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Школа політичної
аналітики «Поліс»

Національного університету
«Острозька академія»

 це анал�тичний центр, д�яльн�сть якого
спрямована на те, щоб �нтегрувати
науковий та експертний потенц�ал
ун�верситету з метою продукування
як�сних досл�джень та рекомендац�й.

Орган�зац�я д�є з 2006 року.
В�тал�й Лебедюк

Директор



Про нас

Проєкти

Громадська думка

Орган�зац�йний розвиток

Донори

Зміст



Наш� зусилля спрямовано на
анал�тичну п�дтримку сусп�льних зм�н
шляхом популяризац�ї доказової
пол�тики (evidence-based decision-
making).
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за �н�ц�ативи викладача
кафедри пол�толог�ї Андр�я
Рибака «Школа пол�тичної

анал�тики «Пол�с» отримала
статус громадського

об'єднання (�з статусом
юридичної особи) -

Острозька м�ська громадська
орган�зац�я "Школа

пол�тичної анал�тики "Пол�с"

2007

викладач кафедри пол�толог�ї
Юр�й Мац�євський п�дписав
угоду про приєднання ШПА
Пол�с до  мереж� «Асоц�ац�я
рег�ональних анал�тичних

центр�в» 

2013

р�шенням Вченої ради
ун�верситету науково-

досл�дна лаборатор�я «Школа
пол�тичної анал�тики «Пол�с»

реорган�зовано в
анал�тичний центр «Школа

пол�тичної анал�тики «Пол�с» 

2019

 Наша історія

2001 роц� в Нац�ональному ун�верситет� «Острозька академ�я» був створений
студентський пол�толог�чний клуб «Пол�с».



Наша візія 

суттєво покращений р�вень вироблення
р�шень через п�двищення рол� анал�тичного
центру в процес� вироблення та реал�зац�ї
публ�чної пол�тики 6



Професіоналізм Доброчесність Відповідальність

Цінності

Незалежність



The Comparative Study of
Demoratization: Transition
Politics in V4 countries and
Ukraine

European Values and 
Identity Studies

Реалізовані
проєкти

 



Електоральні
орієнтації мешканців

міста Рівного
У лютому 2020 року проведено
опитування громадської думки.

Досл�дженням громадської
думки було охоплено 813

мешканц�в Р�вного, похибка
досл�дження становить 3,5%,

метод досл�дження – особисте
формал�зоване �нтерв’ю.

Громадська
думка
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Натал�я Андр�єнко 

Наші
інтерни

Владислав Свир�па 
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У цьому роц� вдосконалили свої навички
опанувавши навчальну програму «Написання та
в�зуал�зац�я пол�тик на основ� даних» в�д Школи
публ�чного управл�ння УКУ в рамках проєкту
USAID / UKaid «Прозор�сть та п�дзв�тн�сть у
державному управл�нн� та послугах / TAPAS» �
м�жнародної благод�йної орган�зац�ї «Фонд Сх�дна
Європа» та за участ� М�н�стерства цифрової
трансформац�ї України.

Data-based Policy Writing
and Visualization
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В�тал�й Лебедюк
Директор



Мирний процес на Донбасі:
труднощі імплементації

Паризьких угод 2019 року і
виклики для України

5 березня Михайло Мозоль
презентував сп�льно з Юр�йєм

Мац�євським (Центр пол�тичних
досл�джень) анал�тичний огляд
�мплементац�ї Паризьких угод

(в�д 9 грудня 2019 року) в
контекст� мирного процесу на

Донбас�.

Аналітична
доповідь 
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«Україна —
демократія?»

10 березня, п�д час презентац�ї
студентського об’єднання

«Асоц�ац�ї Спудеїв Пол�толог�в»,
В�тал�й Лебедюк виступив з

лекц�єю «Україна —
демократ�я?»

Заходи
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Трудове
законодавство в

умовах карантину
2 кв�тня експертка з правових

питань Ольга Балацька
прочитала публ�чну лекц�ю про
трудове законодавство в умовах

карантину.

Заходи
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Чи існує громадська
думка?

14 кв�тня В�тал�й Лебедюк,
прочитав публ�чну лекц�ю про

особливост� соц�альних
досл�джень в Україн�.

Заходи
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Місцеві вибори в
Україні 2020 року

26 листопада в НаУОА в�дбувся
в�ртуальний круглий ст�л про
п�дсумки м�сцевих вибор�в в

Україн�. Зах�д був �н�ц�йований
Центром пол�тичних досл�джень

НаУОА та Школою пол�тичної
анал�тики «ПОЛІС».

Круглий стіл 
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Теорія всього
Дмитро Шевчук та В�тал�й

Лебедюк продовжили
реал�зац�ю науково-популярної
рад�опрограми «Теор�я всього»
на UA: Українське рад�о. Р�вне

 

Заходи
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EU Erasmus+

Донори

International Visegrad Fund’s



Do not hesitate
to contact us!

Do You Have
any Questions?

вул. Сем�нарська, 2, м. Острог,

Р�вненська область, 35800

spapolis@oa.edu.ua


