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Модуль 2: 
АнАлітикА, що впливАє нА Антикорупційну політику

день перший: 

Час тема 

09:00-09:30 Реєстрація учасників, кава-брейк

09:30-10:00 Вступ до воркшопу 

10:00-11:00

основи дизайну дослідження та аналітики
• Основні принципи дослідження та аналітики
• Основні складові та структура 
• Як сконструювати аналітичну проблему?
• Як вдало обрати питання дослідження та застосувати 

теорії і визначення для його відповіді?
Оксана Гус

11:15-12:45

практичне заняття
• Формулювання питань та тези
• Концептуалізація та визначення
Оксана Гус

12:45-13:45 Перерва на обід 

13:45-15:15

європейські стандарти аналітичних матеріалів
• Види аналітичних матеріалів (policy paper, policy brief)
• Головні складові частини 
• Успішна комунікація (верстка) аналітичних матеріалів
Людмила Мельник, Оксана Гус

15:15-15:30 Кава-брейк

15:30-17:00

основи успішної комунікації з іноземною аудиторією
• Головні елементи електронного листа
• Міжкультурні особливості комунікації
• Найчастіші помилки при комунікації з іноземною 

аудиторією
Людмила Мельник, Оксана Гус

17:00-18:00 презентація власних проектів, спілкування з ментором.
олена Шостко

18:00-19:30 Вечеря

19:30-20:30 Мережування

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: 

Час тема 

09:00-09:30 Реєстрація

09:30-11:00

написання анотації
• Різні види анотації
• Стрктура та функції
Оксана Гус

11:00-11:15 Кава-брейк

11:15-12:45

Мистецтво переконливої аргументації
• Структура аргументу
• Кращі практики та найпоширеніші помилки
Оксана Гус

12:45-14:00  Перерва на обід 

14:00-15:00

кількісні та якісні методи дослідження: теорія 
та практика
Лекція 
Андрій Білецький

15:00-15:45
практикум  (практичні вправи, робота в малих 
групах ) 
Проведення інтерв'ю

15:45-16:00 Кава-брейк

16:00-17:00
Юридичні аспекти антикорупційної діяльності 
лекція
Андрій Білецький

17:00-17:45

тренінг у формі case-study
(робота в малих групах, вирішення завдань, по темі 
лекції)
Андрій Білецький

лектори

оксАнА Гус –
докторантка Інституту розвитку та миру Університету 
Дуйсбург-Ессен, Німеччина (Universität Duisburg-
Essen, Deutschland), співзасновниця міжнародної 
мережі дослідників корупції (www.ICRNetwork.org) 
та консультант з розвитку ACREC. Сферою наукових 
інтересів є політична корупція у гібридних режимах, а 
також методи та теорії міждисциплінарних досліджень 
корупції. Отримала ступінь магістра з політології, 
публічного права й антропології Мюнхенського 
університету Людвіга-Максиміліана, Німеччина (Ludwig-
Maximilians-Universität München, Deutschland). Вона була 
дослідницею в Університеті Торонто та консультантом 
УНП ООН та Ради Європи.
контактна інформація: oksanahuss@gmail.com.

лЮдМилА Мельник –
 
науковий співробітник Інституту європейських політиків 
у Берліні та старший менеджер проекту “Платформа для 
аналітики та міжкультурної комунікації” (PAIC) “. У своїх 
дослідженнях вона зосереджується, окрім іншого, на 
українському громадянському суспільстві та німецько-
українських відносинах. Вона опублікувала кілька статей 
про українську діаспору в Німеччині.

Андрій Білецький –
Юрист, кримінолог. Експерт в сфері запровадження 
освітніх  онлайн програм в сфері протидії корупції та 
ролі громадянського суспільства  в сфері проведенні 
антикорупційних реформ. Має низку наукових 
публікацій  в сфері протидії корупції та досліджує на 
рівні  кандидатської дисертації: “Участь громадськості в 
запобіганні корупційній злочинності в Україні”.



нотАткинотАтки



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)



 

н а в ч а л ь н а  п р о г р а м а
АНТИКОРУПЦІЙНОГО АКТИВІСТА:

ІНСТРУМЕНТАРІЙ


