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“Аналітичні центри — це можливість університетського середовища впливати на 
реальне життя, на рішення, які ухвалюються, популяризувати свої результати”, — 

Максим Яковлєв.
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Школа політичної аналітики НаУКМА 
справді посідає особливе місце серед 
аналітичний центрів України, яких сьо-
годні в нашій державі справді багато — 
як кількісно, так і за тематиками та на-
прямами діяльності. Аналітичні центри 
є по всій країні, вони займаються регі-
ональною та національною політикою, 
міжнародними питаннями миру та війни, 
протидії корупції, енергетикою і багато 
чим іншим. Школа політичної аналіти-
ки пишається тим, що наша організація 
була одним з перших аналітичних цен-
трів України і навіть сьогодні нам вда-
ється зберігати свою унікальність. 

Ми — аналітичний центр при універси-
теті і ми горді бути частиною інтелекту-
ального середовища Могилянки. Наша 
команда згуртувалася навколо спіль-
них дослідницьких інтересів і прагне 
своєю діяльністю сприяти трансформа-
ції українського суспільства. Доказова 
(evidence-based) політика є наріжним 
каменем нашої роботи: ми проводимо 
дослідження, виїжджаємо збирати дані 
на Донбас, формуємо опитувальни-
ки для того, щоб дізнатися, як українці 
ставляться до тих чи тих подій в дер-
жаві, оцінюють ініціативи влади. Ми за-
стосовуємо наукову дослідницьку мето-
дологію. Ми налагоджуємо співпрацю з органами влади, але при цьому зберігаємо свій 
політичний нейтралітет, бо розуміємо важливість розбудови інституційної спроможності 
України. 

Школа політичної аналітики зростає, розвивається, долає внутрішні виклики та зов-
нішні перепони, а відтак — навчається і здобуває досвід. Минулого року ми дізнали-
ся, що своїми рекомендаціями можна не догодити державним органам і вдовольнити 
їхні запити, що дорослішання команди означає, що (взаємо) відносини всередині неї 
ускладнюються і що внутрішньогрупова напруга — це шанс подивитися на себе зовні, 
стати сильнішими і рухатися далі. Шлях вдосконалення не може бути легким, але ми 
ставимо перед собою амбітні цілі і віримо, що спільними зусиллями втілимо свої мрії 
в життя. Школа політичної аналітики буде й надалі набирати обертів, залучати колег 
і студентів до аналітичної роботи, просувати доказову політичну аналітику в Україні. 
Наша команда відкрита до співпраці та діалогу з усіма, хто поділяє наші дослідницькі 
інтереси, кому не байдужа доля Криму і Донбасу, хто прагне жити в демократичній, 
єдиній і соборній Україні, вільній від ворожого інформаційного впливу, невразливій 
до популістської риторики, орієнтований у майбутнє!   

Максим Яковлєв
Директор Школи політичної аналітики 

НаУКМА
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Школа політичної аналітики НаУКМА — сучасний аналітичний центр, який є частиною 
могилянського інтелектуального середовища та успішно запроваджує новітні наукові 
здобутки в українську аналітичну сферу.

Наша місія
Сприяти виробленню якісних, доказових (evidence-based) рішень 

на основі методологічно обґрунтованої аналітики, насамперед у 
сферах протидії популізму, інформаційної безпеки та молодіжної 
освітньої політики.

Наші цінності

АКАДЕМІЧНІСТЬ: 
дотримання високих стандартів аналітики завдяки дотриманню вимог 
наукової методології досліджень, насамперед об’єктивності, емпіричної 
доведеності та доброчесності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 
гарантування високої якості аналітичного продукту та зосередження 
зусиль на максимізації його суспільного впливу.

КРЕАТИВНІСТЬ: 
вихід за шаблонні уявлення про досліджувану проблематику, вміння 
подивитися на питання з різних, подекуди неочікуваних та незвичних, 
перспектив для того, щоб аналітичні звіти справді були інновативними і 
сприяли інтелектуальному розвитку професійного аналітичного середо-
вища.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ:
відсутність зовнішніх впливів на аналітичну діяльність Школи, особливо з 
боку політичних сил чи окремих політиків, незаангажованість у політичні 
технології та об’єктивність в аналізі політичних подій в Україні та світі.

Хто ми є?

Про нас
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Тематичні напрями

1. Протидія популізму
Вивчення популізму як дискурсу та “тонкої ідеології”, вияв-

лення його маркерів і подальше вироблення дієвої стратегії 
протидії цьому явищу.

2. Реінтеграція Донбасу та Криму
Відстеження процесів, що відбуваються на тимчасово окупо-

ваній території Донбасу, задля пошуку шляхів їх реінтеграції в 
Україну. Аналіз державної політики щодо реінтеграції ОРДЛО 
та АР Крим. 

3. Ідеологія “русского мира”
Пошук та аналіз ідеологічних маркерів “русского мира” у ма-

совій культурі, зокрема кінематографі. Дослідження різних ме-
ханізмів поширення цих ідей – мова, кінематограф, ЗМІ, Росій-
ська православна церква – та аналіз їхнього впливу в Україні.

4. Український погляд на
внутрішньополітичні процеси в Росії

Відстеження та дослідження політичних процесів всереди-
ні Росії: від політики нинішнього режиму до діяльності різних 
опозиційних сил.

5. Неформальна молодіжна освітня політи-
ка та громадянська освіта

Можливість впровадження в Україні неформальних освітніх 
ініціатив у різних галузях та розвиток університетських аналі-
тичних центрів. 

Тематичні напрями
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Команда

Максим Яковлєв — кандидат політичних наук, директор 
Школи політичної аналітики НаУКМА, завідувач кафедри 
міжнародних відносин НаУКМА.

Анна Осипчук — кандидатка соціологічних наук, наукова 
директорка Школи політичної аналітики НаУКМА, доцентка 
кафедри соціології НаУКМА.

Антон Суслов — операційний менеджер, аналітик Школи 
політичної аналітики НаУКМА.

Станіслав Шулімов — проєктний менеджер, аналітик 
Школи політичної аналітики НаУКМА.

Олег Сабура — старший аналітик Школи політичної 
аналітики НаУКМА, відповідальний за напрямок дослідження 
молодіжних громадських організацій у Донецькій та Лу-
ганській областях.

Данило Метельський — помічник проєктного менеджера 
Школи політичної аналітики НаУКМА.

Вероніка Усачова — аналітикиня Школи політичної ана-
літики НаУКМА, відповідальна за напрямок дослідження 
тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь.

Олена Фінаєва — комунікаційна менеджерка Школи 
політичної аналітики НаУКМА.

Команда
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Опитування

Важливим аспектом діяльності ШПА є проведення (за допомогою зовнішнього пі-
дрядника) загальнонаціонального репрезентативного опитування населення щодо 
питань реінтеграції, інформаційної політики, популізму та інших в рамках тематичних 
напрямів роботи ШПА. Опитування проводяться в межах Ініціативи з розвитку аналі-
тичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві 
з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки По-
сольства Швеції в Україні. Протягом 2020 року ШПА два рази (у березні та у вересні 
2020 року) замовляла всеукраїнські репрезентативні опитування українців за влас-
ними анкетами. Виконавцем польового етапу обох досліджень виступила компанія 
Info Sapiens.

Результати досліджень були опубліковані на сайті, поширювались через соціальні 
мережі та медіа, були презентовані онлайн (через карантинні обмеження). 

Так, наприклад, відбулись дві презентацій результатів опитування, проведеного у 
березні 2020 р.: “Культура, інформація, церква: чого українці очікують від держави” 
(23.04.20) та “Донбас і Крим: людський та геополітичний виміри” (05.05.20). Обидві 
онлайн-презентації мають 1,1 тис. переглядів у Facebook. Результати обох частин опи-
тування поширювались українськими ЗМІ (хоча друга мала більший резонанс). Друга 
частина вже традиційно викликала інтерес з боку представників Спеціальної моніто-
рингової місії ОБСЄ, з якими відбулось закрите обговорення результатів опитування 
(у форматі zoom-зустрічі). 

Дві наступні презентації результатів опитування, проведеного вже у вересні 2020: 
“Чи готові українці до місцевих виборів 2020” та “Подвійні стандарти: що українці ду-
мають про реінтеграцію окупованих територій, популізм та ефективність влади” мали 
відповідно 317 та 442 перегляди у Facebook. Результати опитування також мали резо-
нанс у медіа (зокрема питання про створення вільної економічної зони на Донбасі, яке 
входило до “5 питань” Володимира Зеленського).

Опитування

https://spa.ukma.edu.ua/results-survey-culture-info-church/
https://spa.ukma.edu.ua/results-survey-crimea-donbas-rus/
https://spa.ukma.edu.ua/survey-local-elections-2020/
https://spa.ukma.edu.ua/survey-sep-2020-reintegration-populism-efficiency/
https://spa.ukma.edu.ua/survey-sep-2020-reintegration-populism-efficiency/
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Публікації

За цей рік ШПА НаУКМА видала чотири аналітичних та 
один просвітницький матеріал.

Публікація “Культура та політика: багатозначність (вза-
ємо) зв’язків” є одним з результатів однойменного проєкту, 
реалізованого за підтримки Українського культурного фон-
ду, та включає основні методичні матеріали до відповідно-
го онлайн-курсу. В публікації автори всебічно розглядають 
взаємодію культури та політичного: від ролі серіалів у полі-
тичній боротьбі до миротворчого потенціалу мистецтва.

Аналітичний матеріал «Донбас очима молодіжних акти-
вістів: стан громадянського суспільства та перспективи ре-
інтеграції» видано в рамках проєкту “Дослідження інформа-
ційного поля тимчасово окупованих територій та молодіжної 
громадської активності у підконтрольних Україні районах 
Донбасу”. Публікацію присвячено глибинній оцінці процесів 
управління, комунікації, залучення до діяльності молодіж-
них громадських організацій на підконтрольних територіях 
Донецької та Луганської областей і баченню політики реінте-
грації молодіжними лідерами регіону. Аналітичний матеріал 
містить рекомендації для органів державної влади, місце-
вого самоврядування та донорських організацій щодо по-
кращення взаємодії з громадянським суспільством, а також 
реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та 
Луганської областей.

Policy Paper "Міністерство інформаційної політики: світ 
ловив мене, та не спіймав" присвячено аналізу діяльності 
Міністерства інформаційної політики, яке було реорганізо-
вано в Міністерство культури, молоді та спорту. Виявлення 
сильних та слабких сторін в діяльності міністерства було 
покликано допомогти новій команді врахувати досвід по-
передників та уникнути тих самих помилок. який було на-
діслано до Міністерства культури та інформаційної політи-
ки (МКІП).

Публікації

https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Metod-CP.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Metod-CP.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/web-Donbas_Youth_Activists.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/web-Donbas_Youth_Activists.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/web-Donbas_Youth_Activists.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Policy-Paper_MIP.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Policy-Paper_MIP.pdf
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Публікації

Аналітичний матеріал «Крим: поза зоною досяжності? 
Інформаційна політики України щодо тимчасово окупова-
ної території АР Крим та м. Севастополь» став результатом 
ґрунтовного дослідження основних державних інститутів, 
які залучені до формування та впровадження інформацій-
ної політики щодо тимчасово окупованої території АР Крим 
та м. Севастополь. Крім того, авторка акцентує на вкрай 
низькому відсотку висвітлення кримської тематики у про-
відних українських ЗМІ, що ускладнює реалізацію ефектив-
ної інформаційної політики. Водночас підкреслюється важ-
ливість протидії російській пропаганді та дезінформації, а 
також формування та просування українських наративів 
про історію та сьогодення півострова. 

Виходячи з двох важливих завдань щодо 
боротьби з популізмом та сприяння розвитку 
аналітики в Україні (зокрема через залучення 
студентів та волонтерів), що стоять перед Шко-
лою, ШПА підготувала та опублікувала низку 
аналітичних статей просвітницького характе-
ру: “Чому російські соціальні мережі – зброя?” 
(Д. Метельський), “Маргіналізація української 
мови в «ЛНР»” (О. Сабура), “Соросята: при-
хована загроза (історія терміну і наративу)” 
(Б. Запотічний, стажер з Українського Като-
лицького Університету).

Результатом співпраці команди ШПА та Фонду “Демократич-
ні ініціативи” ім. І.Кучеріва став спільний аналітичний матеріал 
“Виконання домовленостей Паризького саміту: очікування і 
реакція українців”. Цей текст містить аналіз результатів про-
ведених ШПА та ДІФ опитувань громадської думки з вересня 
2019 року по вересень 2020 в контексті виконання домовле-
ностей, досягнутих під час зустрічі у Нормандському форматі 
в Парижі у грудні 2019 р. та загалом політики української вла-
ди щодо реінтеграції ТОТ Донецької та Луганської областей. 
Спільна публікація включала також і рекомендації для Прези-
дента України, Уряду, Верховної Ради та закордонних партне-
рів. Зважаючи на потенційний інтерес закордонної аудиторії, 
матеріал видано також англійською мовою.

https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/krym-posa-zonoyu-dosiazhnosti.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/krym-posa-zonoyu-dosiazhnosti.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/krym-posa-zonoyu-dosiazhnosti.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/russian-networks-ban/
https://spa.ukma.edu.ua/marginalization-ukr-language/
https://spa.ukma.edu.ua/marginalization-ukr-language/
https://spa.ukma.edu.ua/sorosiata-pryhovana-zahroza/
https://spa.ukma.edu.ua/sorosiata-pryhovana-zahroza/
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Implementation-of-Paris-Summit-Agreemants-UA.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Implementation-of-Paris-Summit-Agreemants-UA.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Implementation-of-Paris-Summit-Agreemants-ENG.pdf
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Проєкти

Проєкти

                                                          За підтримки: 

Інституційний розвиток 

Протягом 2020 року відбувся завершальний етап дворічного проєкту “Відродження 
та інституційна розбудова Школи політичної аналітики НаУКМА” в межах Ініціативи з 
розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" 
у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової 
підтримки Посольства Швеції в Україні.  

Саме в рамках цього проєкту команда Школи провела кілька опитувань, підготувала 
серію аналітичних досліджень, здобула нові знання і навички з методології досліджень 
(аналізу даних “якісних” методів дослідження та фокус-груп), налагодила співпрацю з 
органами влади. Також на початку та наприкінці 2020 року відбулися дві сесії з коман-
дотворення та організаційного розвитку.

Окремим аспектом Ініціативи була підтримка університетських аналітичних центрів. 
ШПА НаУКМА разом з іншим могилянським аналітичним центром ACREC стали учасни-
ками першої, пілотної, хвилі такої програми і показали себе як успішні аналітичні цен-
три, що розвиваються. За результатами дворічної програми та повторного конкурсного 
відбору фонд “Відродження” ухвалив рішення про продовження інституційної підтрим-
ки ШПА ще на один рік.
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Проєкти

                                                          За підтримки: 

Донбас: молодіжний активізм, місцеві ЗМІ та імітація державності
Школа політичної аналітики в 2020 році продовжила виконання проєкту “Досліджен-

ня інформаційного поля тимчасово окупованих територій та молодіжної громадської 
активності у підконтрольних Україні районах Донбасу”. Команда підготувала аналітич-
ний звіт за результатами проведених у 2019 році фокус-груп “Донбас очима молодіж-
них активістів: стан громадянського суспільства та перспективи реінтеграції”. У зв’язку 
з пандемією COVID-19 презентацію результатів дослідження було проведено онлайн. 
У заході взяли участь заступниця Міністра молоді та спорту України Марина Попатен-
ко, а також державний експерт Директорату стратегічного планування та євроінтегра-
ції Міністерства культури та інформаційної політики України Олексій Чмир. Також ШПА 
почала проводити другу хвилю цього дослідження з фокусом на змінах стану грома-
дянського суспільства та поглядів молодіжних громадських активістів на реінтеграцію 
окупованих територій, які відбулися після місцевих виборів 2020 року. Було здійсне-
но дослідницькі поїздки до таких міст Луганської та Донецької областей, як-от: Лиси-
чанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Станиця Луганська, Кремінна, Краматорськ та Ма-
ріуполь. Під час виїзду команда провела мінігрупові дискусії, індивідуальні та діадні 
інтерв’ю з молодіжними громадськими активістами. Також збір даних було доповнено 
фокус-групами та індивідуальними інтерв’ю в режимі онлайн.

В межах цього ж дослідження команда ШПА провела моніторинг медіа так званих 
“ДНР” та “ЛНР”, а також сторінок їхніх органів у “Facebook” та “Twitter”. До того ж коман-
да проаналізувала веб-сайти згаданих органів та їх сторінки у заборонених в Україні 
соцмережах “Вконтакте” та “Одноклассники”. За результатами моніторингу було вияв-
лено наративи, які стосуються імітації державності “ДНР” та “ЛНР” та формування об-
разів України і Росії. 

Оскільки значна частина активностей у 2020 році проводилася онлайн, команді вда-
лося заощадити кошти і продовжити проєкт до червня 2021 року, включивши до нього 
ще один блок дослідження. Воно буде присвячене трансформації медійної сфери на 
тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей після 2014 року. 

https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/web-Donbas_Youth_Activists.pdf
https://spa.ukma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/web-Donbas_Youth_Activists.pdf
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Проєкти

                                                          За підтримки: 

Що робити, щоб люди голосували?

За ініціативою програми сприяння громадської активності “Долучайся”, що реа-
лізується Pact в Україні, команда Школи політичної аналітики долучилася до роз-
робки і проведення унікального експериментального дослідження, спрямованого 
на виявлення чинників громадського залучення. Це один з перших експериментів 
такого формату, що має красиву англомовну абревіатуру – GOTV, що означає “go 
out to vote”, яку можна перекласти як “йди голосуй!”. Опрацювавши майже сотню 
публікацій про численні приклади експериментальних досліджень у царині політо-
логії, було обрано формат квазіекспериментального втручання через опитування 
напередодні місцевих виборів в Україні у жовтні 2020-го. 

Особливим викликом і перешкодою для нашого дослідження було рішення Пре-
зидента України Володимира Зеленського проводити своє опитування у день ви-
борів. Для першого опитування, яке й було інструментом квазіекспериментального 
втручання, ми обрали місто Глухів Сумської області та місто Куп'янськ на Харківщині, 
в кожному з яких було опитано по 500 респондентів. Опитувальник складався з 17 
питань, спрямованих на підвищення явки виборців. Після місцевих виборів респон-
денти були опитані у цих і містах, а також у “контрольній групі”, якими стали 500 
респондентів з міста Токмак у Запорізькій області, яких ми до виборів не опитували. 

Результати нашого опитування показали, що воно не вплинуло суттєво на збіль-
шення явки виборців (про що свідчить статистична обробка даних), однак нам 
вдалося одержати цікаві результати – приміром, тепер ми достеменно знаємо, що 
респонденти досліджених міст розуміють важливість участі у виборах і прихову-
ють скоріше не свою аполітичність, а, навпаки, “завищують” показники участі, бо 
реальна статистика явки у цих містах є нижчою ніж та, яку показує наше опитування. 
На жаль, розуміння важливості участі у виборах не трансформується у безпосеред-
ню дію, тож цей феномен потребує подальших досліджень. За результатами цього 
дослідження наша команда, у співпраці з американськими колегами, готує наукову 
публікацію.  
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Проєкти

                                                          За підтримки: 

Аналітичні центри при університетах

Протягом другого півріччя 2020 року Школа політичної аналітики впроваджувала про-
єкт “Розвиток співпраці між університетами, громадянським суспільством та місцевими 
органами влади шляхом створення мережі університетських аналітичних центрів” за фі-
нансової підтримки Посольства США в Україні (01/07/2020 - 31/12/2020). У рамках про-
єкту відбулися тренінги для відібраних університетських аналітичних команд, що скла-
дались зі студентів та викладачів із Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Одеської 
та Харківської областей. Також ми здійснювали менторську підтримку при написанні ко-
мандами аналітичних матеріалів і їх презентації та забезпечили допомогу у реєстрації 
аналітичного центру як громадської організації для тих команд, які цього потребували. 
Проєкт викликав зацікавленість – команда ШПА отримала багато заявок від аналітичних 
команд, з яких ми відібрали дванадцять команд з восьми українських університетів.

Через пандемію та карантинні обмеження все навчання та тренінги в межах проєкту 
проводилися онлайн впродовж вересня-жовтня 2020. Для цього ми записали дев’ять 
тематичних відеолекцій з аналізу політик, написання та підготовки аналітики, мето-
дології і методів, менеджменту, зокрема проєктного, з комунікації та адвокації. З кож-
ної теми також було проведено двогодинні тренінги у малих групах задля підвищення 
ефективності, які також було записано. Нашими лекторами та тренерами у цьому про-
єкті були: О. Койдель, О. Гус, Т. Доронюк, К. Зарембо, О. Гарань, П. Бурковський, Г. Шев-
ченко, І. Міняйло, О. Нікуліна, М. Яковлєв, В. Тертичка, С. Кісільова. 

Всі учасники, які успішно пройшли навчання, отримали сертифікати про участь в про-
єкті. Після закінчення навчального періоду кожна команда мала півтора місяці на робо-
ту над власним аналітичним матеріалом (бріфом) з актуальної на місцевому рівні теми, 
в чому їм допомагали команда проєкту та тренери. Серед найбільш актуальних тем слід 
відзначити такі: функціонування освітніх центрів “Донбас-Україна”, проблема працев-
лаштування молоді та її міграції, залучення абітурієнтів до університетів регіону, зокре-
ма з тимчасово окупованих територій. П’ять команд презентували свої аналітичні бріфі 
на круглих столах (онлайн) з представниками місцевої влади, громадського сектору та 
університетської спільноти. 
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Проєкти

                                                          За підтримки: 

Виборча Рада UA “Свідомий вибір
до органів місцевого самоврядування 2020”

15 серпня 2020 року Школа політичної аналітики розпочала проєкт в межах гро-
мадської ініціативи Виборча Рада UA, спрямований на місцеві вибори, які відбулися 
25 жовтня 2020 року.  

Впродовж 2,5 місяців проєкт "Свідомий вибір до органів місцевого самоврядування 2020 
року" допомагав виборцям зробити свідомий вибір шляхом залучення до онлайн-дис-
кусій з кандидатами на посаду мера та депутатів в міські, районні та обласні ради.

Географію проєкту склали 4 регіони південно-східної України, а саме Харківська, Дні-
пропетровська, Запорізька та Одеська області. Всього в них було залучено 35 представ-
ників з 20 громадських організацій. Кожен регіон мав власного координатора.

Регіональні експерти розробили два важливі документи для кожного регіону — Запи-
тальник та Аналітичний бріф. Перший містив перелік болісних та гострих запитань, які 
експерти ставили кандидатам під час проведення змістовних дискусій. Аналітичний бріф, 
у свою чергу, мав на меті опис актуальних проблем кожного з чотирьох регіонів.

У зв‘язку з поширенням пандемії коронавірусу всі дискусії відбулися в онлайн-режимі. 
Участь в обговореннях взяли 54 кандидати з різних політичних партій, які висувалися на 
посаду мера чи депутата міської, районної чи обласної ради. Таким чином, громадськість 
змогла побачити, чи знають кандидати про нагальні проблеми регіону, чи будуть їх вирі-
шувати та головне — яким чином планують це робити.

В підсумку, за допомогою проєкту вдалося не лише мобілізувати частину політиків, які 
взяли участь у дискусіях, але й зацікавити громадськість. Для збереження та посилен-
ня такої тенденції серед виборців необхідно розвивати схожі громадські ініціативи. За 
результатами місцевих виборів 2020 року, серед більш ніж 54-ох кандидатів-учасників 
змістовних дискусій четверо отримали мандати у міських радах, ще четверо — у облас-
них і ще двоє — у районних. 
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Фінансовий звіт

Протягом 2020 року команді Школи політичної аналітики НаУКМА вдалось реалізувати 
6 проєктів. Загальна сума отриманих коштів складає понад 147 тисяч доларів США. 

Відродження та інституційна розбудова Школи
політичної аналітики НаУКМА (підрозділ НаУКМА)

Дослідження інформаційного поля тимчасово окупованих територій 
та молодіжної громадської активності у підконтрольних Україні 
районах Донбасу (підрозділ НаУКМА)

Свідомий вибір до органів
місцевого самоврядування 2020 (ГО)

Свідомий вибір до органів
місцевого самоврядування 2020 (ГО)

Розвиток співпраці між університетами, громадським 
суспільством та місцевими органами влади шляхом 
створення мережі університетських аналітичних центрів (ГО)

Соціологічне експериментальне дослідження (опитування) поведінкових 
факторів, які впливають на залучення громадян (підрозділ НаУКМА)

Міжнародний фонд “Відродження” за
фінансової підтримки Посольства Швеції

Міжнародний фонд “Відродження” 

Pact Inc. 

Посольство США

Фінансовий звіт

ПРОЄКТІВ

46 000$

4 300$

15 000$

16 311$

37 911$

147 014,4 $

27 429,4$
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Екологічний менеджмент

Школа політичної аналітики проводить заходи,  спрямовані на збереження навколиш-
нього середовища. Налагоджено повторне використання паперу з одностороннім 
друком. Нещодавно ШПА долучилася до екологічного проєкту “Врятуй дерево”, який 
передбачає збір використаного паперу з метою подальшої здачі на переробку.

ШПА також замовляє бутильовану воду, що зводить використання командою одно-
разових пляшок для води до мінімуму. 

Під час розробки та створення брендової продукції ШПА в першу чергу ставився 
акцент на екологічну продукцію. Тож було замовлено ЕКО-сумки з логотипом органі-
зації та ЕКО-ручки, вироблені не з пластику, а з переробленого паперу.

Екологічний менеджмент
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Комунікація

У 2020 році комунікаційна діяльність ШПА була сфокусована на онлайн-форма-
ті, зокрема на онлайн-платформи були перенесені публічні презентації аналітичних 
матеріалів та результатів опитування, обговорення та брифінги. Загалом команда 
Школи разом з партнерами провела понад 30 онлайн-заходів, які охопили майже 70 
тисяч осіб. 

Для покращення сприйняття результатів опитування команда публікувала окремі 
питання, які відповідали реаліям конкретного періоду чи ухваленим рішенням. Зо-
крема, під час оприлюднення «П'яти питань» від Президента В. Зеленського команда 
вже мала опублікувала готову думку українців на одне з них. Також для привернення 
уваги молодої аудиторії до проблеми популізму у соціальних мережах команда стала 
більше використовувати меми.

Комунікація
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Результати опитувань та аналітичні матеріали також поширюються у ЗМІ. За 2020 рік 
ШПА було згадано у медіа понад 50 разів. Директор ШПА М. Яковлєв регулярно висту-
пає у ролі експерта на телебаченні та радіо, де коментує актуальні події та комунікує ре-
зультати аналітичної роботи. Також у директора Школи є регулярна колонка на порталі 
“НВ”, де опубліковані матеріали щодо подій в Росії (Москва, забирайся! Чому протестують 
на Далекому Сході Росії) чи реакції російських політиків на світові події (Перетворення 
Айя-Софії на мечеть почалося. Чому США занепокоєні більше, ніж Росія?), що відповідає 
тематичному напряму ШПА “Український погляд на внутрішньополітичні процеси в Росії”.

https://nv.ua/ukr/opinion_author/maksim-yakovlyev.html
https://nv.ua/ukr/opinion_author/maksim-yakovlyev.html
https://nv.ua/ukr/opinion/sergiy-furgal-chomu-protestuye-habarovsk-ostanni-novini-50099638.html
https://nv.ua/ukr/opinion/sergiy-furgal-chomu-protestuye-habarovsk-ostanni-novini-50099638.html
https://nv.ua/ukr/opinion/sobor-svyatoji-sofiji-stambul-chomu-ayya-sofiya-znovu-mechet-ostanni-novini-50098209.html
https://nv.ua/ukr/opinion/sobor-svyatoji-sofiji-stambul-chomu-ayya-sofiya-znovu-mechet-ostanni-novini-50098209.html
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Члени команди Д. Метельский, А. Осипчук, А.Суслов також долучаються до ефірів як 
фахівці в окремих сферах (місцеві вибори, результати опитувань, кримська тематика). 
Медіа використовують аналітичні матеріали Школи для створення новин та тематичних 
публікацій. 
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Окремим напрямом діяльності ШПА є налагодження зовнішніх зв’язків через реаліза-
цію (спільних) проєктів чи проведення заходів. Передусім, з донорськими організаціями. 
Протягом 2020 р. МФ “Відродження” та Pact Inc. продовжили бути основними партнера-
ми, що надавали фінансову підтримку проєктів ШПА. 

Важливими стратегічними партнерами ШПА є посольства іноземних держав в Украї-
ні. В межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні та за посередництва МФ 
“Відродження” Школа продовжує співпрацю з Посольством Швеції. Цьогоріч ШПА поно-
вила співпрацю з Посольством США, яке підтримало та профінансувало проєкт Школи 
“Розвиток співпраці між університетами, громадським суспільством та місцевими органа-
ми влади шляхом створення мережі університетських аналітичних центрів”. 

Не менш важливим було налагодження співпраці з українськими органами влади. 
У 2020 р. ШПА підписала меморандум про взаємодію з Представництвом Президента 
України в Автономній Республіці Крим. Команда Школи кілька разів проводила зустрі-
чі з представниками Міністерства культури та ін-
формаційної політики, залучала їх до обговорення 
аналітичних матеріалів: презентація дослідження 
“Донбас очима молодіжних активістів: стан гро-
мадянського суспільства та перспективи реінте-
грації”, презентація-обговорення дослідження 
«Крим: поза зоною досяжності?». У рамках взає-
модії ШПА та Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України до загальноукраїнського опитування на за-
мовлення Школи були додані кілька питань щодо Криму, які становили інтерес для мініс-
терства. Представниця Директорату комунікації та інформаційної політики взяла участь 
у презентації-обговоренні дослідження «Крим: поза зоною досяжності?». У презентації 
дослідження “Донбас очима молодіжних активістів: стан громадянського суспільства та 
перспективи реінтеграції” на запрошення ШПА також взяла участь заступниця Міністра 
молоді та спорту України Марина Попатенко. 

Частина зовнішніх зв’язків ШПА стосувалась взає-
модії із українськими та закордонними аналітичними 
центрами. За сприяння Голови Правління О. Гараня з 
Інститутом міжнародних відносин (Італія) реалізується 
спільний проєкт в межах програми ЄС “Горизонт 2020”. 
Серед українських аналітичних центрів відбулась співп-
раця з Фондом “Демократичні ініціативи” ім. І. Кучеріва, 

в результаті якої опубліковано спільний аналітичний матеріал “Виконання домовлено-
стей Паризького саміту: очікування і реакція українців” та проведено його презентацію.

Проведення опитувань, що включали питання щодо 
Донбасу та Криму, також дозволило налагодити робочі 
контакти із представниками Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ, які регулярно цікавляться деталями та інсайта-
ми з проведених опитувань.

Наші партнери

Наші партнери
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Відбувається також взаємодія з медіа. Директор ШПА М. Яковлєв є частим учасником 
ефірів найпопулярніших телеканалів та інформаційних радіостанцій. До участі в ефірах 
також почали залучатись Д. Метельський (в рамках проєкту “Виборча Рада UA”), А. Оси-
пчук (коментування результатів опитувань), А. Суслов (кримська тематика в контексті 
досліджень та опитувань ШПА). 

З 14 вересня по 4 грудня на базі ШПА НаУКМА проходив практику студент 3 р.н. 
бакалаврської програми “Етика-Політика-Економіка” Українського Католицького Уні-
верситету Богдан Запотічний. За підсумками практики п. Богдан підготував аналітич-
ну статтю “Соросята: прихована загроза (історія терміну і наративу)”.
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Наші донори у 2020 році

Наші донори у 2020 році




