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Модуль 3: 
АдвокАсі кАМпАнії в сфері зАпобігАння тА протидії корупції

день перший: 
Лектори Тетяна Пеклун, Віталій Шабунін

Час тема 

09:00-09:30
Реєстрація учасників. 
Ранкова Кава-брейк

09:30-10:30
Планування адвокаційних кампаній.
Лекція-дискусія

10:30-11:50 
Адвокатування антикорупційної реформи. 
Case-study. Частина 1

11:50-12:00 Перерва

12:00-13:00
Медіа супровід адвокаційної кампанії. Акції прямої дії.
Лекція-дискусія

13:00-14:00 Перерва на обід 

14:00-15:00
Адвокатування антикорупційної реформи. 
Case-study. Частина 2

15:00-16:00
Медіа супровід адвокаційної кампанії. Робота з 
широкими колами громадськості.
Лекція-дискусія

16:00-16:10 Кава-брейк

16:10-17:20
Робота з активістами над їх проектами. 
Сесія, питання-відповіді. 

17:30-18:30 Вечеря

18:30-19:30 Екскурсія

Ця навчальна програма «Інструментарій антикорупційного активіста» була представлена 
Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції в рамках проекту «Програма сприяння 
громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) 
та здійснюється Pact в Україні. 
Зміст програми навчання є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково 
відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.



другий день: 
Лектори: Павло Новик, Оксана Нестеренко.

Час Тема 

09:30-11:30
Робота з відкритими реєстрами даних.
Павло Новик.
Тренінг

11:30-11:40 Перерва

11:40-13:00 
Пошук фінансування.
Лекція-бріфінг

13:00-14:00 Перерва на обід 

14:00-15:00
Презентація  антикорупційних ініціатив 
учасниками програми

15:00-15:10 Перерва

15:10-16:20
Презентація  антикорупційних ініціатив 
учасниками програми.

16:20-17:00
Завершення програми. 
Вручення сертифікатів.

лектори

вітАлій ШАбунін –
експерт із питань парламентського лобіювання та 
політичного консалтингу в сфері протидії корупції, 
голова правління громадської організації “Центр 
протидії корупції”, голова Ради громадського контролю 
при Національному антикорупційному бюро України 
(2015-2017). Координує групу протидії корупції в 
державних закупівлях й адвокаційний напрям діяльності 
Центру. 
Разом з командою Центру протидії корупції успішно 
адвокатував більш ніж 19 законопроектів, що дозволили 
закрити законодавчі дірки, з яких корупціонери у 
різноманітний спосіб висмоктували бюджетні кошти. 
Серед них законопроекти, спрямовані на створення 
нових правоохоронних органів, забезпечення їх 
незалежності та інституційного розвитку, законопроект 
створення першого у світі відкритого державного реєстру 
бенефіціарних власників юридичних осіб та відкриття 
доступу до державних реєстрів рухомого та нерухомо 
майна, законопроекти протидії корупції в державних 
закупівлях та закупівлях лікарських засобів та інше.

тетянА пеклун –
PR-менеджер, член правління ГО "Центр протидії 
корупції", фахівець в сфері проведення антикорупційних 
адвокаційних кампаній. 
Разом з колегами із Центру протидії корупції Тетяна 
як фахівець-медійник брала участь у просуванні 
законопроекту про "Національне антикорупційне бюро" 
та вищезгаданих законопроектів.



нотАткипАвло новик –
журналіст-розслідувач, активіст, експерт в сфері 
відкритих базах даних. Павло  проводив журналістські 
розслідування для громадської організації "Наші Гроші", 
зараз є аналітиком "Харківського антикорупційнього 
центру". Павло є автором розслідування "Кооперативна 
схема Кернеса-Добкіна". За фактами цього розслідування 
генпрокуратура передає до суду матеріали стосовно 
нардепа Михайла Добкіна. 

оксАнА нестеренко –
кандидат юридичних наук, випускник програми 
Фулбрайт, дослідницький центр, Вашингтон, США 
(2013/2014). Автор та співавтор понад 60 публікацій, 
серед яких науково-практичне видання “Викривачі” 
(2016), монографія “Інформація в Україні: право на 
доступ” (2012), Науково-практичний коментар до Закону 
України “Про доступ до публічної інформації” (2012). 
Є  співавтором законопроекту “Про захист викривачів”, 
а також була учасником робочої групи розробки Закону 
України “Про доступ до публічної інформації”. Очолює 
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії 
корупції в Україні Національного університету «Києво-
Могилянська академія». 



Місце проведення: 

Хаб соціальної активності “студія 42” 
Адреса: Майдан Конституції 1, 7 під’їзд, 2 поверх  
(вхід з вулиці Квітки-Основ’яненка), м.Харків. 

Місце проживання: 
Готель «ХАРКІВ»,  майд. Свободи, 7,  
м. Харків

Як дістатися на метро з 
південного вокзалу до 
готеля:  
Сідати на зупинці: Південний 
вокзал
Виходити на зупинці: Майдан 
Конституції
Пересадка: На зупинку: 
Історичний музей (Салтівська 
лінія)
Виходити на зупинці: 
Університет
Пішки від зупинки: Університет 
до готелю  130 м

Як дістатися на метро з 
автовокзалу до готеля: 
Пішки до станції метро 
Проспект Гагаріна 300 м
Сідати на зупинці: Проспект 
Гагаріна
Виходити на зупинці: Майдан 
Конституції
Пересадка: На зупинку: 
Історичний музей (Салтівська 
лінія)
Виходити на зупинці: 
Університет
Пішки від зупинки: Університет 
до готелю 130 м



Як дістатися від готелю до 
місця проведення навчання 
на метро:
Сідати на зупинці: 
Університет 
Виходити на зупинці: 
Історичний музей 
Перейти на зупинку: Майдан 
Конституції Вийти з метро 
і пройти до  «Студія 42» за 
адресою Майдан Конституції 
1, 7 під’їзд, 2 поверх (вхід з 
вулиці Квітки-Основ’яненка) 
5 хв. (див. Мапу)

Як дістатися від готелю до 
місця проведення навчання 
пішки: 
25 хв. (див. Мапу) Перевага: 
шлях від готелю до місця 
проведення йде через головну 
вулицю Харкова і головні 
Пам'ятки архитектури міста

Як дістатися з південного 
вокзалу до місця проведення 
навчання на метро 15 хв.: 
Сідати на зупинці: 
Південний вокзал
Виходити на зупинці: 
Майдан Конституції
Ідіть пішки 6 хв. до «Студія 
42». (Див. мапу)
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