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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

Наші Цінності

Незалежність



Індекс євро�нтеграц�йного
економ�чного поступу Р�вненської
област� за 2014 – 2019 роки

Реалізовані
проєкти

 

Анал�тичний продукт п�дготовлений Пол�ським
фондом м�жнародних та рег�ональних досл�джень та
Асоц�ац�єю рег�ональних анал�тичних центр�в за
ф�нансової п�дтримки програми «MATRA», що
виконується в Україн� Посольством Корол�вства
Н�дерланд�в.



Соціально-економічні
проблеми

територіальних громад
Рівненської області
Опитування громадської думки

проводилося на замовлення
телеканалу «Р�вне 1» (для

телев�з�йного проєкту "Велика
Незалежн�сть") з 7 жовтня по 14

кв�тня 2021 року. Виб�рка 1221
респондент�в (методом face-to-

face). Статистична похибка виб�рки
(з �мов�рн�стю 0,9455 � за дизайн–

ефекту 1,1) не перевищує 3%. 

Громадська
думка
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В�ктор Шолудько 

Наші
інтерни
2021

Юл�я Сасовська 
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Протягом 09/2020 – 02/2021 директор ШПА
Пол�с проходив стажування в Maria Curie-
Sklodowska University (Lublin, Poland) та
реал�зовував досл�дження над темою "Czynniki
warunkujące stabilność polityczną: wyjaśnienie
procesu zmian instytucjonalnych w krajach
postkomunistycznych (1990-2020)".

The Lane Kirkland Research
Scholarship Program
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В�тал�й Лебедюк
Директор



Відкриті дані для
держслужбовців: практичний

курс

Протягом березня – червня
В�тал�й Лебедюк проводив

практичн� заняття в Українськ�й
школ� урядування для

державних службовц�в категор�ї
Б та В, а також для посадових

ос�б органах м�сцевого
самоврядування за ф�нансової
п�дтримки USAID “Прозор�сть та

п�дзв�тн�сть у державному
управл�нн� та послугах”. 

Заходи
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Ґендерно орієнтоване
бюджетування

Протягом року було проведено
12 трен�нг�в для державних

службовц�в категор�ї Б та В, а
також для посадових ос�б

органах м�сцевого
самоврядування за ф�нансової

п�дтримки Р�вненського
обласного центру

переп�дготовки та п�двищення
квал�ф�кац�ї.

Заходи
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Відкриті дані для
держслужбовців

Протягом року було проведено
8 трен�нг�в для державних

службовц�в категор�ї Б та В, а
також для посадових ос�б

органах м�сцевого
самоврядування Р�вненської

област� за ф�нансової п�дтримки
Р�вненського обласного центру
переп�дготовки та п�двищення

квал�ф�кац�ї. 

Заходи
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World Values Survey
2020: що ми дізналися

про Україну?
13 травня 2021 анал�тичний

центр “Школа пол�тичної
анал�тик “ПОЛІС”

Нац�онального ун�верситету
“Острозька академ�я”

орган�зував панельну дискус�ю
«World Values Survey 2020: що

ми д�зналися про Україну?»

Заходи
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Зустріч з  VoxUkraine
10 листопада 2021 року Школа
пол�тичної анал�тики «ПОЛІС»

провела зустр�ч з
представниками анал�тичного

центру «VoxUkraine». П�д час
зустр�ч� студенти спец�альност�

«Пол�толог�я», «Нац�ональна
безпека» та «Журнал�стика»
Нац�онального ун�верситету
«Острозька академ�я» змогли
ознайомитись �з напрямками

роботи, проєктами,
анал�тичними продуктами

анал�тичного центру
«VoxUkraine».

Заходи
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Організаційний
розвиток
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Przegląd Europejski

Rocznik IEŚW



Донори



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


