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Хто ми?  

Школа політичної аналітики «Поліс» - це аналітичний центр Національного 

університету «Острозька академія», діяльність якого спрямована на те, щоб інтегрувати 

науковий та експертний потенціал університету з метою продукування якісних 

досліджень та рекомендацій. Організація діє з 2006 року.  

 

Наша історія 

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).  

Протягом 2013-2019 років «Школа політичної аналітики «Поліс» активно розвивалась 

та долучалась до загальноукраїнського і міжнародного аналітичного середовища.  

У грудня 2019 року рішенням Вченої ради університету науково-дослідну лабораторію 

«Школа політичної аналітики «Поліс» було переформатовано в аналітичний центр 

«Школа політичної аналітики «Поліс», як структурний науковий підрозділ Національного 

університету «Острозька академія», на підставі пізнаванності та впливовості ШПА Поліс 

на регіональному рівні.  

 

Наші зусилля спрямовано на аналітичну підтримку суспільних змін шляхом 

популяризації доказової політики (evidence-based decision-making).  

 

Наша місія – сприяти впровадженню рішень на основі доказів (evidence-based decision-

making) та даних (data-based decision-making) в процесі вироблення та реалізації публічної 

політики.  

Наша візія – суттєво покращений рівень вироблення рішень через підвищення ролі 

аналітичного центру в процесі вироблення та реалізації публічної політики.  

 

 

 



Цінності 

Професіоналізм 

Доброчесність 

Незалежність 

Відповідальність 

 

Що ми робимо 

Використовуючи наукові методи аналізу надаємо якісну аналітику та підвищуємо рівень 

критичного мислення через освітні заходи.  

 

Як ми працюємо 

Досліджуємо проблему (Збираємо та аналізуємо дані на основі відповідної методології) 

Проводимо обговорення (Спираючись на результати досліджень, адвокатуємо зміни 

політик, підходів та поглядів) 

Пропонуємо рішення (Формулюємо рекомендації для впровадження якісних змін) 

 

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). 

• Участь Віталія Лебедюка в якості регіонального експерта в проекті «Дослідження 

доброчесності та інклюзивності демократичних процесів в Україні», Програму 

розвитку ООН в Україні. 

• Фонд Карла Орфа. Літня школа з орфпедагогіки. 

• Дослідницький проєкт «Соціальний профіль трудового мігранта з України» 

(Польсько-українська господарча палата). 

 

2. Освітні заходи 

Організовано та проведено: 

• Віталій Лебедюк взяв участь у панельній дискусії: Europa Wschodnia między 

euroazjatyckim a europejskim modelem ustrojowym / Kongres Inicjatyw Europy 

Wschodniej, Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne (23-24 września 2019).  

• ІІ Літня школа з академічної доброчесності (14-15 червня 2019). 

• Наталія Малиновська організувала міжнародний воркшоп «Іслам, гендер і медіа» (24 

жовтня 2019, м. Острог). 

• Віталій Лебедюк організатор Міжнародної літньої школи для учасників програми 

«Східні студії» в Україні «EVOLUTION OF POST-SOVIET SPACE: PAST, PRESENT 

AND FUTURE» Національний університет «Острозька академія», 19 серпня – 24 

серпня 2019 р. 



• Наталія Малиновська взяла участь в тренінгу для тренерів «Просвіта громадян щодо 

реформи місцевого самоврядування» (14-16 листопада, Київ, Національний 

Демократичний Інститут). 

• Віталій Лебедюк провів публічну лекцію для представників ОТГ Рівненської області 

на тему «Гендерноорієнтованого бюджетування» (23 грудня).  

 

3. Стажування 

 

До роботи ШПА Поліс долучилися два стажери (інтерни) Юлія Сасовська та Богдан 

Сітарський з метою вивчення розподілу впливу в міських радах України на основі сервісу 

відкритих даних https://rada4you.org/.  

 

4. Основні наукові досягнення 

 

• Вступ до аналізу політики // У співавторстві Інна Совсун, Христина Голинська, 

Тетяна Тищук, Дмитро Яровий, Наталія Малиновська, Віра Усик. В рамках проекту 

«Розвиток спроможних освітніх мереж ОТГ» – Київ: Київська Школа Економіка, 

2019. – 32 с.   

• Малиновська Н. Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині 

України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року // Ідеологія і 

політика. – No 1(12), 2019. – С. 41-59. 

• Lebediuk W. Fluid Party Systems in Post-Communist Countries, 1992−2019 // Rocznik 

Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 1. - s. 89-104 [Index Copernicus]. 

•  

 

5. Участь у наукових заходах: 

 

• Малиновська Н. Виклики ґендерної політики в умовах гібридної війни проти України 

// Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji: Zagrożenia polityczne. - Zamość, 16 

- 17 maj 2019 r. (м. Замосць, Польща 16-17 травня 2019) 

• Мозоль Михайло виголосив доповідь на тему «Неформальні інститути як загроза 

політичній стабільності» під час конференції «Загрози для національної безпеки в 

процесах глобалізації. Політичні загрози» (м. Замосць, Польща, 16-17 травня 2019 

рік). 

• Малиновська Н. Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 

1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні // Матеріали V 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам'яті в теоретичному та 

практичному вимірах», 2019. – Режим доступу: http://mnemonika.org.ua/wp-

content/uploads/2019/05/Malynovska_N.pdf.  

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

половини ХХ століття // Матеріали ІІІ-VІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах» (Рівне, 2016-

2019 рр.). – Рівне : Волинські обереги, 2019. – С. 259-263. 

 

https://rada4you.org/


6. Аналітика 

 

• Мацієвський Ю.В., Мозоль М.Л. Політична ситуація в Хмельницькій області 

напередодні президентських виборів.  

• Віталій Лебедюк. Консервативна та непрозора Рівненщина. Проєкт ООН в Україні.  

 

7. Організаційний розвиток 

 

• Лебедюк Віталій отримав почесну грамоту Управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіналізм, зразкове 

виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти 

Рівненщини та з нагоди Дня науки" (наказ № 130 від 11.04.2019). 

• Лебедюк Віталій взяв участь у Зустрічі обговорення перспектив діяльності 

університетських аналітичних центрів (25-те червня).  

• Лебедюк Віталій став експертом з акредитації освітніх програм Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

• Лебедюк Віталій став тренером та експертом з Ґендерно орієнтованого бюджетування 

для розвитку громад (проєкт ҐОБ). 

• Лебедюк Віталій та Дмитро Шевчук започаткували волонтерський проєкт на UA: 

Українське радіо. Рівне і стали ведучими науково-популярної радіопрограми «Теорія 

всього».  



БЮДЖЕТ ШПА ПОЛІС 2019 

 
Структура видатків 2019  

 



 

Витрати 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Назва проекту Донор 
Початок 

проекту 

Закінчення 

проекту 

Бюджет 

загальний 

(грн.) 

Бюджет 

загальний 

(euro) 

Надійшло 

в 2019 

(грн.) 

Надійшло 

в 2019 

(euro) 

Витрати 

в 2019 

(грн.) 

Витрати 

в 2019 

(euro) 

V4EaP 

Visegrad 

University 

Studies Grant 

International 

Visegrad 

Fund’s 

09.2017 06.2020 301 835,60 9 955,00 44 238,15 1 655,00 44 238,15 1 655,00 

Jean Monnet 

Activities 

Teaching and 

Research 

EU Erasmus+ 01.09.2017 31.08.2020 425386,08 13608 63231,6 2020 63231,6 2020 

Міжнародний 

літній курс 

«Орф-

Шульверк» 

Фонд Карла 

Орфа 
06.08.2019 12.08.2019 12 000,00 400,00 12 000,00 400,00 12 000,00 400,00 

Соціальний 

профіль 

трудового 

мігранта 

з України 

Польсько-

українська 

господарча 

палата 

12.2018 03.2019 2 400,00 100,00 2 400,00 100,00 2 400,00 100,00 


