РІЧНИЙ ЗВІТ 2017

ACREC
Міждисциплінарний науково-освітній центр щодо протидії корупції в
Україні (ACREC) є науково-дослідницьким центром, котрий здійснює
освітню, наукову та просвітницьку діяльність і об’єднує вітчизняних та
іноземних науково-педагогічних та наукових працівників, докторантів,
аспірантів, студентів та практиків у сфері запобігання і протидії корупції.
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Додаток 1. Фінансовий звіт англійською

Наша візія:
Врядування
без корупції –
як нова норма
у суспільстві
у 2038 році.
Наша місія:
Сформувати нову школу антикорупційної думки для
створення нового суспільного договору без корупції.
Надати агентам змін інструментарій, теоретичні і
практичні знання для їх професійної підготовки.
Стати комунікаційною платформою для агентів змін
на пострадянському просторі.

Що ми робимо
Вивчаємо корупцію, а також шукаємо нові підходи
та навчаємо, як з нею боротися.
Основні напрями діяльності Центру:

Антикорупційні
навчальні
програми
Дослідження та
аналітика
у сфері
антикорупційної
політики

Антикорупційна
неформальна
освіта

Органи управління

Наглядова рада
Адміністративний
директор

Виконавчий
директор

Мендежер з PR
та комунікацій

Бухгалтер

Офіс-менеджер

Команда експертів
та дослідників

Команда

Оксана Нестеренко
Виконавчий директор ACREC.
Викладач НаУКМА, кандидат
юридичних наук, автором
та співавтором понад 60ти наукових публікацій.
Спеціаліст в доступі
до публічної інформації
та захисті викривачів і
розкриття інформації.
Кандидат юридичних наук,
стипендіат програми ім.
Фулбрайт, 2013-2014рр..
Інститут Кеннана при
Міжнародному науковому
центрі ім. Вудро Вільсона,
Вашингтон (Kennan Institute
Woodrow Wilson International
Center for Scholars, Washington),
2013-2014рр..

Член робочої групи з розробки
Закону України «Про доступ
до публічної інформації» та
законопроекту «Про захист
викривачів і розкриття
інформації про шкоду або
загрозу суспільним інтересам»
Оксана є автором та
співавтором понад 60-ти
наукових публікацій, серед
яких монографія «Інформація в
Україні: право на доступ».

Оксана Гус
Консультант з розвитку,
координатор аналітичного
напрямку.
Докторант Інституту
Розвитку та Миру
Університету Дуйсбург-Ессен,
Німеччина (Universität Duisburg-Essen, Deutschland) та
консультант з розвитку
Офісу зв’язку українських
аналітичних центрів у
Брюсселі.
Сферою наукових інтересів
Оксани є відмивання грошей,
політична корупція в країнах
з перехідною економікою,
інститути по боротьбі з
корупцією, журналістські
розслідування, якісний аналіз,
порівняльний аналіз.

В даний час Оксана Гус працює
над дисертацією про політичну
корупцію в країнах з перехідною
економікою Східної Європи,
використовуючи Україну як
приклад. Отримала магістра
з політології, публічного права
та антропології Мюнхенського
університету ЛюдвігаМаксиміліана, Німеччина
(Ludwig-Maximilians-Universität
München, Deutschland).

Маргарита Чабанна

Аліна Лось

Керівник освітніх програм.
Експерт у питаннях
політичних режимів,
тоталітаризму, політичного
маніпулювання, партійних
систем.

Аналітик ACREC. Магістр
політології НаУКМА,
випускниця сертифікатної
програми «Антикорупційні
міждисциплінарні студії» 20172018 р.

Марія Мамедбекова

Крістіна Хамбекова

Адміністративний менеджер
ACREC.

Аналітик ACREC.

НАГЛЯДОВА РАДА

Макс Бадер
Експерт з політичних питань Східної
Європи та Азії, професор Лейденського
університету (Нідерланди). Сфера
наукових досліджень: вибори, корупція,
політика авторитаризму та
демократизму.

Борис Даневич
Експерт з медичного права України.
Є провідним спеціалістом в галузі
інтелектуальної власності.

Тетяна Пеклун
Медійник, член правління Центру
протидії корупції.

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ

Мелешевич Андрій
Президент Національного
Університету «Києво-Могилянська
Академія». Доктор філософії в галузі
політології (Ph.D, Syracuse University,
USA), професор

Марусов Андрій
Голова Правління ГО «Transparency
International Ukraine». Експерт з
питань держзакупівель, журналіст.

Дар’я Каленюк
Виконавчий директор ГО «Центр
протидії корупції», член Ради громадського контролю при Національному
антикорупційному бюро України. Спеціалізується в міжнародно-правових
механізмах протидії корупції, зокрема, поверненні вкрадених активів та
інструментах протидії відмиванню
грошей. Магістр права фінансових послуг, Чикаго-Кент коледж
права. Стипендіат програми ім. Фулбрайта 2010-2011 рр.

Наші проекти

Курси
на платформі
Prometheus
«Боротьба з корупцією»

Онлайн-курс створений на основі міждисциплінарного курсу “Корупція,
суспільство та державна політика”, розробленого спеціально для
студентів Києво-Могилянської Академії експертами та співзасновниками
Anti-Corruption Research and Education Centre – науково-освітнього
міждисциплінарного центру при КМА.

«Дослідження корупції: Як це працює?»

Курс відповідає на питання, що таке корупція, як її досліджувати та
вимірювати. У розробці курсу брали участь такі фахівці: Оксана Гус,
докторант Інституту розвитку та миру Університету Дуйсбург-Ессен,
Ніклас Коссов (Niklas Kossow), докторант та науковий співробітник
Європейського дослідницького центру боротьби з корупцією, Аліна
Мунджіу-Піппіді (Alina Mungiu-Pippidi), професор, політолог, журналіст,
експерт з боротьби з політичною корупцією, та інші українські та
міжнародні експерти.

Комплексна
навчальна
програма
«Інструментарій
антикорупційного
активіста»
В рамках дводенного тренінгу 30 активістів та громадських діячів зі
Східних регіонів України мали нагоду отримати знання та потужний
арсенал антикорупційних інструментів від найкращих українських
спеціалістів та налагодити міцний мережевий зв’язок з іншими
учасниками Програми.
Дана навчальна програма реалізується в рамках проекту «Програма
сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact
в Україні.

Наша діяльність
у 2017 році

1. Сертифікатна
програма
«Антикорупційні
міждисциплінарні
студії»
«Антикорупційні міждисциплінарні студії» присвячені комплексному
вивченню корупції як соціально-правового явища та шляхів її запобігання.
Для проведення лекцій запрошені теоретики та практики у сфері
протидії корупції з України, Нідерландів та Німеччини.

2. Літня школа
«Розслідування
корупційних
злочинів»
Протягом п’яти днів студенти мали унікальну можливість перейняти
досвід українських та американських колег з НАБУ, агентів ФБР у
розслідуванні фінансових махінацій, відчути себе в ролі справжніх
учасників процесу – детективами, прокурорами, адвокатами, свідками
корупційних правопорушень, спробувати переконати справжню суддю у
необхідності надати дозволи на проведення обшуку.

3. «Київський
антикорупційний
тур»
Це екскурсія містом, у супроводі гіда, що передбачає всебічне
інформування про корупцію та охоплює як місця панування
правопорушень, так і локації, де зароджується надія на світле майбутнє.

4. Дослідницький
проект
«Громадянське
суспільство проти
корупції в Україні»:
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції
Національного університету «Києво-Могилянська академія» (ACREC)
спільно з Лейденським університетом (Нідерланди) проводить
дослідницький проект, головною метою якого є з’ясувати, які фактори
пояснюють успіхи та невдачі антикорупційної діяльності громадянського
суспільства в Україні. Для досягнення цієї мети будуть досліджуватися
політична роль громадських організацій та активістів, стратегії
просвітницької діяльності, які вони використовують, а також їхні
організаційні форми. У результаті втілення проекту в життя з’являться
наступні публікації: огляд літератури, два робочих документи, дві
аналітичні записки та книга.
Оскільки боротьба українського громадського суспільства проти корупції
викликає цікавість донорів, зокрема Міністерства зовнішніх справ
(МЗС) Нідерландів, розуміння ролі, яку грає українське громадянське
суспільства у політиці, є особливо важливим. Знання про це необхідне
для розробки стратегії МЗС Нідерландів щодо громадських організацій.
Під час роботи над проектом проводяться як кабінетні дослідження, так
і польові роботи (збір первинних даних). Використовуються переважно
якісні методи дослідження. Польові роботи полягають у проведенні
напівструктурованих інтерв’ю з антикорупційними активістами та
громадськими організаціями, фокус-груп і включених спостережень.
Також, серед українських антикорупційних організацій буде поширене
опитування щодо їхньої діяльності. Емпірична частина проекту охоплює
вісім кейсів (вісім регіонів України, у яких громадянське суспільство
проводить активну антикорупційну діяльність – Дніпропетровська,
Закарпатська, Запорізька, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька
області та місто Київ).

Запланована тривалість проекту – 18 місяців. Проект поділений на
кілька великих блоків: перший – дослідницька діяльність (робота з
літературою, емпіричні, польові та кабінетні дослідження); другий – обмін
інформацією (включає проведення воркшопів, зустрічей дослідників,
обмін науковцями, які працюють над проектом, між Україною та
Нідерландами тощо); третій – написання публікацій.
Консорціум дослідників складається з трьох науковців Лейденського
університету та чотирьох – з Міждисциплінарного науково-освітнього
центру протидії корупції Національного університету «КиєвоМогилянська академія» (ACREC).

5. Лекція Антикорупційного Хабу “Комплаєнс як
ефективний метод боротьби з корупцією в Україні”
05.10.2017.
Під час лекції керівник практики комплаєнс Redcliffe Partners, Аріо
Дехгані розповів про розвиток комплаєнсу на світовому рівні, як
ефективного інструменту боротьби з корупційними практиками, про стан
та перспективи впровадження практики комплаєнсу в Україні, найбільш
типові практики використання комплаєнсу в повсякденній діяльності,
про урядову підтримку заходів комплаєнсу, виклики впровадження
комплаєнсу в Україні та способи їх подолання.
Серед інших питань, що обговорювалися під час лекції були:
Масштаби та негативний вплив корупції. Які збитки корупція завдає
економікам окремих країн та, як в цілому негативно впливає на розвиток
глобальної економіки.

6. Лекція «Корупція та кіберзлочинність подвійний
виклик для інвестицій» 24.05.2017, американського
професора Пітера Хеннінга, відомого
американського експерта у сфері протидії корупції.
Під час лекції професор Пітер Хеннінг розповів слухачам, яким чином
пов’язаний розвиток економіки держави та боротьба як корупцією та
кіберзлочинністю.

7. Дискусія «Є-Декларування для антикорупційних
громадських організацій. За чи проти» 05.04.2017.
8. 24 січня 2017 р. Міждисциплінарний науковоосвітній центр протидії корупції в Україні
Національного університету «Києво-Могилянська
академія» (ACREC) провів колоквіум.
Мета колоквіуму обговорення дослідження «Оцінка виконання
антикорупційної стратегії: досягнення та проблеми», молодого
дослідника, аналітика Anton Marchuk. Участь в обговоренні взяли вченні
та експерти, що представляють різні галузі знань.

9. Тренінг «Як змусити державу поділитись
інформацією?» 23.02.2017.
23 лютого в Антикорупційному Хабі відбувся тренінг «Як змусити
державу поділитись інформацією». Тренер - один із розробників закону
«Про доступ до публічної інформації», кандидат юридичних наук
стипендіат програми «Фулбрайт» і викладач НаУКМА Oksana Nesterenko
допомогла розібратись з усіма тонкощами оформлення подачі запитів і
оскарження неправомірних відмов.

10. Лекція Антикорупційного Хабу:: «Як нам
пробігти антикорупційний марафон?» 09.02.2017.
11. «Вимагають хабар? Як діяти. Практичні аспекти»
26.01.2017.
Учасники заходу дізнались про те, що повинен зробити Громадянин, коли
в нього вимагають хабар. А головне «що» і «чому» ні в якому разі робити
не можна. Які саме ненавмисні дії можуть допомогти хабарнику уникнути
відповідальності.

12. Опубліковані дослідження:
Оцінка виконання антикорупційної стратегії: досягнення та проблеми
Це видання є спільним проектом «Міждисциплінарного науковоосвітнього центру протидії корупції Києво-Могилянської Академії
«ACREC» та «Антикорупційного штабу».

13. Лекція-дискусія студентів з журналістами,
народними депутатами та відомими громадськими
діячами Мустафою Найємом та Сергієм Лещенко.
Захід був організований громадською організацією Молодіжна
антикорупційна агенція та Міждисциплінарний науково-освітній
центр протидії корупції НаУКМА. Під час заходу учасники узнали про
інструменти моніторингу бюджетів ВНЗ, відкриті державні реєстри та
антикорупційні кейси.

14. Аналітичні дослідження:
«ОЦІНКА ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ»
Це дослідження буде корисним
представникам державних установ та
органів, що дотичні до формування та
реалізації державної антикорупційної
політики; науковцям, які здійснюють
дослідження стосовно корупції;
громадським активістам та журналістам, що
спеціалізуються на питаннях запобігання
та протидії корупції; зацікавленим в
антикорупційній тематиці особам.

«ОЦІНКА
ВИКОНАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ:
ДОСЯГНЕННЯ
ТА ПРОБЛЕМИ»

Київ
2017

Ан алітичн е
до слідже н н я

1

«ОЦІНКА ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКлИКИ»

АнАлітичне дослідження
«ОЦІНКА ВИКОНАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ:
ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКлИКИ»

1

Цілі дослідження:
оцінити стан виконання Антикорупційної
стратегії на 2014-2017 роки та державної
програми з її реалізації протягом 2015-2016
років;
визначити проблеми, що залишаються
невирішеними або виявляють себе в ході
реалізації державної антикорупційної
політики;
визначити рекомендації щодо подальших
заходів, які варто включити до
Антикорупційної стратегії та державної
програми (при її щорічному перегляді) з
метою вирішення актуальних проблем.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

$ 25.000
Антикорупційні
міждисциплінарні студії:
Cертифікатна програма
(Foundation Open
Society Institute )

$ 2.930

$ 24.210

Антикорупційні
тури
(Stiftung
"Erinnerung,
Verantwortung
und Zukunft")

Літня школа
"Розслідування
корупційних
злочинів"
(Law Enforcement
Section,
U.S. Embassy
in Ukraine)

€ 54 779

$ 25.736
Професіоналізація
українського
місцевого
антикорупційного
активізму на
Східній Україні
(USAID)

$ 10.000
Проект «Зміцнення
потенціалу ACREC»
(International
Renaissance
Foundation)

Дослідницький
проект
"Громадянське
суспільство проти
корупції в Україні"
(Leiden University)

Наші партнери
Ресурсний центр ГУРТ
Національний університет «Києво-Могилянська
академія» (НаУКМА або просто Могилянка)
Центр протидії корупції
Transparency International Ukraine
Реанімаційний пакет реформ
Громадська організація “Всеукраїнська ліга правників
проти корупції”
Коаліція громадських організацій на захист
викривачів інформації «Ініціатива 11»
Міждисциплінарна мережа щодо дослідження
корупції
Kyiv-Mohyla Foundation of America
Міжнародний фонд «Відродження»
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX)

Наші донори у 2017 р.
Foundation “Remembrance, Responsibility and Future” (EVZ) by Universität Duisburg-Essen.

Law Enforcement Section, U.S. Embassy
in Ukraine

Universiteit Leiden
The Netherlands

Foundation Open Society Institute

USAID

International Renaissance Foundation

Додаток 1

The Financial Report of
the Anti-Corruption Research and Education Centre
2017

1.Research Project Civil Society against Corruption in Ukraine (Consortium Agreement with
Leiden University)
Source of Project Funding: Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO-WOTRO)
Grant number: W 08.311.101
Total Grant Budget (EUR): 299, 670
ACREC`s part of budget (EUR): 128,892 (by Leiden University)
Grant Budget that ACREC has already got 2017: € 54 779, 00
Date: December 15, 2017 to August 15, 2019
Project manager: Max Bader (Leiden University)
Summary of the project: Corruption in Ukraine has been a major contributing factor to the
existence of power asymmetries that are an important cause of poverty, inequality, and political
exclusion. Since the 2014 Euromaydan Revolution, the conditions for effective anti-corruption
efforts have much improved. The fight against corruption attracts substantial interest from
donors, including the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, who support the anticorruption advocacy of Ukrainian civil society. This project scrutinizes core assumptions of the
Theory of Change of the Dialogue & Dissent program related to the political role of CSOs (first
research focus), with a view to providing input for the design of the next civil society policy
framework of the Ministry of Foreign Affairs. Our central research question is: What explains
the success and failure of anti-corruption activism in Ukraine? In order to answer this question,
the research will focus on three factors that are central to the Theory of Change of the
Dialogue & Dissent program: the type(s) of political role that CSOs perform; the advocacy
strategies that they choose; and their organizational form. The project will produce a literature
review, two working papers, two policy briefs, and a book.
2.The Project «Strengthening Capacity ACREC»
Source of Project Funding: the International Renaissance Foundation (Think Tank
Development Initiative, TTDI
Grant number: 52228
Grant budget (USD): 10, 000
Registration date: December 15, 2017 to June 15, 2018
Project manager: Oksana Nesterenko.
Summary of the project: The Project «Strengthening Capacity ACREC» focuses on improving
organizational management and development,
in particular
sustainable institutional
development, the high organizational capacity of ACREC, the high financial capacity of the
organization, the development of capacity ACREC as think tank of anti-corruption policy in
Ukraine.

3. Professionalizing Ukrainian Local Anti-Corruption Activism in Eastern Ukraine
(PULACA-E)
Source of Project Funding: PACT Inc.
Federal Award Name: USAID/ENGAGE
Grant number: 380-008790
Grant budget (USD): 25, 736
Registration date: November 12, 2017 to August 15, 2018
Project manager: Oksana Nesterenko.
Summary of the project:
activists

PULACA-E’s objective is to help a new generation of local CSO

and students in south and east Ukraine find and take action against local corruption.

So, PULACA-E’s purposes are to: (1) identifying promising corruption-fighters from among
CSOs and l-school students in Ukraine’s south and east; (2) training those anti-corruption
activists; (3) through a multi-step process of mentoring and assistance with project design and
deployment, help PULACA-E trainees actually operationalize corruption-fighting activities.
More geopolitically, by training activists who will help fight corruption in south and east Ukraine,
PULACA-E will contribute to improved “good governance” and therefore improve citizens’ trust in
their government … and therefore reduce the feeling among some sectors of the population that
“I can’t trust governing institutions, so why does my country deserve my patriotism?”

4. Certification Program “Anti-corruption Interdisciplinary Studies”
Source of Project Funding: Foundation Open Society Institute
Grant number: OR2017-35812
Grant budget (USD): 25,000
Registration date: June 12, 2017 to November 12, 2017
Project manager: Oksana Nesterenko.
Summary of the project: The Certification Program ‘Anti-corruption Interdisciplinary Studies’
is a non-degree professional certificate program dedicated to the integrated study of corruption
as a social and legal phenomenon, the impact of corruption on all the state building processes,
to the most effective ways of preventing and corruption control. The Certification Program “Anti-

corruption Interdisciplinary Studies” consists of 7 courses: 1. Corruption, Public Policy and
Society; 2. Methodology of Preparing Research and Policy Papers in Anti-corruption Field; 3.
Investigating Corruption Offenses; 4. Legal Tools Preventing

Corruption; 5. Anti-corruption

Compliance; 6. Search and Content Analysis of Information in Open and Closed Databases; 7.
Preventing Electoral Corruption: the Experience of EU Member States (see the syllabuses in
attached files.)

5. “Meet Up! German-Ukrainian Youth Encounters”: Spotting Agents of Change for Good
Governance - Walking with Thinking (Anti-Corruption tour Kyiv).
Source of Project Funding: Foundation “Remembrance, Responsibility and Future” (EVZ) by
Universität Duisburg-Essen.
Project implementer in Ukraine: ACREC
Grant budget (USD) in Ukraine: 2930
Project implementer in Germany: Kulturwissenschaftliches Institut Essen
The grant start and end dates: March 15th to November 30th 2017.
Project manager: Nataliia Bovkun
Summary of the project:

The project is funded by the Foundation “Remembrance,

Responsibility and Future” (EVZ) with support from the German Federal Foreign Office and the
Robert Bosch Foundation. The project is implemented on the initiative of Міждисциплінарний
науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА and members of the Ukrainian network
Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). The selected team of 6 Ukrainian and 6 German
participants will be introduced to German and Ukrainian change agents: civil society activists
and state institutions with a focus on anti-corruption and good governance. Through meetings
with NGOs and anti-corruption institutions and the development of an educational city-walk in
Kyiv and a related webpage, the participants will learn about the causes and consequences of
corruption and constructive anti-corruption solutions. The results of the project will be available
publicly by means of this newly designed guided tour and website and via the project’s
Facebook page, which will be regularly updated over the course of the project.

6. The Summer school “Investigation and Prosecution Corruption Offences”.
Source of Project Funding: Law Enforcement Section, U.S. Embassy in Ukraine
Grant budget (USD): 24,210.
The grant start and end dates: March 27th to August 27th 2017.
Project manager: Oksana Nesterenko.
Summary of the project: The grant is given ACREC go to organize 5-Day Summer School
“Investigation of Corruption-Related Offenses” in July, 2017 to prepare 40 law schools’ students
from different regions of Ukraine to become “professional” in investigation and legal prosecution
of corruption-related crimes.

 м. Київ, вул. Волоська 8/5, 4 корпус 5, офіс. 110-Б
 acrec@ukma.edu.ua
 https://acrec.org.ua
 https://www.facebook.com/acrec.ua
 http://acwalks.com.ua
 https://courses.prometheus.org.ua/courses/NAUKMA/
ANTICOR101/2015_T2/about

