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Більшість спостерігачів погоджуються з тим, що впродовж чотирьох років 
після зміни влади Україна й далі залишається «на роздоріжжі». 

Недомодернізваний стан держави збільшує кількість викликів, що стоять 
перед країною. Метою заходу є діагноз постреволюційного суспільства і 

визначення імовірних напрямків змін. Звідси, доцільним видається 
з’ясування принаймні трьох блоків питань:  
 

- Що відбувається у політикумі і державі? У якому напрямі змінюється 
політичний режим? Чи справжньою є загроза нової авторитаризації? Чи 
«внутрішня опозиція» у владі здатна на об’єднання і чи достатньо сил  

реформаторів, Заходу і громадських активістів щоб досягти незворотності 
реформ? Які ще інструменти можуть використати ЄС і США для побудови 

ефективних державних/антикорупційних інститутів в Україні? 
 
- Що відбувається з суспільством? Війна викликала «зосередження» 

української нації чи увиразнила її поділ? Як це виявляється в 
ідентичностях? За яких умов можливе перетворення «спонтанного» 
мобілізаційного суспільства на організоване громадянське? У разі дочасних 

виборів чи здатне громадянське суспільство сформувати сили, що прийдуть 
до влади задля реформ? У разі загострення кризи: чи варто чекати 

продовження революції у насильницькій чи мирній формі? 

 

- Безпековий/геополітичний контекст війни на сході країни. Як внутрішні 
події в Україні, зокрема закон «Про реінтеграцію Донбасу» і президентські 

вибори в Росії вплинуть на перспективи «замороження»/ескалації 
конфлікту на Донбасі? Чи можлива зміна мінського формату і залучення 
миротворців? Як Україні ефективно протистояти Росії і посилити свою 

суб’єктність на міжнародній арені?  
 

Перелік тем не є вичерпним. Ви можете пропонувати свою тему/текст, 
який потрапляє у предметне поле семінару. 



                                                                                    

 
Цей семінар спрямований на посилення експертного потенціалу і публічної 

присутності українських вчених/випускників Інституту Кеннана у 
вітчизняному та міжнародному  академічному просторі. Очікується, що 
результатом участі у семінарі буде публікація наукової статті/аналітичної 

записки/коментаря в аналітичних, експертних чи інших українських/ 
міжнародних виданнях. Семінар, таким чином, дасть можливість 
поглибити аргументи і підготувати якісний матеріал для публікації.  

 
Формат: три секції з чотирма-п’ятьма доповідачами на кожній. Усі присутні 

беруть участь в обговоренні. Орієнтовна кількість учасників 15-20 осіб. 
 
Мови семінару: українська, англійська.  

 
Для участі у заході потрібно до 1 березня 2018 року заповнити електронну 
форму заявки (до 300 слів) з вказівкою П.І.Б., теми, місця роботи, форми 

очікуваної публікації (стаття/аналітична записка/коментар), 
обґрунтування тези/аргументу і назви видання, куди автор планує подати 

свій текст. Заявки без обґрунтування тези розглядатися не будуть! 
Заповніть форму за цим посиланням  
 

Успішні апліканти отримають повідомлення до 12 березня 2018р. Перші 
варіанти статей, обсягом 1-4 тис. слів, потрібно надіслати на цю адресу: 

cpr@oa.edu.ua до 1 червня 2018 року. У повідомленні вказуйте: Ostroh 
seminar 2018_призвіще латинкою.  
 

Учасників семінару заохочуємо подавати свої статті до спеціалізованого 
випуску журналу “Агора” “П’ята річниця Євромайдану: політикум, 
суспільство, безпека.”   

 
Успішним аплікантам організатори відшкодують витрати на проїзд, 

проживання і харчування. Закордонні учасники повинні потурбуватися 
про покриття вартості проїзду коштом своїх організацій. Кому потрібні 
запрошення для оформлення відряджень, відзначте це, будь ласка, у 

заявці. 
 

 
З повагою, 
Юрій Мацієвський  

керівник Центру політичних досліджень НаУОА 
yuriym2000@yahoo.com  
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