Звіт Школи політичної аналітики за 2016 р.

1. Основними науковими напрямами досліджень є
•
•

Внутрішня і зовнішня політика України після Майдану
Методологія та методи аналізу політики: прикладні дослідження політики

3. Наукові теми, які виконуються на кафедрі/ у науковому підрозділі. Анотовані річні
звіти за темами
Тема: Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі:
регіональний вимір
Керівник: д-р іст. н., проф. О.В.Гарань.
Термін виконання: друге півріччя 2016.
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ:
Мета роботи: Вивчення регіональних змін у ставленні українців до різних вимірів
російської агресії та її наслідків задля протидії політиці Росії
Очікувані результати роботи: У монографії обсягом 6 друкованих аркушів,
висвітлюватимуться наступні питання: регіональні особливості змін настроїв українського
суспільства з початку російської агресії на Донбасі (включаючи партійно-політичні
преференції); економічні аспекти; ставлення до подій на Донбасі і перспектив вирішення
конфлікту, до децентралізації і так званого «особливого статусу»; зміни у
зовнішньополітичних орієнтаціях щодо ЄС, НАТО та Росії. Буде включена розширена
анотація англійською мовою.
Фінансування: бюджет 130 тис. грн.
Кількість виконавців: 6 (з них 4 –штатні працівники НаУКМА Гарань О., Бураковський І..
Чабанна М., асп. Кермач Р.).
Тема: Методологія та методи аналізу політики: прикладні дослідження політики
Керівник: к.політ.н., доц. М.В.Яковлєв
Термін виконання: 2015 - дотепер
Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: Не зареєстрована
Мета роботи: Посилення емпіричної компоненти та покращення методичного й
методологічного забезпечення прикладних досліджень різних галузей політики.
Очікувані результати роботи: проведення публічних заходів, семінарів, із залучення
експертів, студентів і молодих дослідників, оприлюднення відповідних напрацювань.
Фінансування: На громадських засадах.
Кількість виконавців: 1 штатний викладач (М.Яковлєв), 1 аспірант (І.Гісем).
Аналітичні видання:
4. Основні наукові досягнення:
4.2 Публікації:
4.2.4. Наукові статті
4.2.4.5. В іноземних виданнях
O.Haran. EuroMaidan and the Russian Invasion: Domestic and External Factors in Mass
Protests in Ukraine //Dynamics of a Post-Soviet Space. Protest and Its Aftermath, Colcatta, 2016;
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O.Haran. Аналітична записка «Ukraine’s New Government: Possibility of Progress or
Another Pre-Term Election in Sight?», PONARS Policy Memo N 436, 29 Aug 2016 (у
співавторстві з О.Сидорчуком), 5 pages.
4.2.4.6. В іноземних журналах
O.Haran. After Euromaidan: Free Elections vs. Personalized Parties and Informal Practices
// Illiberal and Authoritarian Tendencies in Eastern Europe /Religion and Society in East and West,
N 9-10, 2016;
O.Haran. Will U.S.-Ukraine relations survive the Obama years? // The Wilson Quarterly, Winter
2016 (у співавторстві з П.Бурковським). http://wilsonquarterly.com/quarterly/the-post-obamaworld/will-u-s-ukraine-relations-survive-the-obama-years/
4. 3. Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх школах тощо.
4.3. Перелік наукових заходів, організованих кафедрою/ науковим підрозділом
(назва наукового заходу, дата, країна, місто):
•

Самостійно:
4.3.1. Національні/регіональні

•

Зустріч студетів НаУКМА з українським ученим і громадським діячем Василем
Ткаченком з обговорення його монографії “Росія: ідентичність агресора”, НаУКМА,
12.03.2016 р.

•
4.4 Доповіді співробітників кафедри/наукового підрозділу на конференціях,
семінарах, круглих столах (вказати прізвище, назву доповіді, науковий захід, місце
проведення, дату):
•

О.Гарань. «Особиста репутація в політиці» на ІІІ форумі «Репутація», Міжнародний
інститут менеджменту, Київ. 29 вересня;

•

О.Гарань. «Політичні системи розвинених країн: переваги та недоліки», Вільна
академія змін, Київ, 20 жовтня 2016 р.
О.Гарань. Участь у круглому столі «Два роки президента Порошенка» (Фонд
«Демократичні ініціативи», 25 травня).
О.Гарань. Участь у публічних дебатах «Майбутнє Криму: чи можлива реінтеграція?
Як і коли?», організованих Фондом «Демократичні ініціативи» 9 червня, та про дані
проведеного Фондом загальнонаціонального та експертного опитування;

•
•

•

О.Гарань. Участь у круглому столі «Політичні підсумки півріччя» і підсумки
представлених на ньому результатів експертного опитування, проведеного Фондом
«Демократичні ініціативи» (22 липня)

•

Виступ М.Яковлєва на тему: “Медіадослідження та медіаіндустрія: взаємний вплив чи
автономне існування” на конференції «Лабораторія: Медіааналітика.
UCU.EDU»,організованою Кафедрою медіакомунікацій Українського католицького
універистету, Львів, 5.10.2016 р.
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•
Виступ М.Яковлєва у панельній дискусії: “Правдива історія або що треба
говорити про війну?” у рамках дискусійно-мистецького заходу: “Лінії розмежування. Голос”,
Київ, “Мистецький Арсенал”, 30.11.2016 р.
•
Виступ М.Яковлєва та модерування дискусії на конференції “Соціальноекономічні політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі”, м.Київ, 3.06.2016 р.
•
Виступ М.Яковлєва та модереація дискусії на конференції / міжнародному
форумі “Демократичні цінності і права людини в умовах військового конфлікту”,
м.Камянець-Подільський, 17-19.05.2016 р.
•
Участь І.Гісема в конференції “Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в
Україні”, організованою МФ “Відродження” у партнерстві з “Фондом розвитку аналітичних
центрів ТТF», 7.11.2016 р.
4.4.2. Міжнародних
O.Haran:
«Ukrainian Foreign Policy and the Role of the West» на конференції «A new Western
Eastern Europe Policy: A Reality Check from Eastern Europe», Carnegie Europe, DGAP, Kyiv,
Ukraine, Sept. 29, 2016;
«After Euromaidan: Free Elections vs. Personalized Parties and Informal Practices Illiberal
and Authoritarian Tendencies in Central, Southeastern and Eastern Europe», Munich, 13-15
October 2016;
«EU Eastern Policy in the Light of the Slovak Presidency in the EU Council», Research
Center of the Slovak Foreign Policy Association, Ministry of Foreign and European Affairs of the
Slovak Republic, 25 October;
виступ на конференції “Living in Difficult Neighborhoods - Russia Seen by Its Neighbours
After the Ukraine Crisis,” 12 березня (Університет Фрібурга, Швейцарія);
семінар «Geopolitical dimensions of the war in Donbas», Aleksanteri instituuti,
Університет Гельсінки, 10 лютого;
лекція «The role of geopolitics in Ukrainian history, its influence on Ukrainian identity,
nationalism, and regionalism,» Університет Гельсінки, 9 лютого;
лекція «The war in Donbas and Western reaction», Університет Гельсінки, 11 лютого.
участь у публічних дебатах з приводу референдуму у Нідерландах в Університеті
м.Гронінген (22 березня), у дискусії «European Union, the Netherlands and Ukraine: perspectives
and benefits of cooperation» (Гаага, 23 березня) та в ході представлення фільму «Ukraine:
Winter in Fire» (Амстердам, 24 березня);
виступ на 2-й зустрічі експертів аналітичних центрів Росії та ЄС у Берліні 6 квітня;
лекція для делегації слухачів Дипломатичної академії (Відень) 4 квітня у посольстві
Австрії;
лекція для делегації Університету м. Гронінген (Нідерланди) 11 квітня, НАУКМА;
дискусія із студентами Школи ім. Дж. Кеннеді Гарвардського університету (Київ, 16
травня);
лекцію і дискусія з міжнародною групою слухачів Академії оборони Великої
Британії на чолі із заступником Начальника Королівського коледжу оборонних наук генералмайором Мелвіном Манго 24 травня;
Виступ на семінарі «EU and Russia: what is the new reality?», Brussels, 6-7 October
2016;
Виступ на ІІ сесії українсько-словацького форуму, Братислава, 26 жовтня;
Лекція «International Challenges of Ukraine» для стипендіатів Фонду газети “Die Zeit”,
18 жовтня, Київ;
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Лекція «Політичний розвиток після Євромайдану» в межах програми «Against All
Odds: Transformation in Times of War», College of Europe, Київ, 20 жовтня;
M. Yakovlyev
М. Yakovlyev Report on “SWOT-analysis of civil society in Ukraine” at the conference: “SOURCES
OF THE CIVIC: CHRISTIAN SOCIAL TEACHING AND DEMOCRACY IN UKRAINE” organised by
Ukrainian Social Academy and Catholic Central Committee of Social Sciences in
Mönchengladbach, Germany. - Kyiv, Novemer 28-29, 2016.
М. Yakovlyev, coordination and moderation of the panel of international conference “Political
development between competing empires: Ukraine, Belarus, and Georgia in search of sustainable
political and economic order”, sponsored by DAAD. - Kyiv, December 3-4, 2016.
М.Yakovlyev - participation in research seminar and project-coordination meeting at the Centre for
Strategic and Defense Studies of the National University of Public Service – Budapest, December
7-9, 2016.
8. Членство в комісіях та інших колегіальних органах МОН.
О. Гарань – член Раду з питань національної єдності при Президенті України (з грудня 2015)
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