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Місце проведення
Тренінг в форматі Zoomконференції

e-mail: acrec@ukma.edu.ua
https://acrec.org.ua

Програма
Час

Тема

Тренер

10:00 – 12:00

Підходи до розуміння корупції.
Узагальнення як вищий рівень
аналітики
·· Основні етапи розробки
дослідження та роль теорії.
Теоретичні підходи до
вивчення корупції

Оксана Гус та
Олександра Койдель

30 травня

ąą Лось, Аліна, Крістіна Хамбекова, and
Оксана Гус. “Фреймування Корупції
Та Формування Стратегій Дій.” In
Громадянське Суспільство vs. Корупція
в Україні, edited by Оксана Нестеренко,
121–84. Київ: Дух і Літера, 2020.

13:00 – 15:00

Дизайн прикладного дослідження
·· Аналітична проблема та
аналітичне питання: Стратегії
розробки
·· Теоретичне припущення,
гіпотеза, теза: Різниця та
функції Структура анотації
ąą Бадер, Макс, Оксана Гус, Андрій
Мелешевич, and Оксана Нестеренко.
“Антикорупційна Діяльність Місцевих
Громадських Організацій: Способи
Впливу.” In Громадянське Суспільство
vs. Корупція в Україні, edited by Оксана
Нестеренко, 14–73. Київ: Дух і Літера,
2020.

До 1 червня,
12:00
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 Домашнє завдання
Написати анотацію

Оксана Гус та
Олександра Койдель

1 червня
2 червня

16:00 – 17:45

Адвокаційні кампанії аналітичних
продуктів в нових українських
реаліях

Ярослав Юрчишин

18:15 – 20:15

Концептуалізація та
операціоналізація: співвіношення
між емпірикою та теорією
·· Операціоналізація – від
загального до конкретного
·· Концептуалізація – від
конкретного до загального

Оксана Гус та
Олександра Койдель

До 2 червня,
12:00

 Домашнє завдання
Узагальнення - від конкретного до загального: на
прикладі власного аналітичного документу узагальнити
результати (напр. створити типологію, порівняти
парадигми, вивести теоретичні закономірності, які можна
перевірити на інших прикладах/кейсах)

16:00 – 17:45

Планування та перебіг
адвокаційних кампаній в умовах
перманентної політичної кризи

Віталій Шабунін

Дизайн порівняльного
дослідження
·· Переваги та обмеження
порівняння у аналітиці
·· Вибірка кейсів для порівняння
Неоднозначність поняття
«кращі практики»
18:15 – 20:15

ąą Пляйнес, Хайко. “Олігархи й Політика
в Україні. Зв’язки Між Неформальними
Маніпуляціями Та Динамікою
Політичного Режиму.” Edited by Оксана
Гус, Володимир Куліков, and Олена
Петренко. Translated by Роксоляна
Свято. Економічні Еліти України в
Історико-Порівняльній Перспективі,
Україна Модерна, 25 (2018): 223–44.
http://uamoderna.com/images/
archiv/25-2018/UM_25_texts/UM-25Pleines_223-244.pdf"http://uamoderna.
com/images/archiv/25-2018/UM_25_
texts/UM-25-Pleines_223-244.pdf

Оксана Гус та
Олександра Койдель
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Оксана Нестеренко

18:15– 20:15

Комунікаційна складова:
Написання та верстка
·· Структура аргументу;
Структура абзацу та розділу
(формальна);
·· Структура аналітичного
документу; Верстка.

Оксана Гус та
Олександра Койдель

3 червня

16:00 – 17:45

Основи успішної комунікації з
іноземною аудиторією
·· Головні елементи
електронного листа
·· Міжкультурні особливості
комунікації -Найчастіші
помилки при комунікації з
іноземною аудиторією

В цьому році
III ЛІТНІЙ ІНТЕНСИВ: ЯК ДОСЛІДЖУВАТИ КОРУПЦІЮ.
Аналітика, що впливає на антикорупційну політику
проводиться для учасників програми менторської підтримки:
ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ РЕГІОНАЛЬНИХ / МІСЦЕВИХ
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ГО В УКРАЇНІ.
4

Тренери
Оксана Гус,
 PhD Political Science, Інститут розвитку та миру
Університету Дюсбург-Ессен, Німеччина (INEF,
Universität Duisburg-Essen)
 oksana.huss@unibo.it, +49 176 2182 72696
 Дослідниця Болоньського університету та консультант
з розвитку ACREC. Захистила докторську дисертацію
в Інституті розвитку та миру Університету ДюсбургЕссен, Німеччина (INEF, Universität Duisburg-Essen). 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).
Вона була дослідницею в Лейденському університеті, Університеті Торонто
та консультантом УНП ООН, ЮНЕСКО, ЄС та Ради Європи. Оксана є
співзасновницею міжнародної мережі дослідників корупції (www.ICRNetwork.org)
Олександра Койдель,
 MSc, International Administration and Global
Governance, University of Gothenburg (Швеція)
 oleksandra.keudel@fu-berlin.de, +4915731561000
 Aспірантка Берлінської Школи Глобальних та
Міжрегіональних Студій при Вільному Університеті
Берліну (BGTS, Freie Universität Berlin), лектор при
Міждисциплінарному науково-освітньому центрі протидії
корупції НаУКМА (ACREC). Сферою наукових інтересів є місцева демократія
та відкрите врядування в гібридних політичних режимах. Олександра має
досвід здійснення наукових та прикладних досліджень взаємодії громадських
організацій та влади, аналізу політики із відкритого врядування та управління
проектами у приватному, громадському та академічному секторі в Україні, Швеції
та Німеччині. Вона отримала ступінь магістра з міжнародної̈ адміністрації̈ та
глобального управління в Університеті Ґетеборга (Швеція) і ступені магістра
та бакалавра в Інституті міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
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Ярослав Юрчишин,
 yar.yurchyshyn@gmail.com
 Політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби
з корупцією, заступник Голови партії «Голос». Має
багаторічний досвід організації кампаній громадського
лобіювання, політичної експертизи та аналізу політики.
Член Ради громадського контролю при НАБУ (20162017), конкурсної комісії з обрання прокурорів
Спеціальної антикорупційної прокуратури, конкурсної комісії з обрання голови
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочині. З 2014 по 2016 був
менеджером з адвокації коаліції громадських організацій Реанімаційний Пакет
Реформ.
Віталій Шабунін,
 v.shabunin@antac.ua
 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. Ярослав Юрчишин політичний діяч, експерт у галузі адвокації та боротьби з корупцією, заступник
Голови партії «Голос». Має багаторічний досвід організації кампаній громадського
лобіювання, політичної експертизи та аналізу політики. Член Ради громадського
контролю при НАБУ (2016- 2017), конкурсної комісії з обрання прокурорів
Спеціальної антикорупційної прокуратури, конкурсної комісії з обрання голови
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочині. З 2014 по 2016 був
менеджером з адвокації коаліції громадських організацій Реанімаційний Пакет
Реформ.

Оксана Нестеренко,
 nesterenkooksana1981@gmail.com, +380978687696
 к.ю.н. , випускник програми Фулбрайт-Кеннан
Інститут, Вашингтон, США (2013/2014). Автор та
співавтор таких публікацій як дослідження «Оцінка
виконання антикорупційної стратегії: досягнення
та проблеми» /автори Марчук А. , Нестеренко О./
(2017), науково-практичне видання «Викривачі» (2016),
монографії «Інформація в Україні: право на доступ» (2012), науково-практичного
видання «Право на доступ до інформації: теорія та практика» (2009), науковопрактичного коментаря до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
(2012). Оксана є фахівцем у сфері антикорупційної політики, конституційного
права, зокрема, свободи висловлювання та масової інформації, права на доступ
до публічної інформації, захисту персональних даних, відкритого врядування,
захисту викривачів (whistleblowers) та ін. Оксана Нестеренко є співавтором
законопроекту «Про захист викривачів», а також була учасником робочої
групи щодо розробки Законів України «Про доступ до публічної інформації»
та «Про інформацію» (нової редакції), виступає експертом численних проектів,
спрямованих на підвищення прозорості української влади і свободи засобів
масової інформації, верховенства права та демократичного розвитку України.
Останні 12 років Оксана Нестеренко викладала у провідних правничих школах
такі дисципліни, як: конституційне право України, конституційна юрисдикція,
право на доступ до інформації, правові та інституційні механізми протидії
корупції та ін. Сьогодні пані Нестеренко очолює Міждисциплінарний науковоосвітній центр протидії корупції в Україні Національного університету «КиєвоМогилянська академія».
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