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ACREC
Міждисциплінарний науково-освітній центр 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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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.
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Цінності
Цінностями, що ми сповідуємо і які
визначають розвиток, спрямованість
та всю діяльність організації, є:
1.

2.

3.
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Неупередженість. Ми вважаємо, що неупередженість — це
протилежність корупції. Тому неупередженість — це наріжний
камінь у навчальному та дослідницькому процесах, що впроваджує
ACREC.
Ефективність та результативність. В умовах обмежених ресурсів
ми акцентуємо увагу на уникненні подвійних матеріальних і часових
затрат. Задля цього здійснюємо попереднє планування, залучаємо
волонтерів та дотримуємося принципу економності. Для нас
важливо працювати не над проектами, на які дають фінансування,
а над проектами, в яких ми бачимо обґрунтований потенціал для
позитивного результату (фокус не на output, а на impact).
Інклюзивність. Основою нашої роботи є нульова толерантність
до дискримінації будь-яких суспільних груп.

Принципи і підходи
до імплементації
діяльності
Принципи:


Критичність: Означає не негативність, а усвідомлення, що ніщо
не дане саме по собі, необхідність все перевірити, перепитати.
Відсторонення від нормативних тверджень «добре чи погано».



Конструктивність: Вибудувати інноваційну думку, ідею, теорію. Ми
вважаємо, що теорія дає інструмент для розвитку ідей. Дослідження
відкривають нову, необмежену перспективу, яка може допомогти
знайти рішення проблеми, яку на перший погляд неможливо
вирішити.



Об’єктивність: Політична
незалежність,
відкритість
до
(неочікуваного) результату, прозоре відображення процесу
академічної роботи.



Креативність: Сміливість розвивати цікаві, неординарні питання,
давати визначення, розвивати власні концепції, теорії поза наявною
літературою. У той же час, креативність - це не хаотичність, оскільки
акцент лежить на структурованій, послідовній, обґрунтованій
роботі.

Підходи:
Досвід антикорупційної політики незалежної України показує, що
законодавство, акцент на репресивних та каральних заходах подолання
корупції не можуть бути ефективно імплементовані в умовах системної
політичної корупції. Натомість необхідний новий суспільний договір,
який може змінити систему. Ми вважаємо, що зміщення акценту на інпут
системи (інституціоналізація нових правил політичної гри, створення
нових політичних сил, стратегічна комунікація інтересів широких верств
населення) можуть стати альтернативними підходами для суспільних
інновацій у сфері протидії корупції.
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Тому у нашій роботі ми виділяємо два основні підходи:
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Створення умов для формування критичної маси для змін правил
гри;



Акцент на творенні/ співтворенні нових правил гри та умов (на
відміну від стратегії shaming and blaming).

Органи управління

Наглядова рада
Правління

Виконавчий
директор

Адміністративний
директор

Фінансовий
директор

Комунікаційний
менеджер
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П’ять аналітиків

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.

Марта Фаріон
Адвокат, президент Києво-Могилянської
Фундації в Америці. Є головою ради
програми
«Електронна
бібліотека
країни».
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ПРАВЛІННЯ

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

Марусов Андрій
Експерт з
журналіст.

питань

держзакупівель,

Тетяна Пеклун
Медійник, член правління ГО «Центр
протидії корупції».
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Дар’я Каленюк
Виконавчий директор ГО «Центр
протидії корупції».
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 20102011 рр.

13

Команда

Оксана Нестеренко
Виконавчий директор ACREC.
Викладач НаУКМА, кандидат
юридичних наук. Спеціаліст у
сфері доступу до публічної інформації та захисті викривачів
і розкриття інформації. Кандидат юридичних наук, стипендіат програми ім. Фулбрайта,
2013‑2014 рр. (Інститут Кеннана при Міжнародному науковому центрі ім. Вудро Вільсона,
Вашингтон (Kennan Institute
Woodrow Wilson International
Center for Scholars, Washington)).
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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 60ти наукових публікацій, серед
яких монографія «Інформація в
Україні: право на доступ».

Оксана Гус
PhD in political science Інституту Розвитку та Миру Університету Дуйсбург-Ессен, Німеччина (Universität Duisburg-Essen,
Deutschland). Наукова співробітниця Лейденського університету, Нідерланди (Leiden
University),
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.
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Отримала ступінь магістра з
політології, публічного права
й антропології Мюнхенського
університету Людвіга-Максиміліана, Німеччина (LudwigMaximilians-Universität
München, Deutschland).
Вона була дослідницею в Університеті Торонто та консультантом УНП ООН та Ради Європи.

Андрій Білецький
Адміністративний директор.
Кандидат юридичних наук, кримінолог. Експерт у сфері запровадження освітніх онлайн-програм у сфері протидії корупції
та ролі громадянського суспільства у сфері проведення антикорупційних реформ. Має низку
наукових публікацій у сфері протидії корупції.

Маргарита Чабанна
Кандидат політичних наук,
доцент. Керівник освітніх програм. Експерт у питаннях
політичних режимів, тоталітаризму, політичного маніпулювання, партійних систем.

Марія Мамедбекова
Адміністративний менеджер
ACREC. Фахівець з міжнародних відносн, магістр міжнародних відносин ІМВ КНУ ім.Т.Г.
Шевченка.
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Аліна Лось
Аналітик ACREC. Магістр політології НаУКМА, випускниця
сертифікатної програми «Антикорупційні міждисциплінарні студії» 2017-2018 рр.
Менеджер проекту «Київські антикорупційні тури»

Альона Куценко
Аналітик ACREC. Магістр з
управління персоналом КНТЕУ,
випускниця сертифікатної програми «Антикорупційні міждисциплінарні студії» 2018-2019
рр. Експерт проекту «Київські
антикорупційні тури».
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Наша діяльність
у 2019 році
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Освітній напрям
1. Сертифікатна програма
«Антикорупційні міждисциплінарні
студії»

Уже третій рік поспіль нами було розпочато Сертифікатну програму
«Антикорупційні міждисциплінарні студії». Цього року вступниками
нашої програми стали представники органів державної влади і
місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади,
співробітники правоохоронних органів, представники громадського
і приватного секторів. Протягом періоду їх навчання на них очікують
змістовні лекції з основ антикорупційної політики, загальних засад
взаємодії держави, громадянського суспільства і приватного сектору
в сфері запобігання і протидії корупції, методології проведення
досліджень в антикорупційній сфері, доступу до інформації, пошуку її
у відкритих базах даних, а також інтерактивні семінари з розслідування
корупційних правопорушень. Заняття для слухачів Сертифікатної
програми проводять запрошені національні та міжнародні теоретики
і практики у сфері протидії корупції. Ця навчальна програма
здійснюється за підтримки Open Society Foundation.
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2. Магістерська програма
«Антикорупційні студії»
Восени 2019 року, вперше
в
Україні,
стартувала
міждисциплінарна магістерська
програма
«Антикорупційні
студії». Вона була запущена
у тісній співпраці ACREC
із
кафедрою
політології
Національного університету «Києво-Могилянська академія». Слухачі цієї
програми матимуть змогу почути унікальні за своїм наповненням 42 курси
протягом двох років навчання. При цьому, до викладання залучаються не
тільки вітчизняні та закордонні теоретики і практики у сфері антикорупції,
але й відомі політики та громадські діячі. Магістерська програма має на
меті надати випускникам ґрунтовні знання у сферах політичної науки,
права, економіки та соціології одночасно. Крім того, студенти додатково
отримають унікальну можливість проходження ознайомчої практики в
органах державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних та
громадських організаціях, де вони зможуть здобути практичні навички
роботи у сфері запобігання і протидії корупції.
Слухачами першого набору Магістерської програми «Антикорупційні
студії» стали 13 осіб, серед них: представники органів влади, державних і
приватних компаній, громадських організацій.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою
завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених
Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської
програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю
Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і
необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.
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Дослідницький
напрям
1. ACREC REVIEW

ACRECREVIEW №1/2019
Чи співвідноситься
прозорість діяльності
з ефективністю:
аналізуємо роботу
парламенту

ACRECREVIEW №2/2019
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЖІНКАМИПАРЛАМЕНТАРІЯМИ
ІНТЕРЕСІВ ЖІНОК
В ПРОЦЕСІ УХВАЛЕННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

ACREC Review» – це періодичне видання
Міждисциплінарного
науково-освітнього
центру протидії корупції НаУКМА, яке
представляє собою аналітичний продукт на
основі наукових, практично зорієнтованих
досліджень у сфері запобігання корупції.
Ключовою метою цього видання є надання
можливості опублікувати свої дослідження
молодим та перспективним дослідникам, які
шукають альтернативні підходи до розуміння
і визначення корупції та шляхів її протидії,
а також посилення аналітичної складової
досліджень в цій області знань.
У 2019 році ACREC було видано два випуски
ACREC REVIEW: 1) «Чи співвідноситься
прозорість діяльності з ефективністю:
аналізуємо роботу Парламенту», авторами
якого виступили експерти аналітичного
центру «Інститут законодавчих ідей»; 2)
«Представництво жінками-парламентаріями
інтересів жінок в процесі ухвалення
антикорупційного законодавства в Україні»,
який було написано стажеркою ACREC в
рамках Програми стажування студентів в
аналітичних центрах від МФ «Відродження»
Ольгою Теплицькою.

ACREC REVIEW видається в межах Ініціативи з розвитку аналітичних
центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у
партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за
фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.
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2. IV Міжнародний форум дослідників
корупції ICRN

Влітку в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
відбувся
четвертий
науково-дослідницький
міждисциплінарний
форум з питань корупції «Різновиди (анти)корупції: уроки минулого
для майбутнього». ACREC організовував цьогорічний форум спільно з
Міждисциплінарною мережею дослідників корупції (ICRN) https://www.
icrnetwork.org/. Цей Форум вперше зібрав в Україні представників різних
континентів: Азії, Африки, Північної та Південної Америки, Європи.
Головною метою Форуму стало налагодження системи мережування і
обміну знаннями та досвідом між молодими науковцями та практиками,
які працюють у сфері запобігання і протидії корупції з усього світу.
Під час Форуму дслідники обговорювали: старі підходи до розуміння
явища «корупції», чому не працюють старі антикорупційні механізми, за
допомогою чого виробити нову регіональну або національну політики
тощо. Учасники Форуму також працювали над розробкою нових підходів
та механізмів, а саме: оцінювання корупційних ризиків за допомогою
різноманітних IT інструментів; побудова системи публічного управління
на основі технології Distributed ledger; створення соціальних ігор
(експериментів) для пояснення феномену корупційної поведінки і багато
іншого.
Крім того, учасники мали змогу послухати лекції запрошених спікерів,
якими були:
1.
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Джанін Р. Ведель (Janine R. Wedel) – американська науковиця,
професорка університету в Шарській школі політики і уряду при
Університеті Джорджа Мейсона, з доповіддю «Нові напрямки в
боротьбі з корупцією: меппінг корупції та її впливу на процеси»
(“New Directions in Anti-Corruption: Mapping Corruption and
Influence Processes”);

2.

Аліна Мунджіу-Піппіді (Alina Mungiu-Pippidi) – професорка
кафедри демократії в Школі управління Герті в Берліні, очільниці
Європейського дослідницького центру з питань боротьби з
корупцією та державним будівництвом (ERCAS), яка розказала
про свою роботу «Наперекір всьому. Боротьба із залежністю
«попереднього розвитку» при побудові належної системи
урядування» (“Against all Odds. Fighting Path Dependency in Good
Governance Building”).

У рамках підготовки Міжнародного форуму дослідників корупції,
співробітники ACREC також брали участь в редакційній колегії та допомозі
у підготовці випуску Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal 5 (2019): Legal and
Political Challenges of Anticorruption Activities, присвяченого темі корупції
та антикорупції за результатами Міжнародного науково-дослідницького
форуму дослідників корупції ICRN «Різновиди (анти)корупції: уроки
минулого для майбутнього».

Форум було організовано ACREC
спільно з Міждисциплінарною мережею
дослідників корупції (ICRN) https://www.
icrnetwork.org/ та за фінансової підтримки
Міжнародного фонду «Відродження».
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3. Міжнародний семінар «Гендер
і корупція»
У середині червня 2019 року,
ACREC виступив своєрідним
хабом, майданчиком для
зустрічі
експертів
для
вироблення рекомендацій
та удосконалення існуючих
практик в сфері гендеру та
корупції. Ініціаторами цього
дводенного семінару виступила мережа дослідників корупції ICRN.
Семінар «Гендер і корупція» зібрав разом представників з 5 країн Європи:
Болгарії, Словаччини, Чеської Республіки, Угорщини та Румунії.
У ході семінару учасники взяли участь в експертному обговоренні цього
питання та обмінялись власним унікальним досвідом. Учасники були
поділені між собою на групи в яких вони розробляли рекомендації щодо
вдосконалення політики в сфері гендеру і корупції. Очікується, що кожен з
учасників має впровадити ці рекомендації у власній країні.
Цей семінар сприяв не тільки мережуванню між собою учасників і розробці
рекомендацій щодо вдосконалення політики в сфері гендеру і корупції,
але й становленню ACREC як дослідницького майданчика для проведення
міжнародних заходів в сфері протидії корупції.
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4. Дослідницький проект
«Громадянське суспільство проти
корупції в Україні»

ACREC спільно з Лейденським університетом (Королівство Нідерланди)
завершив дворічний проект «Громадянське суспільство проти корупції
в Україні». На науково-практичному семінарі, який відбувся в стінах
Києво-Могилянської академії, були представлені результати проведеного
дослідження. У рамках проекту, було проаналізовано різноманітні фактори,
які обумовлюють ефективність та неефективність діяльності громадських
організацій у сфері запобігання і протидії корупції на регіональному
рівні України. Для досягнення мети дослідження було проведено 242
інтерв’ю з антикорупційними громадськими організаціями у 57-и містах
23-х областей України. Результатом проекту став збірник аналітичних
матеріалів, що складається з двох аналітичних статей та двох полісі
бріфів, («Громадянське суспільство проти корупції в регіонах України:
рекомендації щодо (міжнародної) допомоги»; «Коли антикорупційний
активізм в Україні має вплив? Уроки для міжнародної підтримки»; «Аналіз
контекстуальних факторів, що впливають на антикорупційну діяльність в
регіонах України»; «Громадянське суспільство проти корупції в Україні:
способи впливу»), які розкривають різні аспекти та умови для здійснення
впливу на впровадження антикорупційних реформ з боку антикорупційних
громадських організацій на регіональному рівні. Аналітичні матеріали було
видано двома мовами: англійською і українською. Також, дослідницькою
групою проекту було опубліковано дві академічні статті, присвячені
тематиці участі регіональних громадських організацій у формуванні та
реалізації антикорупційної політики на місцях. Ці статті було опубліковано
в двох журналах: Demokratizatsiya (2019) та Kyiv-Mohyla Law and Politics
Journal (№5, 2019).
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Крім того, результати проекту були представлені і обговорені під час
заключної конференції «Co-creating knowledge on advocacy with civil
society», яка відбулась у м. Гаага, Королівство Нідерланди. Дослідницький
проект відбувся за фінансової підтримки Організації наукових досліджень
Королівства Нідерландів (Netherlands Organisation for Scientific Research,
NWO) та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

Крім того, результати дослідження були
опубліковані в книзі «Громадянське
суспільство vs. корупція в Україні»
У подальшому, результати досліджень,
які не увійшли до попередніх 4-х
аналітичних документів, були взяті за
основу для написання рекомендацій
щодо
допомоги
регіональним
антикорупційним організаціям з боку
донорської спільноти. За результатами
проекту було створено: моніторинговий
звіт
(англійською
і
українською
мовами),
резюме
моніторингового
звіту
(англійською
і
українською
мовами); інфографіку (англійською і
українською мовами); policy brief (англійською і українською мовами);
наукову статтю (українською мовою). Усі ці аналітичні документи
було представлено представникам донорської спільноти, серед яких:
представники Міжнародного фонду «Відродження», USAID’s Enhance
Non-Governmental Actors and Grassroots Engagement (ENGAGE), USAID’s
Support to Anti-Corruption Champion Institutions (SACCI), Делегації
Європейського Союзу в Україні, Посольства Королівства Нідерландів в
Україні, а також Посольства Чеської Республіки в Україні.
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Вказані рекомендації також були представлені в м. Лейден та м. Гаага
(Королівство Нідерланди). На першій з цих презентацій були присутні
представники Лейденського Університету, які спеціалізуються на
дослідженні Росії та Євразії, а на другій – аналітики\аналітикині Центру
the Netherlands Institute for Multiparty Democracy, колишній міністр
закордонних справ Королівства Нідерланди та засновник Opendoor
Ukraine Йоріс Ворхоєв, представники посольства України в Королівстві
Нідерланди тощо.
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Проект було реалізовано в межах «Ініціативи з розвитку аналітичних
центрів в Україні», яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у
партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за
фінансової підтримки посольства Швеції в Україні.
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5. Участь у дослідженні «Управління
активами як функція АРМА:
співвідношення норм права»
на запрошення Transparency
International Ukraine

Співробітники ACREC, на запрошення Transparency International
Ukraine, разом з представниками Національного антикорупційного
бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
взяли участь в дослідженні, основним питанням якого було проаналізувати українське та міжнародне законодавство у сфері управління активами, практику Європейського суду з прав людини та роботу
іноземних органів, подібних АРМА. Дослідниками ACREC було підготовлено аналітичні частини щодо: практики Європейського суду з
прав людини щодо передачі в управління активів, одержаних від корупційних та інших злочинів; звіти міжнародних організацій про діяльність іноземних аналогів АРМА (OECD, GRECO, FATF тощо); аналізу законодавства країн-членів Європейського Союзу в контексті
управління арештованими активами та роботи аналогічних органів
АРМА.
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6. Написання моніторингового звіту на
замовлення Проекту ЄС «PravoJustice»
Завдяки співпраці з міжнародними
партнерами, поширенню інформації
про діяльність та компетенції ACREC,
співробітників Центру було залучено
в якості національних експертів для
написання оціночного звіту для проекту
Європейського Союзу «Pravo-Justice»,
який стосувався оцінки реформування
сектору кримінальної юстиції в сфері
антикорупції. Звіт був розроблений як
частина загальної оцінки Стратегії реформування судоустрою, судочинства
та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки та Плану дій до цієї
Стратегії.
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7. Наукові колоквіуми, дебати,
конференції, тренінги, семінари
Наукові колоквіуми

У 2019 році ACREC було
організовано
декілька
наукових колоквіумів для
молодих дослідників. Перший
з них відбувся для обговорення
дизайну наукових робіт Шпак
Н. , Білецького А. та Теплицької
О. на тему корупційних ризиків
у сфері управління землею;
перспектив
та
обмежень
взаємодії громадськості та
правоохоронних
органів
у
викритті
корупційних
злочинів; впливу політичної залученості жінок на рівень корупції в
Україні. У обговоренні взяли участь співробітники ACREC, а також
Олександра Койдель з Берлінської Школи Транснаціональних Студій
(Вільний Університет Берліну) і Ніна Онопрійчук з кафедри політології
та державного управління Вільного Університету (Vrije Universiteit) в
Амстердамі. Пані Олександра та пані Ніна надали доповідачам корисні
рекомендації та поради стосовно покращення та удосконалення
презентованих ними дизайнів.
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Наступний колоквіум було
організовано
в
рамках
проекту
«Антикорупційні
дослідження та дебати для
сталості
антикорупційних
реформ», який реалізується в
межах Ініціативи з розвитку
аналітичних центрів в Україні,
яку виконує Міжнародний
фонд
«Відродження»
у
партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для
Європи (OSIFE) за фінансової
підтримки Посольства Швеції в Україні. Метою цього колоквіуму було
обговорити дизайн дослідження під назвою «Цивільна конфіскація,
що не порушує права людини: яка вона?». Участь в колоквіумі взяли:
співробітники ACREC, Тетяна Хутор (доповідач) з Інституту законодавчих
ідей, Тетяна Шевчук, експерт Центру протидії корупції у сфері
корпоративного та фінансового права, Оксана Гус, наукова співробітниця
Лейденського університету, і Олександра Койдель з Берлінської Школи
Транснаціональних Студій (Вільний Університет Берліну).

Дебати

Міжнародний
фонд
«Відродження» у партнерстві
з
Ініціативою
відкритого
суспільства для Європи (OSIFE)
за
фінансової
підтримки
Посольства Швеції в Україні в
рамках Ініціативи з розвитку
аналітичних центрів в Україні
щорічно здійснює Програму
стажувань студентів у провідних
аналітичних центрах країни. У
межах цієї Програми стажери
мали провести публічні дебати
стосовно досліджуваної ними
тематики.
Відтак,
стажерки
ACREC Наталія Шпак і Ольга
Теплицька у 2019 році провели
двоє публічних дебат: «Чи
потребує спрощення процедура
оформлення земельної ділянки: ключові «за» та «проти», «Чи пов’язані
гендер і корупція в Україні? Все про гендерні аспекти корупції та
антикорупційної політики», участь в яких взяли провідні експерти із
вказаних питань.
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Конференції

5 липня 2019 року представники Міждисциплінарного науково-освітнього
центру протидії корупції виступили в ході панельного обговорення “Стан
корупції та антикорупційна політика в Україні” в рамках Конференції
Київської школи економіки та Європейського банку реконструкції та
розвитку з питань корупції та антикорупційних політик. Захід виявився
унікальною можливістю для обміну найсучаснішими міжнародними
дослідженнями, досвідом та думками між науковцями, дослідниками,
урядовцями, політиками та представниками громадянського суспільства.
Зокрема, в ході панельних дискусій Конференції були обговорені питання
ролі якісної експертизи на тему протидії корупції в Україні; ефективних
та неефективних засобів роботи у сфері боротьби з корупцією; стану
та процесу реформування антикорупційних політик; особливостей
застосування індексів сприйняття корупції; впливу соціальних мереж на
діяльність політиків в контексті їх прозорості та підзвітності та багато
іншого. В ході двох днів учасників конференції також мали змогу обговорити
дослідження найкращих науковців з потужних міжнародних дослідницьких
центрів, а також почути думку стейкхолдерів антикорупційної реформи в
Україні та подискутувати на тему найбільших успіхів та складнощів, що
виникають в приватному та публічному секторі в процесі реформування.
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Тренінги, семінари

Воркшоп:
Як говорити про корупцію
Співробітниця ACREC Аліна Лось
взяла участь в вокршопі «Як говорити
про корупцію». Він зібрав в одній
кімнаті засновників креативного та
неповторного «Інституту прикладної
корупції» у Австрії та команду найрізноманітніших митців у сфері
антикорупції з усієї України, які разом за три дні генерували абсолютно
новий освітньо-мистецький продукт про феномен корупції, що було
представлено для студентів вищих навчальних закладів Києва протягом
2019 року. Головною ідеєю воркшопу було спробувати поговорити
про корупцію мовою мистецтва – відверто та іронічно, але обов'язково
дружньо та з гумором.
Антикорупційна школа
для громадських активістів
Представники ACREC стали учасниками
вже 5-ї Антикорупційної школи, яку
організовували Міжнародний фонд
“Відродження”, Програма розвитку
ООН в Україні, #USAID_ВзаємоДія! та
#USAID_Долучайся! Під час навчання
слухачі займались вивченням та аналізом існуючих антикорупційних
механізмів, пошуком найкращих механізмів залучення широких верств
населення до власної антикорупційної діяльності.
Воркшоп
«Як говорити з дітьми
про корупцію?»
ACREC
разом
із
громадською
організацією Центр моніторингу влади
організували і провели воркшоп «Як
говорити з дітьми про корупцію?».
Участь у ньому взяли антикорупційні
активісти, представники донорської спільноти, представники Міністерства
освіти і науки України, психологи, викладачі шкіл та просто небайдужі
громадяни. Як наслідок, учасники розробили освітньо-мистецькі продукти,
які стануть основою для розробки програми та методики викладання
антикорупційного курсу в загальноосвітніх навчальних закладах.
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Cтажування

Завдяки підтримці Міжнародного Фонду «Відродження», Посольства
Швеції в Україні та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE), в
рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні співробітники
ACREC мали змогу пройти стажування у провідних аналітичних центрах
Європи. Так, Андрій Білецький, пройшов стажування в Європейському
дослідницькому центрі з антикорупції та державного будівництва
(European Research Center on Anti-Corruption and State-Building) у м. Берлін,
Німеччина. Завдяки цій можливості вдалося отримати нові знання в сфері
управління аналітичним центром, дізнатись як саме взаємодіє сучасний
аналітичний центр з університетом, у якому він базується, запозичити
найкращий досвід операційної діяльності та імплементувати його в Україні.
Крім того, він мав можливість відвідати декілька заходів, які організовували
ERCAS та їх партнери: семінар «Good Governance and Anti-Corruption»,
який відбувся в Hertie School of Governance і лекцію засновника Global
Anti-Corruption Blog Метью Стівенсона на тему «Corruption as a selfdetermined phenomenon», яка відбулась в офісі Секретаріату глобальної
мережі Transparency International.
Своєю чергою, Аліна Лось, пройшла стажування в Center for Democratic
Transition, який є частиною міжнародної антикорупційної коаліції
SELDI, м. Подгориця, Чорногорія. У рамках стажування вона допомагала
з опрацюванням результатів досліджень, які проводились Центром,
здійснювала пошук та обробку інформації для підготовки оціночного
звіту, допомагала в організації заходів Центру. Під час свого перебування в
Center for Democratic Transition, Аліна Лось змогла відвідати другий модуль
тренінгу «Побудова позитивних наративів та інформаційних стратегій»,
спрямований на навчання представників громадянського суспільства
критичному ставленню до засобів масової інформації в Центральній та
Східній Європі, а також оснащення учасників інструментами та ресурсами,
які дозволять їм ефективно ідентифікувати та реагувати на дезінформацію
в суспільно-політичному контексті. Тренінг проводився експертом Джорді
Нейенхуа. Другим заходом, який було відвідано, є панельна дискусія
«Запровадження ефективної координаційної політики в Чорногорії» за
участі ключових стейкхолдерів у сфері, включно з виконавчим директором
Центру демократичних перетворень. Цей захід відбувся в інформаційному
центрі Європейського Союзу в Подгориці.
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Просвітницький
напрям
1. Проект «Київські антикорупційні
тури» (Школа гідів антикорупційних
турів)
Протягом
2019
року
проект
«Київські
антикорупційні тури» зазнав певних змін:
було змінено фірмовий стиль та логотипи
проекту. Додатково, за фінансової підтримки
Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках
Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, було
запущено сайт Київський антикорупційних турів
– https://acwalks.com.ua/, який у майбутньому
дозволить залучити більшу аудиторію до проекту,
розширити інформацію про проект. Для ширшого
залучення молодіжної спільноти до діяльності Київських антикорупційних
турів також було створено Instagram-сторінку проекту – https://www.
instagram.com/AntiCorruptionWalks/
Серед іншого у 2019 році, в рамках проекту було проведено 25 турів, 11
з яких було проведено для іноземних груп, а 14 – для мешканців України.
Варто зазначити найвагоміші тури, які було здійснено в 2019 році, а саме:
• антикорупційний тур з елементами майстер-класу для учасників
регіональної конференції «Розвиток антикорупційного навчання:
модель для регіону»;
• партнерський тур Київських антикорупційних турів з Walk with
Locals для America House Kyiv.;
• перший подвійний тур для учасників конференції під назвою
TOIT+2019.
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Ще одним досягненням проекту є перша в Україні Школа гідів
антикорупційних турів. Протягом 2 модулів та 6 днів навчання, учасники мали
можливість збагачуватись унікальними знаннями та вдосконалювати свою
майстерність комунікації на тему корупції та антикорупції. У подальшому,
разом з найкращими випускниками Школи гідів, було підготовлено, а
потім і запущено, новий маршрут – «Поділ». Завдяки Школі, команда гідів
була розширена до 6 осіб. Школу гідів було проведено в межах Ініціативи
з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд
«Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для
Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Наслідком такої плідної роботи проекту «Київські антикорупційні тури»
стало його згадування на Білоруському каналі «Бєлсат», газеті «The New
York Times». Також менеджерка проекту Аліна Лось розповідала про
проект турів в ефірі Суспільного UA:Радіо Промінь. Діяльність Київських
антикорупційних турів була відзначена також зі сторони партнерів:
Transparency International Ukraine за підтримки USAID_ВзаємоДія провела
публічне обговорення “Як громадяни змінюють міста”, де, зокрема, було
обговорено формат проведення Київських антикорупційних турів.
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2. Комунікаційна платформа ACREC
Наприкінці 2018 року ACREC запустив Комунікаційну платформу –
незалежний майданчик для мережування та комунікації агентів змін у сфері
антикорупції на пострадянському просторі. Передбачалось, що формат
Платформи включатиме в себе публічні лекції, семінари, дискусії, панельні
обговорення, колоквіуми тощо. У 2019 році на Платформі відбулось
декілька важливих заходів.
Першою у 2019 році стала лекція
Бізнес-Омбудсмена в Україні
Альгірдаса
Шемети. Лекція
була присвячена діяльності
Ради
бізнес-омбудсмена
в
Україні в контексті сприяння
анти-корупції.
Зокрема,
Альгірдас Шемета розповів про
місію інституту Ради бізнесомбудсмена, зробивши акцент на боротьбі з корупцією на рівні органів
державного управління; окреслив ключові принципи діяльності Ради, а
також зазначив головні функції та права інституту Ради бізнес-омбудсмена.
Другим заходом в рамках
Комунікаційної
платформи
ACREC в 2019 році стала
публічна лекція Голови Агентства
з розшуку та менеджменту
активів Антона Янчука на тему:
«АРМА в дії: теорія і практика».
Публічна лекція була присвячена
діяльності
унікального
для
України органу – Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів (АРМА). Подію відвідали студенти, молоді фахівці в сфері
політології та права, представники громадських організацій та державних
органів.
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У
рамках
Комунікаційної
платформи ACREC також було
проведено лекцію відомого
італійського
юриста
та
прокурора, борця з італійською
мафією, колишнього керівника
Європейського бюро з питань

боротьби з шахрайством та члена Наглядової ради Центру протидії корупції
Джованні Кесслера. В рамках публічної лекції пан Кесслер розповів
про європейські практики боротьби з корупцією. В контексті цього, він
поділився своїми думками на тему – чи можливе ефективне запобігання
корупції без дієвих механізмів притягнення до відповідальності, а також
– чому важливо інвестувати в сталість антикорупційної інфраструктури.
Захід було організовано у співпраці з Центром протидії корупції.
Останнім заходом, який відбувся
в
рамках
Комунікаційної
платформи ACREC в 2019 році,
стала лекція Хосе Уґаса «Як
повернути
вкрадене?
Топкорупціонери та їхні гроші»,
яку було організовано разом
з
Transparency
International
Ukraine. Захід зібрав разом
теоретиків та практиків з різних органів влади, громадського, приватного
сектору, а також академічного середовища.
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3.	ДумкоFest 2019
Знаковою у 2019 році подією
для ACREC став ДумкоFest
2019 – відкритий майданчик
для
діалогу
щодо
тем
корупції та антикорупції. На
запрошення
організаторів,
ACREC вперше для себе
взяв участь в такому заході.
Команда ACREC вирішила
креативно підійти до цього
заходу і відтак, запропонувала
громадянам, які відвідували
майданчик ДумкоFest наступні інтерактиви:
• антикорупційні досліди, завдяки яким всі охочі змогли випробувати
себе у «корупційних реакціях» та скласти вибухову формулу
корупції;
• мандрівка за маршрутами Київських антикорупційних турів та
вікторина на знання топ-фактів про станції наших просвітницьких
екскурсій;
• гра в антикорупційні асоціації, в рамках якої можна було дізнатись
як пов'язані з корупцію порошок, парасолька, газета, лінійка та інші,
здавалось би, звичайні об'єкти нашого повсякденного побуту;
• тест «True of false» на знання різноманітних історій у світі корупції.
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Адвокаційний
напрям
У 2019 році cпівробітники ACREC були залучені до робочої групи з
розробки законопроекту №1010 «Про внесення змін до закону «Про
запобігання корупції» про викривачів корупції». Під час роботи в цій групі,
експертами були розроблені численні рекомендації щодо вдосконалення
запропонованих норм, які вносили зміни до Закону України «Про
запобігання корупції». Крім того, у рамках цієї робочої групи, співробітники
ACREC брали участь в якості експертів на засіданнях комітету з питань
антикорупційної політики Верховної Ради України, які проходили 6
вересня 2019 р. , 11 вересня 2019 р. , 30 вересня 2019 р. , 01 жовтня 2019 р. ,
03 жовтня 2019 р. , 09 жовтня 2019 р. і на яких обговорювався вказаний
Законопроект.
З приводу цього законопроекту співробітниками ACREC також надавались
коментарі в ЗМІ, серед яких варто виділити спільний брифінг в Українському
кризовому медіа-центрі, проведений спільно з представниками Freedom
House в Україні, громадської організації «Український інститут з прав
людини», Blueprint for Free Speech в Україні, Transparency International
Ukraine.
Результатом цієї роботи стало запровадження на законодавчому рівні
різноманітних каналів повідомлення викривачами інформації про
корупцію, затвердження порядку розгляду і реагування на таку інформацію,
застосування заходів щодо захисту прав викривачів тощо. Усі ці положення
наразі містяться в Законі України «Про запобігання корупції».
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Менторський напрям
У середині 2019 року, в продовження дослідницького проекту
«Громадянське суспільство проти корупції в Україні», команда ACREC
почала реалізовувати дворічну програму менторської підтримки
«Зміцнення спроможностей регіональних/місцевих антикорупційних ГО
в Україні», яка відбувається в рамках програми МАТРА, яка реалізується
Посольством Королівства Нідерландів в Україні.
Серед опитаних 242 організацій в рамках дослідження, було обрано 20
найбільш перспективних громадських організацій з регіонів України,
які займаються антикорупційною діяльністю. На початку проекту було
проведено координаційну зустріч з учасниками проекту, в рамках якої
представники організацій мали змогу мережуватись один з одним,
представити власні антикорупційні ініціативи. ACREС, зі свого боку
представив результати дослідження «Вплив громадянського суспільства
на впровадження антикорупційних реформ в Україні» та окреслив перші
кроки майбутньої співпраці.
Координаційна зустріч закінчилась підписанням Меморандумів про
співпрацю між ACREC та організаціями з регіонів. У 2020 році робота в
рамках менторського напрямку розпочалась з діагностити інституційного
та професійного розвитку організацій-учасниць Програми, за результатами
якої буде розроблено 20 індивідуальних планів розвитку для кожної ГО.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ACREC у 2019 році продовжує отримувати підтримку від донорських
організацій як на рахунок громадської організації, так і на рахунок
Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 2019 році
було отримано:

151545,02 грн
Просвітницька
діяльність

2%

4369029,70 грн
Освітня діяльність

58%
3066605,22 грн

40%
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Наукова і
аналітична
діяльність

Донорські
організації-партнери
ACREC у 2019 році:

151545.02 грн
Просвітницький
напрямок

3038237.59 грн
Міжнародний фонд
«Відродження»

2010122 грн
Міністерство
закордонних
справ
Королівства
Нідерландів,
Програма МАТРА

28368.63 грн
Лейденський
університет,
Нідерланди

788178.81 грн
USAID "Взаємодія
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1570728.98 грн
Foundation Open
Society Institute

Наші партнери
Національний університет «Києво-Могилянська
академія» (НаУКМА )
Міжнародний фонд «Відродження»
Лейденський університет, КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ
Національне антикорупційне бюро України
Центр протидії корупції
Transparency International Ukraine
Kyiv-Mohyla foundation of America
Interdisciplinary corruption research network
Ресурсний центр гурт
Реанімаційний пакет реформ
Громадська організація «Інститут законодавчих
ідей»
Коаліція громадських організацій на захист
викривачів інформації «Ініціатива 11»
Харківський антикорупційний центр
Громадська організація «Антикорупційний штаб»
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Наші донори у 2019 р.

Посольство Швеції в Україні

International Renaissance Foundation

Universiteit Leiden The Netherlands
USAID

Foundation Open Society Institute

Netherlands Organisation
For Scientific Research
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Посольство Королівства Нідерландів в Україні, програма МАТРА

 м. Київ, вул. Волоська 8/5, 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

 https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:IRF+CSHW101+2018_T1/about
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