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Антикорупційні кампанії ГО

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

№ Тема Дата Час 
проведення Форма Ауд Лектор Зміни до 

розкладу

1
Правове регулювання 
діяльності громадських 
організацій

19.10 11:40 – 
13:00

Лекція-
дискусія 4-315 Андрій 

Білецький  

2

Громадські 
антикорупційні 
організації: кейс 
України

19.10 13:30 – 
14:50

Лекція-
дискусія 4-315 Андрій 

Білецький  

3 Загальна теорія 
адвокації 19.10 15:00 – 

16:20
Лекція-
дискусія 4-315 Андрій 

Білецький  

4

Адвокаційні кампанії 
громадських 
організацій: загальні 
засади

19.10 16:30 – 
17:50

Лекція-
дискусія 4-315 Андрій 

Білецький  

5
Антикорупційні 
кампанії громадських 
організацій

24.10 18:00 – 
20:50

Лекція-
дискусія 4-100 Віталій 

Шабунін  

6
Антикорупційні 
кампанії громадських 
організацій

26.10 11:40 – 
13:00

Лекція-
дискусія 4-315 Віталій 

Шабунін  

7
Антикорупційні 
кампанії громадських 
організацій

26.10 13:30 – 
14:50

Лекція-
дискусія 4-315 Віталій 

Шабунін  

8
Антикорупційні 
кампанії громадських 
організацій

26.10 15:00 – 
16:20

Практичне 
заняття 4-315 Віталій 

Шабунін  

9
Антикорупційні 
кампанії громадських 
організацій

26.10 16:30 – 
17:50

Практичне 
заняття 4-315 Віталій 

Шабунін  

10

Адвокаційні кампанії 
громадських 
організацій: підготовка 
і реалізація

02.11 11:40 – 
13:00

Лекція-
дискусія 4-315 Андрій 

Білецький  

11

Адвокаційні кампанії 
громадських 
організацій: підготовка 
і реалізація

02.11 13:30 – 
14:50

Лекція-
дискусія 4-315 Андрій 

Білецький  

12
Практикум з 
написання 
адвокаційних кампаній

02.11 15:00 – 
16:20

Практичне 
заняття 4-315 Андрій 

Білецький  

13
Практикум з 
написання 
адвокаційних кампаній

02.11 16:30 – 
17:50

Практичне 
заняття 4-315 Андрій 

Білецький  
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14

Case-study 
адвокаційних 
антикорупційних 
кампаній

09.11 11:40 – 
13:00  Case-study 4-315 Оксана 

Нестеренко  

15

Case-study 
адвокаційних 
антикорупційних 
кампаній

09.11 13:30 – 
14:50  Case-study 4-315 Оксана 

Нестеренко  

16

Case-study 
адвокаційних 
антикорупційних 
кампаній

09.11 15:00 – 
16:20  Case-study 4-315 Андрій 

Білецький  

17

Case-study 
адвокаційних 
антикорупційних 
кампаній

09.11 16:30 – 
17:50  Case-study 4-315 Андрій 

Білецький  

18

Від дослідження 
до адвокації: 
комунікаційна 
стратегія для 
обґрунтованої 
антикорупційної 
політики

23.11 11:40 – 
13:00

Лекція-
дискусія 4-315 Ярослав 

Юрчишин  

19

Від дослідження 
до адвокації: 
комунікаційна 
стратегія для 
обґрунтованої 
антикорупційної 
політики

23.11 13:30 – 
14:50

Лекція-
дискусія 4-315 Ярослав 

Юрчишин  

20

Від дослідження 
до адвокації: 
комунікаційна 
стратегія для 
обґрунтованої 
антикорупційної 
політики

23.11 15:00 – 
16:20

Практичне 
заняття 4-315 Ярослав 

Юрчишин  

21

Від дослідження 
до адвокації: 
комунікаційна 
стратегія для 
обґрунтованої 
антикорупційної 
політики

23.11 16:30 – 
17:50

Практичне 
заняття 4-315 Ярослав 

Юрчишин  

22

Від дослідження 
до адвокації: 
комунікаційна 
стратегія для 
обґрунтованої 
антикорупційної 
політики

30.11 11:40 – 
13:00

Лекція-
дискусія 4-315 Ярослав 

Юрчишин  
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23

Case-study 
адвокаційних 
антикорупційних 
кампаній

30.11 13:30 – 
14:50  Case-study 4-315 Андрій 

Білецький  

24 Презентація 
адвокаційної кампанії 30.11 15:00 – 

16:20  4-315 Андрій 
Білецький  

25 Презентація 
адвокаційної кампанії 30.11 16:30 – 

17:50  4-315 Андрій 
Білецький  

26 Залік 14.12 15:00 – 
17:50  4-315 Андрій 

Білецький  

Розробка антикорупційної адвокаційної кампанії - 
23 листопада 2019 р., до 23:59.
Лекції, дискусії та case-study: Слухачі повинні 
брати активну участь у дискусіях, а також бути 
готовими до виконання завдань протягом заняття. 
У разі внесення змін до вимог курсу про це буде 
зроблено усне оголошення та повідомлено через 
список розсилки. Студенти особисто відповідальні 
про обізнаність щодо цих змін, навіть, якщо були 
відсутні на занятті.

Правила листування ел. поштою: 
Прохання надсилати електронні листи лише в 
таких випадках: 1) щодо призначення додаткової 
індивідуальної консультації; 2) повідомлення про 
відсутність на занятті та причини; 3) прохання наді-
слати ще раз анонси, зміни до програми, розкладу 
чи інші додаткові матеріали курсу. Питання щодо 
роз’яснення матеріалів курсу, процедур занять чи 
підсумкового контролю просимо вирішувати після 
занять або під час індивідуальних консультацій.
Отримання додаткових балів: Курс не передбачає 
можливості будь-яких додаткових форм завдань 
для отримання додаткових балів, крім тих, що пе-
редбачає програма.

Правила поводження на заняттях: 
Будь ласка, не запізнюйтеся на пари, під час лекцій 
вимикайте мобільні телефони. Обговорення та дис-
кусії під час занять повинні бути жвавими та ціка-
вими, але прохання висловлювати Ваші коментарі 
ввічливо. Будь ласка, виявляйте повагу до чужої 
точки зору і виражайте Вашу незгоду з аргументами 
інших коректно.

Етичні правила щодо написання робіт: 
Усі студенти повинні особисто працювати над 
проектом. Співпраця з іншими студентами перед-
бачається в межах виконання спільного проекту. 
Студенти зобов’язанні робити посилання у роботі 
на використані джерела; використання публікацій 
та досліджень без посилань вважається плагіатом. 
Плагіат є недопустимим та призведе до втрати 
права отримати кредити за курс.
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Оцінювання знань та вмінь студентів.
Шкала оцінювання знань:

Шкала Оцінка за національною 
шкалою Визначення

A 91-100 відмінно Дуже високий рівень знань із незначними 
помилками

B 81-90 добре Дуже добре; більше ніж середній рівень знань, але з 
деякими помилками 

C 71-80 добре Добре; загалом гарна робота, але є достатня 
кількість помітних помилок

D 66-70 задовільно Задовільно; але із значними недоліками

E  60-65 задовільно Достатньо; досягнуті мінімальні критерії

F 30-59 незадовільно Незадовільно; потрібна деяка додаткова робота

F 0-29 незадовільно Неприйнятно; потрібна значна додаткова робота

Розподіл балів в межах курсу

Оцінка складається з двох блоків

Перший блок за роботу протягом курсу 70 % від загальної 
оцінки (макс. 70 балів)

Другий блок 30 % від загальної оцінки 
(макс. 30 балів)

Підготовка антикорупційної 
адвокаційної кампанії 

(письмово)

Презентація антикорупційної 
адвокаційної кампанії Підсумковий контроль

40 30

Від 1-го до 30-и балів

36 26

32 22

28 18

24 14

20 10
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ПЛАН КУРСУ 

Антикорупційні кампанії ГО
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ТЕМА 1. 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

 План
 Громадянське суспільство в Україні
 Загальні правові засади діяльності 

громадських об'єднань
 Види громадських об'єднань
 Правовий статус громадських об'єднань

 

Викладач: 
Андрій Білецький

=Література

 Громадські і благодійні організації в Україні. 
Реєстрація та діяльність / М. В. Лациба, С. П. 
Старосольська, Д. В. Сидоренко [та ін.]. – Київ, 
ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 148 с.

 Лациба М. В. Як розуміти новий закон «Про 
громадські об’єднання» / М. В. Лациба, А. О. 
Шимчук. – К. : Укр. незалежн. центр політ. 
дослідж., 2013 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ucipr.kiev.ua

 Про громадські об’єднання: Закон України від 
22.03.2012 №2572-VI// Відом. Верхов. Ради 
України. – 2013. – №1. – Ст.1.

 Про органи самоорганізації населення: Закон 
України від 11.07.2001 №2625-ІІІ// Відом. 
Верхов. Ради України. – 2001. – №48. – Ст.254
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ТЕМА 2.  
ГРОМАДСЬКІ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ: КЕЙС 
УКРАЇНИ

 План
 Громадянське суспільство проти корупції в 

Україні: національний і регіональний аспекти
 Громадянське суспільство проти корупції в 

Україні: способи впливу
 Фактори, які впливають на антикорупційну 

діяльність в Україні

Викладач: 
Андрій Білецький

=Література

 Громадянське суспільство проти корупції 
в Україні: способи впливу. Аналітичне 
дослідження. URL: https://acrec.org.ua/wp-
content/uploads/2019/09/Working-Paper1-
24062019-blue.pdf

 Аналіз контекстуальних факторів, що 
впливають на антикорупційну діяльність в 
регіонах України. Аналітичне дослідження. 
URL: https://acrec.org.ua/wp-content/
uploads/2019/09/Working_paper_2_25062019-
blue.pdf
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ТЕМА 3.  
ЗАГАЛЬНЕ ТЕОРІЯ 
АДВОКАЦІЇ

 План
 Що таке адвокація?
 Основні елементи адвокації
 Законодавче регулювання адвокаційної 

діяльності
  

Викладач: 
Андрій Білецький

=Література

 Адвокаційна діяльність та некомерційне 
лобіювання в Україні: посібник / Прокопенко 
О.В. – Київ: 2017 – 82 с.

 Станкевич-Волосянчук О. І. Адвокація 
як метод впливу (практичний посібник) – 
Ужгород, 2013. – 80 с.

 Адвокаційна діяльність та її особливості 
у роботі з парламентом. URL: https://
radaprogram.org/sites/default/files/
publications/advocasi.pdf
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ТЕМА 4.  
АДВОКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ 
ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ: ЗАГАЛЬНІ 
ЗАСАДИ

 План
 Роль громадських організацій в формуванні та 

реалізації антикорупційної політики в Україні
 Основні форми адвокаційної діяльності 

громадських організацій
 

Викладач: 
Андрій Білецький

=Література

 Білецький А.В. Роль громадськості в 
проведенні антикорупційної реформи в 
Україні. С. 128-145. URL: http://nauka.nlu.edu.
ua/download/diss/Bileckii/d_Bileckii.pdf

 Нестерович В. Ф. Роль громадськості 
у формуванні та реалізації державної 
антикорупційної політики в Україні / В. Ф. 
Нестерович // Вісник Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е. О. 
Дідоренка. - 2016. - Вип. 3. - С. 5-13. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vlduvs_2016_3_3

 Державна антикорупційна політика і 
запобігання та протидія корупції на публічній 
службі в органах державної влади і органах 
місцевого самоврядування: монографія 
/ автор. кол. ; В. В. Василевич, Т. Е. 
Василевська, В. Ф. Нестерович, Е. В. Расюк, 
А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін. 
; за ред. проф. Ю.В. Ковбасюка і проф. В. Л. 
Федоренка. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 
524 с
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ТЕМА 5:  
АНТИКОРУПЦІЙНІ 
КАМПАНІЇ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

 План
 Планування антикорупційних кампаній.
 Перебіг антикорупційних кампаній. 
 Особливості адвокації розроблених 

рекомендацій щодо політики
  

Викладач: 
Віталій Шабунін

=Література

 Юрчишин Я., Ясиневич Я. Керівні принципи 
з планування та проведення адвокаційних 
кампаній, 2017ю

 Станкевич-Волосянчук О. Адвокація як 
метод впливу (практичний посібник):РМЕО 
«ЕКОСФЕРА». - Ужгород, 2013.

 Навроцький В.В., Менджул М.В. Кампанія 
адвокасі як інструмент демократичних 
перетворень / В.В. Навроцький, М.В. 
Менджул. – Ужгород: «Видавництво 
Олександри Гаркуші», 2011.
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ТЕМА 6:  
АДВОКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ 
ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ: ПІДГОТОВКА 
І РЕАЛІЗАЦІЯ

 План
 Підготовка та проведення адвокаційних 

кампаній (планування, вибір стратегії, 
впровадження)

 Моніторинг та оцінка адвокаційної стратегії
 Ресурси адвокації для громадських 

організацій
  

Викладач: 
Андрій Білецький

=Література

 Адвокаційна діяльність та некомерційне 
лобіювання в Україні: посібник / Прокопенко 
О.В. – Київ: 2017 – 82 с.

 Станкевич-Волосянчук О. І. Адвокація 
як метод впливу (практичний посібник) – 
Ужгород, 2013. – 80 с.

 Адвокаційна діяльність та її особливості 
у роботі з парламентом. URL: https://
radaprogram.org/sites/default/files/
publications/advocasi.pdf
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ТЕМА 7:  
ПРАКТИКУМ З НАПИСАННЯ 
АДВОКАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ 

Викладач: 
Андрій Білецький
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ТЕМА 8.  
СКЛАДАННЯ ГАЙДУ 
ДЛЯ CASE-STUDY 
АДВОКАЦІЙНИХ 
АНТИКОРУПЦІЙНИХ 
КАМПАНІЙ

Викладачі: 
Андрій Білецький, Оксана Нестеренко, 
запрошені викладачі
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ТЕМА 9.  
ВІД ДОСЛІДЖЕННЯ 
ДО АДВОКАЦІЇ: 
КОМУНІКАЦІЙНА 
СТРАТЕГІЯ ДЛЯ 
ОБҐРУНТОВАНОЇ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ.

 План
 Як дослідження може допомогти в розробці 

антикорупційної політики?
 Як використати результати дослідження для 

адвокації?
 Які антикорупційні стратегії краще 

застосовувати та коли?
  

Викладач: 
Ярослав Юрчишин

=Література

 Посібник Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий 
аналітичний документ у галузі державної 
політики: Практичний посібник для радників 
з державної політики у Центральній і Східній 
Європі. Переклад: Світлана Соколик. — LGI 
documents. — Київ: Видавництво «К.І.С.», 
2003.

 Ґамбета Д. Корупція: Аналітична мапа // 
Політична корупція перехідної доби / пер. 
англ. / за ред. С. Коткіна та А. Шайо. — Київ: 
Видавництво «К.І.С.», 2004. – 440 с.

 Джекобс Дж. Дилеми контролю над корупцією 
// Політична корупція перехідної доби / пер. 
англ. / за ред. С. Коткіна та А. Шайо. — Київ: 
Видавництво «К.І.С.», – 440 с.
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університету «Києво-Могилянська академія», 
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