ЛІТНІЙ ІНТЕНСИВ:

ЯК ДОСЛІДЖУВАТИ
КОРУПЦІЮ.
Аналітика, що впливає
на антикорупційну
політику
Програма / 6-10.08.2018

День перший
Основи дослідницького дизайну:
Що цікавого у дослідженні і як це обґрунтувати?
Основні поняття, концептуалізація, категоризація
09:00-09:30
09:30-11:30

Реєстрація учасників. Ранкова кава
Відкриття школи
Вступ до курсу та план на тиждень
Робота в групах: явні та приховані припущення
в основі власних досліджень (анти-)корупції та
їхній зв’язок із поширеними теоріями корупції

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-16:00

16:00-17:30

Оксана Гус
Перерва. Кава-пауза
Тема: Основні елементи дизайну наукового
дослідження. Розробка проблеми та аналітичного
питання дослідження, використання теоретичних
підходів для формулювання гіпотез та припущень
Оксана Гус
Обід
Практична робота: Вправи на питання
дослідження та гіпотези
Оксана Гус
Перерва. Кава-брейк
Тема: Принципи наукової роботи (етичні
питання, академічна доброчесність, робота з
науковою літературою*, перевірка надійності та
валідності даних)
Олександра Койдель
 для цієї сесії потрібно мати лептопи та
завантажити програмне забезпечення Mendeley
безкоштовно

День другий

День третій

Визначення, індикатори та аргументація в дослідженні

Методологія наукових досліджень (якісний підхід) та
аргументація

09:30-11:00

11:00-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00

Робота в групах: діагностування індикаторів для
дослідження корупції та критичне обговорення
протилежних гіпотез

Оксана Гус

09:30-11:00

Олександра Койдель
Перерва. Кава-пауза
Тема: Критичний підхід до визначень та типології
у дослідженні, операціоналізація визначень.
Вимірювання та індикатори корупції.

11:00-11:30

Оксана Гус
Обід
Презентація (1 слайд) та дискусія власних тем
учасників:
Яка особливість теми (пазл)? Що в ній цікавого/
нового?

16:00-17:30

Яке питання досліджується? Які ключові поняття
необхідно розкрити у роботі? Що саме є
об’єктом дослідження?
Перерва. Кава-пауза
Практична робота: Написання анотації
(абстракту) дослідження. Відмінність анотації та
резюме.

18:30-19:30

Олександра Койдель
Антикорупційний тур

15:30-16:00

11:30-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00

15:30-16:00
16:00-17:30

Робота в групах: випробування індуктивного та
дедуктивного дизайну на основі власних тем та
питань дослідження

Оксана Гус
Олександра Койдель
Перерва. Кава-пауза
Тема: Загальні принципи розробки та
інтерпретації якісних досліджень, можливості та
обмеження. Якісний аналіз текстів та інтерв’ю.

Олександра Койдель
Обід
Презентація та дискусія власних тем учасників:
Яка особливість теми (пазл)? Що в ній цікавого/
нового?
Яке питання досліджується? Які ключові поняття
необхідно розкрити у роботі? Що саме є
об’єктом дослідження? Як операціоналізувати
основні терміни?
Перерва. Кава-пауза
Практична робота: Процес аргументації як відрізнити переконливий аргумент від
помилкового?

Ніна Онопрійчук

День четвертий

День п'ятий

Методологія наукових досліджень (кількісний підхід) та робота
із літературою

Адвокація та комунікація

09:30-11:00

11:00-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00

14:00-15:00

15:30-16:00

16:00-17:30

Робота в групах: розробка власних дизайнів
дослідження та їхнє тестування із учасниками

09:30-11:00

Оксана Гус

11:00-11:30

Олександра Койдель
Перерва. Кава-пауза
Тема: Загальні принципи розробки та
інтерпретації кількісних досліджень, можливості
та обмеження (вибір кейсів, індикаторів)
Ніна Онопрійчук
Обід
Презентація та дискусія власних тем учасників:
Яка особливість теми (пазл)? Що в ній цікавого/
нового?
Яке питання досліджується? Які ключові поняття
необхідно розкрити у роботі? Що саме є об’єктом
дослідження? Як операціоналізувати основні
терміни?
Перерва. Кава-пауза
Практична робота: Робота з науковою
літературою. Дискусія наукових статей: на що
звертати увагу? Як будувати конструктивну
критику?

Олександра Койдель

17:30-18:45

Ніна Онопрійчук
Перегляд та обговорення фільму «From Russia
With Cash»

11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00

Тема: Особливості адвокації розроблених
рекомендацій щодо політики

Віталій Шабунін
Перерва. Кава-пауза
Робота в групах: презентація та адвокація
власних ідей дослідження
Віталій Шабунін
Обід
Практична робота: Види аналітичних
матеріалів за цільовою аудиторією,
візуальний дизайн та комунікація.
Підсумки та фідбек

Лектори
Оксана Гус –

Консультант з розвитку, координатор аналітичного напрямку.
Докторант Інституту Розвитку та Миру Університету ДуйсбургЕссен, Німеччина (Universität Duisburg-Essen, Deutschland) та
консультант з розвитку Офісу зв’язку українських аналітичних
центрів у Брюсселі.
Сферою наукових інтересів Оксани є відмивання грошей,
політична корупція в країнах з перехідною економікою, інститути
по боротьбі з корупцією, журналістські розслідування, якісний
аналіз, порівняльний аналіз.
В даний час Оксана Гус працює над дисертацією про політичну
корупцію в країнах з перехідною економікою Східної Європи,
використовуючи Україну як приклад. Отримала магістра з
політології, публічного права та антропології Мюнхенського
університету Людвіга-Максиміліана, Німеччина (LudwigMaximilians-Universität München, Deutschland).

Ніна Онопрійчук –

доцент кафедри політології в Університеті Лейдену (Universiteit
Leiden). Лектор зі статистики та дослідницьких навичок, таких
як аргументація та критичний огляд наукових статей. З серпня
2018 доцент кафедри політології та державного управління
Вільного Університету (Vrije Universiteit) в Амстердамі.
Також дослідник проекту в рамках гранту ЄС Horizon 2020
«EU-STRAT» при Інституті дипломатії та глобальних справ
Лейденського Університету, який вивчає стратегічне партнерство
Європейського Союзу з державами Східного партнерства.
Була стажером в Організації Економічного Співробітництва та
Розвитку (OECD) в Парижі та Міжнародному Кримінальному
Суді (ICC) в Гаазі. Має ступінь бакалавра з міжнародних відносин
Університету Короля Хуан Карлоса (Universidad Rey Juan Carlos) в
Іспанії та ступінь магістра досліджень з політології та державного
управління в Лейденському Університеті в Нідерландах. Основні
наукові інтереси - демократизація пострадянських держав,
розвиток антикорупційних ініціатив та інститутів в Україні, та
вплив ЄС на демократичний розвиток Східного партнерства.

Віталій Шабунін –

Олександра Койдель –

аспірантка Берлінської Школи Транснаціональних Студій при
Вільному Університеті Берліну, дослідниця громадянського
суспільства та його впливу на політичні системи та лектор в
рамках Сертифікатної програми «Антикорупційні студії» при
Міждисциплінарному науково-освітньому центрі протидії
корупції НаУКМА. Олександра також має досвід реалізації
міжнародних та партисипативних проектів у приватному і
громадському секторі в Україні, Швеції та Німеччині, а також
використання якісних методів збору і аналізу даних для наукових
проектів та прикладної аналітики. Вона отримала ступінь
магістра з міжнародної адміністрації та глобального управління
в Університеті Ґетеборга (Швеція) і ступені магістра та бакалавра
в Інституті міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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.

Місце проведення
навчання:

Місце
проживання:

вул.Волоська, 8/5,
4 корпус, 3 поверх, ауд. 312
(Київ, Подiл,
Контрактова площа)
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Київ, готель «Амарант»,
вулиця Костянтинівська, 71Д
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Як дістатися з вокзалу до
готелю Амарант:
Залізничний вокзал «Центральний», Київ
На метро від станції «Вокзальна» до станції «Хрещатик»
Перейти на станцію «Майдан Незалежності»
Від станції «Майдан Незалежності» до станції «Тараса
Шевченко»
Пройти пішки по вілиці Оленівській, повернути на вулицю
Костянтинівську до Amarant Hotel

Як дістатися з готелю
Амарант до місця
проведення навчання:
Пішки
Прямуйте по вул. Костянтинівська в напрямку вул. Оленівська
Поверніть ліворуч на вул. Щекавицька
Поверніть праворуч на вул. Волоська
Пункт призначення буде ліворуч

На автобусі:
Ідіть пішки приблизно 1 хв до зупинки «КАРЗ-12»
Маршрутне таксі №502 до пл. Контрактова
4 зупинки
Ідіть пішки приблизно 6 хв.

