

EU Erasmus+ 01.09.2017 31.08.2020 425386,08 13608 124323 3980 124323 3980 

Міжнародна 

конференція 

«Польща-

Україна: 100 

років 

політичної 

думки» 

Консульство 

Республіки 

Польща в 

Луцьку 

12.10.2018 13.10.2018 5 800,00 200,00 5 800,00 200,00 5 800,00 200,00 

Рецензування 

книг 
Видавництва 09.2017 12.2018 58 177,00 1800,00  45 601,00 1 400,00 45 601,00 1 400,00 


