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НАУКОВІ ПОДІЇ

Пре зен тація досліджен ня Ми хай ла Алексєєва
 щодо наслідків війни на Дон басі та гро ма дської дум ки

 щодо шляхів уреґулю ван ня конфлікту 

У рам ках ме то до логічно го семінару Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
27 бе рез ня 2018 року відбу ла ся пре зен тація но вих ре зуль татів дослідниць -
ко го про ек ту про фе со ра політич них наук з універ си те ту Сан-Дієго (США)
Ми хай ла Алексєєва “Вир ва ти ся з ‘пас тки конфлікту’: досліджен ня на слід -
ків війни на Дон басі та підтрим ка вреґулю ван ня конфліктів в Україні”. 

Про фе сор М. Алексєєв є одним з провідних ек спертів у сфері до слi -
джень політики Росії, су час них етнічних про блем та міґрації. За раз у тісній
співпраці з на ши ми колеґами, зок ре ма з дослідниць кою гру пою про фе со ра
Є. Го ло ва хи, М. Алексєєв ак тив но досліджує військо вий конфлікт на Дон -
басі. Основ ною емпірич ною ба зою цьо го про ек ту є дані моніто ринґових
опи ту вань Інсти ту ту соціології, а та кож певні до дат кові емпіричні до слi -
джен ня. Наш жур нал уже публіку вав деякі ре зуль та ти цих досліджень про -
фе со ра Алексєєва, зок ре ма його аналіз ди наміки суспільної підтрим ки де -
мок ратії за умов війни на Сході краї ни, пре зен тація яко го відбу ва ла ся в рам -
ках круг ло го сто лу “Де мок ратія і суспільна транс фор мація в кон тексті
війни на Дон басі” у бе резні 2017 року (2017, № 2).

У цьо му но мері ми публікуємо люб ’яз но над а ний про фе со ром Алек -
сєєвим інфор ма тив ний підсу мок його не що дав ньої пре зен тації досліджен -
ня щодо ба чен ня у гро мадській думці шляхів вреґулю ван ня військо во го
конфлікту на  Донбасі.
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