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ACREC
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні 
(ACREC) є науково-дослідницьким центром, котрий здійснює освітню, на-
укову та просвітницьку діяльність і об’єднує вітчизняних та іноземних на-
уково-педагогічних та наукових працівників, докторантів, аспірантів, сту-
дентів та практиків у сфері запобігання і протидії корупції. 
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Зміст
Наша віЗія

Наша місія

Наші ціННості

Наші приНципи і підходи до імплемеНтації діяльНості

оргаНи управліННя

Наглядова рада

правліННя

КомаНда

Наша діяльНість у 2019 році:

1. Освітній напрям 
• Сертифікатна програма «Антикорупційні міждисциплінарні сту-

дії» 
• Магістерська програма «Антикорупційні студії»
• Регіональна конференція «Розвиток антикорупційного навчан-

ня: модель для регіону» 
• ІІІ Літній Інтенсив ACREC «Як досліджувати корупцію? Аналіти-

ка, що впливає на антикорупційну політику» 
• The 5-day Training of Trainers Course on Anti-Corruption 

2. Дослідницький напрям 
• ACREC REVIEW 
• Дослідницький проект «Антикорупційні дослідження та дебати 

для сталості антикорупційних реформ»
• Дослідницький проєкт «Opening the black box of political will: 

Local public authorities and anti-corruption efforts in Ukraine»
• Книга «How Corruption and Anti-Corruption Policies Sustain 

Hybrid Regimes»
• Участь в дослідженні Національного агентства з питань запобі-

гання корупції 
• Наукові колоквіуми, дебати, конференції, тренінги, семінари, 

стажування 
3. Просвітницький напрям 

• Проект «Київські антикорупційні тури» 
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4. Менторський напрям
5. Зовнішня співпраця та партнерства ACREC 

• Eurasian Academic Anti-Corruption Network
• Співпраця з Національним агентством з питань запобігання ко-

рупції
• Громадська рада при Національному агентстві з питань запобі-

гання корупції
• Співпраця з Програмою «U-LEAD з Європою»
• Участь в законотворчому процесі

Наші доНори у 2020 році

ФіНаНсовий Звіт

Наші партНери
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Наша віЗія:

врядуваННя  
беЗ Корупції  
яК Нова Норма  
у суспільстві  
у 2038 році.
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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. Неупередженість. Ми вважаємо, що неупередженість — це проти-
лежність корупції. Тому неупередженість — це наріжний камінь у 
навчальному та дослідницькому процесах, що впроваджує ACREC.

2. 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).

3. Інклюзивність. Основою нашої роботи є нульова толерантність до 
дискримінації будь-яких суспільних груп. 
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приНципи і підходи 
до імплемеНтації 
діяльНості

приНципи: 

 � Критичність: Означає не негативність, а усвідомлення, що ніщо не 
дане саме по собі, необхідність все перевірити, перепитати. Від-
сторонення 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, оскіль-
ки акцент лежить на структурованій, послідовній, обґрунтованій 
роботі. 
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підходи: 

Досвід антикорупційної політики незалежної України показує, що законо-
давство, 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 змі-
нити систему. Ми вважаємо, що зміщення акценту на інпут системи (інсти-
туціоналізація нових правил політичної гри, створення нових політичних 
сил, стратегічна комунікація інтересів широких верств населення) можуть 
стати альтернативними підходами для суспільних інновацій у сфері про-
тидії корупції. 

Тому у нашій роботі ми виділяємо два основні підходи:

 � Створення умов для формування критичної маси для змін правил 
гри;

 � Акцент на творенні/ співтворенні нових правил гри та умов (на від-
міну від стратегії shaming and blaming).
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оргаНи управліННя

Наглядова рада
Правління

Виконавчий 
директор

Адміністративний 
директор

Фінансовий 
директор 

Комунікаційний 
менеджер

П’ять аналітиків
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Наглядова рада

маКс бадер

Експерт з політичних питань Східної 
Європи та Азії, професор Лейденсько-
го університету (Нідерланди). Сфера 
наукових досліджень: вибори, корупція, 
політика авторитаризму та демокра-
тизму.

борис даНевич

Експерт з медичного права України. Є 
провідним спеціалістом в галузі інте-
лектуальної 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 питань держзакупівель, 
журналіст.

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-право-
вих механізмах протидії корупції, зо-
крема, поверненні вкрадених активів 
та інструментах протидії відмиванню 
грошей. Магістр права фінансових по-
слуг, Чикаго-Кент коледж права. Сти-
пендіат програми ім. Фулбрайта 2010-
2011 рр.
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КомаНда

оКсаНа НестереНКо

Виконавчий директор ACREC. 
Викладач НаУКМА, кандидат 
юридичних наук. Спеціаліст у 
сфері доступу до публічної ін-
формації та захисті викривачів 
і розкриття інформації. Канди-
дат юридичних наук, стипен-
діат програми ім. Фулбрайта, 
2013-2014 рр. (Інститут Кен-
нана при Міжнародному науко-
вому центрі ім. Вудро Вільсона, 
Вашингтон (Kennan Institute 
Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, Washington)).

Член робочої групи з розробки 
Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» та зако-
нопроекту «Про захист викри-
вачів і розкриття інформації 
про шкоду або загрозу суспіль-
ним інтересам». Оксана є авто-
ром та співавтором понад 60-
ти наукових публікацій, серед 
яких монографія «Інформація в 
Україні: право на доступ». 
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оКсаНа гус

PhD in political science Інститу-
ту Розвитку та Миру Універси-
тету Дуйсбург-Ессен, Німеччи-
на (Universität Duisburg-Essen, 
Deutschland). Наукова співро-
бітниця Лейденського універ-
ситету, Нідерланди (Leiden 
University), співзасновниця 
міжнародної мережі дослідни-
ків корупції (www.ICRNetwork.
org) та консультант з розвит-
ку ACREC. Сферою наукових ін-
тересів є політична корупція у 
гібридних режимах, а також 
методи та теорії міждисциплі-
нарних досліджень корупції.

Отримала ступінь магістра з 
політології, публічного права 
й антропології Мюнхенського 
університету Людвіга-Макси-
міліана, Німеччина (Ludwig- 
M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
München, Deutschland).
Вона була дослідницею в Уні-
верситеті Торонто та консуль-
тантом УНП ООН та Ради Єв-
ропи.
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аНдрій білецьКий

Адміністративний директор. 
Кандидат юридичних наук, кри-
мінолог. Експерт у сфері запро-
вадження освітніх онлайн-про-
грам у сфері протидії корупції 
та ролі громадянського суспіль-
ства у сфері проведення анти-
корупційних реформ. Має низку 
наукових публікацій у сфері про-
тидії корупції.

маргарита чабаННа

Докторка політичних наук, 
доцент. Керівник освітніх про-
грам. Експерт у питаннях 
політичних режимів, тота-
літаризму, політичного мані-
пулювання, партійних систем.

марія мамедбеКова

Адміністративний менеджер 
ACREC. Фахівець з міжнарод-
них відносн, магістр міжнарод-
них відносин ІМВ КНУ ім.Т.Г. 
Шевченка.
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аліНа лось

Аналітик ACREC. Магістр по-
літології НаУКМА, випускниця 
сертифікатної програми «Ан-
тикорупційні міждисциплінар-
ні студії» 2017-2018 рр. 
Менеджер проекту «Київські ан-
тикорупційні тури»

альоНа КуцеНКо

Аналітик ACREC. Магістр з 
управління персоналом КНТЕУ, 
випускниця сертифікатної про-
грами «Антикорупційні між-
дисциплінарні студії» 2018-2019 
рр. Експерт проекту «Київські 
антикорупційні тури». 
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Наша діяльНість  
у 2020 році
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освітНій Напрям

1. сертиФіКатНа програма 
«аНтиКорупційНі міждисципліНарНі 
студії»

Традиційно, у 2020 році відбулись дві значущі події в рамках Сертифікат-
ної програми «Антикорупційні міждисциплінарні студії»: по-перше, нав-
чання закінчили слухачі 2019-2020 рр навчання, а по-друге, було набрано 
40 нових слухачів на навчальний рік 2020-2021. При наборі нових слуха-
чів, акцент було зміщено на представників громадських антикорупційних 
організацій, які провадять свою діяльність у регіонах. Таке рішення було 
прийнято у зв'язку з висновками дослідження «Громадянське суспільство 
проти корупції в України»: задля перетворення місцевих антикорупцій-
них ініціатив на потужні антикорупційні організації в регіонах України, їм 
необхідна підтримка, зокрема, у підвищенні їх професійних спроможнос-
тей (підготовці аналітики та її комунікації, проведенню адвокасі кампаній 
на регіональному та місцевому рівнях, з інших питань в сфері запобігання 
і протидії корупції). 

Завдячуючи переходу на онлайн-навчання, їх участь в Сертифікатній про-
грамі стала можливою. Крім того, до них приєднались представники орга-
нів влади, закладів вищої освіти, приватного сектору. Слухачі Сертифікат-
ної програми «Антикорупційні студії» матимуть змогу прослухати лекції 
щодо основ антикорупційної політики, теоретичних основ розуміння ко-
рупції, методології проведення досліджень в антикорупційній сфері, ос-
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нов підготовки аналітичних документів, викриття і попередження корупції 
під час публічних закупівель, 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 проти-
дії 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 Магіс-
терська програма «Антикорупційні студії». Вона була запущена у тісній 
співпраці ACREC із кафедрою політології Національного університету 
«Києво-Могилянська академія». 

У 2020 році 12 студентів першого набору успішно завершили перший на-
вчальний рік в рамках Магістерської програми «Антикорупційні студії». 
Надалі їх чекає другий рік навчання на Магістерській програмі і ще більше 
цікавих лекцій та курсів.

Восени 2020 року відбувся другий набір на Магістерську програму «Анти-
корупційні студії». Варто відзначити, що серед 14 студентів: близько поло-
вини оплачує навчання самостійно (для порівняння: серед магістрів 19/20 
рр навчання лише одна студентка самостійно сплачувала за навчання); 
двоє студентів є громадянами Сполучених Штатів Америки, які вступили 
на Магістерську програму для отримання експертизи в сфері антикорупції 
як в Україні, так і у всьому Євразійському регіоні.  

Нагадаємо, що Магістерська програма має на меті надати випускникам 
ґрунтовні знання у сферах політичної науки, права, економіки та соціоло-
гії одночасно. Крім того, студенти додатково отримають унікальну можли-
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вість проходження ознайомчої практики в органах державної влади, міс-
цевого самоврядування, міжнародних та громадських організаціях, де вони 
зможуть здобути практичні навички роботи у сфері запобігання і протидії 
корупції.

Успішність Магістерської програми «Антикорупційні студії» підтверджу-
ється не тільки зібраними відгуками студентів, але й листами підтримки від 
органів антикорупційної інфраструктури, академічної спільноти, науков-
ців, провідних антикорупційних громадських організацій.
Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці аме-
риканського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). 
Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждис-
циплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і необов’язково відображає погляди 
USAID чи Уряду Сполучених Штатів.
Магістерська програма «Антикорупційні студії» також відбувається завдяки підтримці Open 
Society Foundation та The Matra Programme від Міністерства закордонних справ Королівства 
Нідерланди.
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3. регіоНальНа КоНФереНція  
«роЗвитоК аНтиКорупційНого 
НавчаННя: модель для регіоНу» 

На початку 2020 року ACREC, за підтримки Open Society Foundations та 
Міжнародного фонду «Відродження», було проведено дводенну регіо-
нальну конференцію присвячену розвитку міждисциплінарних академіч-
них практично-орієнтованих навчальних програм в антикорупційній сфе-
рі. ACREC виступав організатором вказаної Конференції, оскільки освітні 
програми Центру були визнані модельними для пострадянського регіону. 
Участь у заході взяли представники антикорупційної спільноти найпотуж-
ніших університетів та громадських організацій Вірменії, Грузії, Молдо-
ви та Киргизстану. На конференції також були присутні експерти з США, 
Чеської Республіки, Сполученого Королівства, Швейцарії. 

Учасники конференції, за допомогою цікавих панельних дискусій, май-
стер-класів, воркшопів на тему запровадження міждисциплінарних анти-
корупційних програм в країнах СНД за аналогом освітніх програм ACREC, 
ролі громадських організацій та університетів в цьому процесі, а також 
викликів для розробки та фінансування таких подібних проектів у сфері 
антикорупційної освіти підвищили свою обізнаність з вказаних питань. За 
підсумками конференції, було започатковано мережу Eurasian Academic 
Anti-Corruption Network (детальніше про Мережу та її діяльність див. у по-
дальших розділах звіту).
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4. ііі літНій іНтеНсив ACREC 
«яК досліджувати Корупцію? 
аНалітиКа, що впливає 
На аНтиКорупційНу політиКу» 

Цього року в Міждисциплінарному 
науково-освітньому центрі протидії 
корупції відбувся вже ІІІ Літній інтен-
сив, який представляє собою щоріч-
ний концентрований курс навчання, 
спрямований на підвищення якості 
українських досліджень та аналітики 
в антикорупційній сфері.

У 2020 році до участі в Інтенсиві 
були запрошені учасники ментор-

ської підтримки ACREC “Зміцнення спроможностей регіональних / місце-
вих антикорупційних ГО в Україні”. Онлайн-тренінг було адаптовано для 
двох груп різного рівня володіння аналітичними навичками, що дозволило 
залучити рекордні 35 учасників з-понад 15 регіонів України. 

Протягом 6-ти днів навчання, експерти ACREC Оксана Гус та Олександра 
Койдель працювали з групами над значенням підходів до розуміння коруп-
ції, узагальненнями як вищим рівнем аналітики, концептуалізацією та опе-
раціоналізацією як співвідношенням між емпірикою та теорією, а також 
основними етапами розробки дослідження та роллю теорії. Опісля цього, 
фокус було зроблено на розробці дизайну прикладного дослідження. Учас-
ники також мали нагоду опрацювати стратегії розробки аналітичної про-
блеми та аналітичного питання, поринути у теоретичні припущення, гіпо-
тези та тези та попрацювати над різницею та функціями структури анотації. 

Окрім цього, багато часу було приділено темі дизайну порівняльного до-
слідження. Зокрема, були опрацьовані переваги та обмеження порівняння 
у аналітиці, питання вибірки кейсів для порівняння, а також неоднознач-
ність поняття «кращі практики». Наостанок, тренерки присвятили час ко-
мунікаційній складові в контексті написання та верстки аналітичного про-
дукту, а саме розповіли учасникам як має виглядати структура аргументу, 
абзацу, розділу та всього аналітичного документу загалом. Важливим в цій 
темі було й опрацювання стандартів верстки аналітичного документу. 

У доповнення до цієї теми учасники прослухали лекцію з основ успішної 
комунікації з іноземною аудиторією та дізнались про головні елементи 
електронного листа, а також найчастіші помилки при комунікації з інозем-
ною аудиторією. В рамках тренінгу також були запрошені зовнішні екс-
перти ACREC Віталій Шабунін та Ярослав Юрчишин, які висвітлили ад-
вокаційну складову аналітичних продуктів. Зокрема, розказали учасникам 
про планування та перебіг адвокаційних кампаній в умовах перманентної 
політичної кризи з акцентом на регіональну специфіку. 
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Онлайн-тренінг в форматі Zoom-конференції отримав позитивні відгуки 
від учасників та запам’ятався своєю гнучкістю та потужними можливостя-
ми до взаємодії у групах, участі в опитуваннях, спільному малюванню гра-
фічних об’єктів та багато іншого.

5. ThE 5-dAy TRAining of TRAinERs CouRsE 
on AnTi-CoRRupTion 

У рамках розвитку Eurasian Academic Anti-
Corruption Network та за фінансової підтрим-
ки Open Society Foundations, Міждисциплі-
нарним науково-освітнім центром протидії 
корупції було організовано 5 денний тренінг 
для тренерів - учасників Мережі: представ-
ників організацій Institute for Development of 
Freedom of Information (Грузія), Transparency 
International Armenia, Public Administration 
Academy of the Republic of Armenia (Вірменія), 
Think Tank Expert-Grup(Молдова), Academy of 
Public Administration under the President of the 
Kyrgyz Republic, Central Asian Research Institute 
on Corruption and Money Laundering (Киргизь-

ка республіка). Тренінг був спрямований на розвиток професійних і викла-
дацьких спроможностей учасників Мережі щодо викладання антикоруп-
ційних курсів у своїх хабах. 

Протягом п’яти днів учасники тренінгу мали змогу прослухати лекції з 
того, як вивчати і викладати антикорупцію; як підготувати кейс-стаді для 
студентів, які вивчають корупцію; як ефективно викладати антикорупційні 
курси онлайн. 

Викладачами на цьому тренінгу були професор Лейденського Універ-
ситету, член Наглядової Ради ACREC, Макс Бадер; консультант з питань 
правового розвитку та боротьби з корупцією, зокрема щодо повернення 
необґрунтованих активів, ексрадник Комітету закордонних справ Сенату 
США Річард Мессік; та Докторантка Школи політичних наук, уряду та між-
народних відносин Тель-Авівського університету (Ізраїль) Інна Куббе.
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дослідНицьКий 
Напрям

1. ACREC REViEW

«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 2020 році ACREC було видано два випуски ACREC REVIEW: 

1) «Експертна (зовнішня) оцінка корупційних 
ризиків у діяльності Держгеокадастру України», 
яка була здійснена стажеркою ACREC в рамках 
Програми стажування студентів в аналітичних 
центрах від МФ «Відродження», аспірантка 
Університету державної фіскальної служби 
України Наталією Шпак; 

2) «Фінансування антикорупційних 
громадських організацій в Україні: поточний 
стан та потенційні ризики», який було написано 
молодшою науковою співробітницею 
Міждисциплінарного науково-освітнього 
центру протидії корупції НаУКМА Марією 
Мамедбековою.

ACREC REVIEW видається в межах Ініціативи з розвитку 
аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний 
фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкрито-
го суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки 
Посольства Швеції в Україні.
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2. дослідНицьКий проеКт 
«аНтиКорупційНі досліджеННя 
та дебати для сталості 
аНтиКорупційНих реФорм»

Вже другий рік поспіль, ACREC реалізує дослідницький проект «Антико-
рупційні дослідження та дебати для сталості антикорупційних реформ», 
який направлено на виявлення прикладних проблем, викликів, з якими 
стикаються антикорупційні органи в своїй діяльності. На основі виявлених 
проблем формуватимуться висновки та рекомендації. 

Усього в рамках проекту планувалось провести 4 дослідження, які б мали 
наслідком практичні рекомендації по усуненню проблем/прогалин в ро-
боті органів влади або в процесі правозастосування.

Першим дослідженням, яке було презентовано, 
стало «Цивільна конфіскація необґрунтова-
них активів крізь призму захисту права влас-
ності», яке було підготовлене Тетяною Хутор 
– здобувачкою наукового ступеня доктора фі-
лософії права за темою «Цивільна конфіскація 
необґрунтованих активів: міжнародні стандар-
ти та українська модель», головою аналітично-
го центру «Інститут законодавчих ідей». 

Дослідження присвячене однойменній про-
блемі та містить рекомендації для законодав-
чої та судової гілок влади щодо усунення про-
блеми при застосуванні нового інструменту 

боротьби з корупцією – цивільної конфіскації необґрунтованих активів.

Це дослідження було 
представлене на спіль-
ному заході з Вищим 
антикорупційним судом, 
на якому були присутні 
представники ACREC, 
судді та помічники суддів 
Вищого антикорупцій-
ного суду, представники 
департаменту аналітич-
ної і правової роботи 
Верховного суду, а також 

народні депутати України 9 скликання. За підсумками заходу, учасники зі-
йшлись на думці про необхідність поглиблення подальшої дискусії на тему 
різних аспектів використання інструменту конфіскації необґрунтованих 
активів і співпраці щодо вдосконалення законодавчих положень в рамках 
цієї теми.
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У подальшому, результати цього дослідження були представлені на екс-
пертному обговоренні щодо конституційності незаконного збагачення і 
конфіскації необґрунтованих активів, яке було організовано Міждисци-
плінарним науково-освітнім центром протидії корупції НаУКМА та Ін-
ститутом законодавчих ідей і яке відбулось в УкрІнформі. В обговорен-
ні взяли участь: Єгор Соболєв, народний депутат 8-го скликання; Тетяна 
Хутор, голова аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей»; Андрій 
Білецький, адміністративний директор ACREC; Річард Мессік, консуль-
тант з питань правового розвитку та боротьби з корупцією, зокрема щодо 
повернення необґрунтованих активів, ексрадник Комітету закордонних 
справ Сенату США. 

Крім того, результати цього дослідження активно обговорювались у ЗМІ, 
зокрема в ефірах на Українському радіо (програма “Сьогодні Ввечері”) та 
Громадському радіо (програма “Громадська хвиля”). 
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Наступним дослідженням в рамках цього про-
екту є «Правові аспекти введення електро-
нної системи управління кримінальними про-
вадженнями (e-Case Management System) у 
кримінальний процес щодо корупційних пра-
вопорушень». Дослідження присвячене ана-
лізу національного законодавства потребам 
введенням системи управління кримінальними 
провадженнями (e-case management system) 
для розслідування корупційних правопору-
шень.

Дослідження було підготовлене Андрієм Бі-
лецьким, к.ю.н. , молодшим науковим співробіт-

ником Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції 
НаУКМА та Мариною Цапок, експерткою в сфері кримінальної юстиції. 
Наразі триває підготовка до заходу на якому будуть представлені резуль-
тати цього дослідження.

Останні два дослідження в рамках проекту присвячені проблемам пра-
вового захисту викривачів, а також аналізу корупціогенних чинників 
при виділенні земельних ділянок для житлово-будівельних кооперати-
вів. Наразі, їх тексти фіналізовано, відбувається робота над їх остаточним 
оформленням. На початку 2021 року буде представлено дослідження та 
рекомендації на їх основі.

За підсумками кожного з вказаних досліджень плануються або вже вида-
ні рекомендації для ключових стейкхолдерів у вигляді полісі-бріфів або 
полісі-документів. Так, вже було видано полісі-бріф «Рекомендації щодо 
організації роботи НАЗК щодо викривачів корупції», який було презен-
товано співробітникам Національного агентства з питань запобігання ко-
рупції. Як наслідок, рекомендації цього полісі-бріфу були взяті за основу 
при розбудові діяльності Управління захисту викривачів та обробки по-
відомлень про корупцію Департаменту запобігання і виявлення корупції 
НАЗК. 

Полісі-бріфи та полісі-документи було також розроблено на основі дослі-
джень «Цивільна конфіскація необґрунтованих активів: міжнародні стан-
дарти та українська модель» та «Правові аспекти введення електронної 
системи управління кримінальними провадженнями (e-Case Management 
System) у кримінальний процес щодо корупційних правопорушень». 
Усі вказані дослідження підготовлені в межах «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в 
Україні», яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкрито-
го суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні. Думки 
та позиції викладені у цій публікації є позицією авторів та не обов’язково відображають пози-
цію посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи відкритого 
суспільства для Європи (OSIFE).
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3. дослідНицьКий проєКт «opEning 
ThE blACk box of poliTiCAl Will: loCAl 
publiC AuThoRiTiEs And AnTi-CoRRupTion 
EffoRTs in ukRAinE»

Поширеність корупції як явища є проблемою для вчених, практиків і ак-
тивістів. Важливість політичної волі для успіху антикорупційних реформ 
широко визнана, але наше розуміння того, чому виникає (чи ні) політична 
воля, відсутня. 

Це дослідження спрямоване на аналіз концепції політичної волі щодо по-
літики протидії корупції серед місцевих органів державної влади. У цьо-
му проекті розглядається питання: чому в умовах широкого поширення 
корупції одні місцеві органи публічного управління прикладають значні 
зусилля у боротьбі з корупцією, а інші - ні? Україна, у цьому плані, має ви-
гідну середу зі значними субнаціональними відмінностями і широкомасш-
табними поточними зусиллями по боротьбі з корупцією. У рамках проєкту, 
планується проведення інтерв’ю з місцевими органами державної влади в 
восьми стратегічно обраних регіонах, всі з яких, засновані на раніше зі-
браних даних, демонструють деякі докази політичного наміри боротися з 
корупцією. В рамках проекту буде вивчено, як зовнішні обставини та умо-
ви у яких існують органи місцевого самоврядування впливатимуть на намі-
ри до боротьби з корупцією, які, своєю чергою, формуватимуть політичну 
волю до такої активності. 

З метою дізнатись відповіді на всі вказані питання, Гьотенбургский Універ-
ситет, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції та 
Київська школа економіки започаткували дослідницький проєкт «Opening 
the black box of political will: Local public authorities and anti-corruption 
efforts in Ukraine», який триватиме з січня 2020 року до червня 2021. 

Фото: https://icld.se/
researchproject/opening-the-

black-box-of-political-will-local-
public-authorities-and-anti-

corruption-efforts-in-ukraine/
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4. КНига «hoW CoRRupTion And AnTi-
CoRRupTion poliCiEs susTAin hybRid 
REgimEs»

На початку грудня 2020 року консультантка 
з розвитку та координаторка аналітичного 
напрямку ACREC Оксана Гус видала книгу 
«Як корупція та антикорупційна політика 
підтримують гібридні режими?». У науко-
вому дослідженні йдеться про те, що лідери 
гібридних режимів в гонитві за політичним 
пануванням і матеріальною вигодою вико-
ристовують як приховані форми корупції, 
так і державну антикорупційну політику. Ко-
рупція використовується для різних цілей: 
співпраця з ключовими партнерами та лік-
відація політичних опонентів. Президенти 
використовують антикорупційну політику 
для узаконення і інституціоналізації полі-

тичного панування. Корупційна практика і антикорупційна політика стають 
двома сторонами однієї медалі і використовуються для підтримки нерів-
них політичних умов гри. 

Це дослідження поєднує в собі емпіричний аналіз і соціальний конструк-
тивізм для дослідження президентства Леоніда Кучми (1994-2005), Віктора 
Ющенка (2005-2010) і Віктора Януковича (2010-2014). Експериментальні 
експертні інтерв’ю, опитування представників ЗМІ, контент-аналіз висту-
пів президента, а також критична оцінка антикорупційного законодавства 
використовуються для порівняння та відстеження процесу використання 
корупції при трьох президентах України.
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5. участь в досліджеННі НаціоНальНого 
агеНтства З питаНь ЗапобігаННя 
Корупції 

Наприкінці 2020 року, аналітикині ACREC Марія Мамедбекова та Аліна 
Лось взяли участь в дослідженні на замовлення Національного агентства 
з питань запобігання корупції. Метою дослідження є проведення аналізу 
офіційних веб-сайтів органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня щодо з висвітлення організації роботи та заходів із запобігання коруп-
ції в органі.
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6. НауКові КолоКвіуми, дебати, 
КоНФереНції, треНіНги, семіНари 

Навесні 2020 року в 
рамках дослідницького 
проекту «Антикорупцій-
ні дослідження та дебати 
для сталості антикоруп-
ційних реформ» було 
проведено науковий 
колоквіум присвячений 
обговоренню дизай-
ну нового дослідження 
нашого Центру на тему 

«Правові аспекти введення електронної системи управління криміналь-
ними провадженнями (e-Case Management System) у кримінальний процес 
щодо корупційних правопорушень». У ході колоквіуму обговорили питан-
ня необхідних змін до законодавчої бази України в контексті впроваджен-
ня e-case management system, законодавчі акти, які варто аналізувати для 
дослідження проблематики, а також окремі аспекти аналізу міжнародної 
практики з питання e-case management systems.

На початку грудня 2020 
року, керівниця Між-
дисциплінарного нау-
ково-освітнього центру 
протидії корупції НаУК-
МА Оксана Нестеренко 
взяла участь в 37-й Між-
народній онлайн-кон-
ференції, яка була при-
свячена Закону про 
корупцію за кордоном 

(Foreign Corrupt Practices Act of 1977). Конференцію було організовано 
American Conference Institute. 
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7. стажуваННя 

Аналітикиня Центру, Мамедбекова М.М. 
в рамках програми стажування Open 
Society Fellows Training в Hertie School 
of Governance займається написанням 
статті, де основна увага приділяється 
аналізу правових прогалин та конфліктів 
в екологічному законодавстві України, 
які дозволяють насамперед розвивати-
ся корупційній практиці у цьому секторі, 
а також вивченню ролі державних кон-
тролюючих органів та антикорупційних 
та екологічних організацій громадян-
ського суспільства у зменшенні корупції. 
Планується, що ця стаття буде опубліко-
вана в одному з наукових журналів.
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просвітНицьКий 
Напрям 

проеКт «КиївсьКі аНтиКорупційНі тури» 

У 2020 році було відкрито маршрут Хрещатик, який включив в себе ще 6 
антикорупційних станцій. 

Враховуючи карантинні обмеження, в 2020 році в рамках 
проекту було проведено 5 турів: 

• 2 екскурсії за маршрутом «Хрещатик», 

• 2 тури в Маріїнському парку 

• 1 тур за маршрутом «Поділ». 

Екскурсії відвідало понад 60 учасників.

Один із турів було проведено для 
професора університету Пенсиль-
ванії - Філіпа М. Ніколса, експерта в 
питаннях міжнародного права, який 
співпрацював з понад 30 країнами 
світу з питань боротьби з корупцією. 

Всі екскурсії отримали виключно 
позитивний відгук, що підтверджу-
ється анонімним опитуванням через 
гугл-форми.

Попри карантинні обмеження проект турів постійно підживлював інтерес 
цільової аудиторії до антикорупційних прогулянок:

• було запущено промо-ролик антикорупційних турів

• одним із гідів опубліковано стаття про корупцію як культурний фе-
номен.

• здійснено ряд публікацій про антикорупційні механізми

• розміщено ряд публікацій про нашу команду

• проведено цікаві опитування на антикорупційну тематику.

Це допомогли збільшити кількість підписників сторінку в Facebook, від-
відувачів сайту та підписників в мережі Instagram.

Було встановлено інформаційно-партнерські відносини з Антикорупцій-
ним штабом
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меНторсьКий Напрям 

Восени 2019 року Міждисциплінарний науково-освітній центр проти-
дії корупції Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
(ACREC) розпочав унікальний проект Менторської підтримки громадських 
організацій, які працюють у сфері антикорупції в регіонах України під наз-
вою «Зміцнення спроможностей регіональних/місцевих антикорупційних 
ГО в Україні». Ключова мета даної Програми полягає у зміцненні та поси-
ленні розвитку інституційних, організаційних, аналітичних та експертних 
спроможностей регіональних та локальних антикорупційних громадських 
організацій в Україні. В рамках проекту було відібрано 20 найбільш пер-
спективних громадських організацій у сфері антикорупції з таких міст, як: 
Львів, Дрогобич, Хмельницький, Вінниця, Дніпро, Харків, Полтава, Марі-
уполь, Сєвєродонецьк, Чернігів, Кременчук, Житомир, Івано-Франківськ, 
Кропивницький, Тернопіль, Нікополь, Суми, Українка, Хмільник, а також 
Київ (міський рівень).

У 2020 році продовжилась робота із зміцнення спроможностей вказаних 
організацій. Зокрема, було досягнуто наступних результатів:

• за допомогою експертів проекту, організації-учасники розробили 
20 планів власного інституційного розвитку;

• цьому передувало проведення сесії передстратегічної роботи, а 
наші експерти супроводжували організації в їх рості і витратили на 
це більше 400 годин;

• експерти проекту допомогли 7 організаціям створити чи оновити 
свої стратегії;

• у рамках проекту було проведено 6 воркшопів та тренінгів, 5 зу-
стрічей з оглядами грантових конкурсів для організацій громадян-
ського суспільства;

• у рамках проекту було проведено 2 зустрічі учасників менторинго-
вої програми з донорами;
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• експерти проекту допомогли 5 організаціям в розробці грантових 
заявок на інституційний розвиток, які були підтримані донорами;

• у рамках проекту надали можливість організаціям-учасницям по-
кращувати власні антикорупційні знання шляхом вступу на освітні 
програми ACREC. Так, у 2020 р. з проекту на Сертифікатну програ-
му вступили 20 осіб, а на Магістерську програму – 2.

Програма менторської підтримки «Зміцнення спроможностей регіональних/ місцевих анти-
корупційних ГО в Україні» фінансується програмою підтримки програми MATRA від Міністер-
ства закордонних справ Нідерландів. 
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ЗовНішНя співпраця 
та партНерства ACREC 

1. EuRAsiAn ACAdEmiC AnTi-CoRRupTion 
nETWoRk

За підсумками Регіональної конференції «Розви-
ток антикорупційного навчання: модель для ре-
гіону», яку було проведено на початку 2020 року, 
учасники домовились про створення мережі 
розвитку антикорупційних академічних навчаль-
них програм, Eurasian Academic Anti-Corruption 
Network, до складу якої увійшли: Міждисциплі-
нарний науково-освітній центр протидії корупції 

НаУКМА (Україна), Institute for Development of Freedom of Information 
(Грузія), Transparency International Armenia, Public Administration 
Academy of the Republic of Armenia (Вірменія), Think Tank Expert-Grup 
(Молдова), Academy of Public Administration under the President of the 
Kyrgyz Republic, Central Asian Research Institute on Corruption and Money 
Laundering (Киргизька республіка). У рамках цієї мережі, партнери до-
мовились про посилення потенціалу Eurasian Academic Anti-Corruption 
Network і її партнерських організацій, а також позиціонування мережі як 
ключового інституту антикорупційної освіти в пострадянському регіоні; 
подальшу розробку і впровадження міждисциплінарних сертифікатних 
та магістерських програм в сфері протидії корупції; впровадження, ґрун-
туючись на досвіді антикорупційної освіти в Україні, інтенсивні освітні 
програми та тренінги з протидії корупції серед партнерських організацій 
Eurasian Academic Anti-Corruption Network і підвищити їх здатність діяти 
в якості національних хабів антикорупційної освіти.

Так, протягом усього 2020 року, ACREC постійно надавав рекомендації 
партнерам мережі по створенню освітніх програм; експерти ACREC до-
лучались до викладання окремих курсів в Університетах партнерів. Крім 
того, для посилення освітніх і викладацьких спроможностей, на початку 
вересня було проведено п’ятиденний тренінг для тренерів на якому учас-
ники дізнались про хитрощі викладання курсів з антикорупційної темати-
ки, яким чином слід підбирати case-study для студентів, як пристосуватись 
до реалій онлайн-навчання і як зробити його ефективним. Наприкінці 
тренінгу, учасники обговорили подальші кроки з розвитку кожного з хабів. 
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Наразі, кожен з хабів впроваджує власний варіант сертифікатної програми 
/ окремих антикорупційних курсів за експертної підтримки ACREC. Так, 
нещодавно в рамках новоствореної Академічної антикорупційної серти-
фікатної програми від Центральноазіатського науково-дослідного інсти-
туту з питань корупції та відмивання грошей було успішно завершено курс 
«Методологія дослідження корупції», який для перших слухачів Програ-
ми провели експертки ACREC Оксана Гус та Аліна Лось. Представниками 
цього Інституту було висловлено подяку ACREC за підтримку, надану в ме-
жах розвитку їх антикорупційної програми. 

Фінансування діяльності Eurasian Academic Anti-Corruption Network здійснюється за підтримки 
Open Society Foundation.
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2. співпраця З НаціоНальНим 
агеНтством З питаНь ЗапобігаННя 
Корупції

На початку 2020 року 
розпочало свою робо-
ту оновлене Національне 
агентство з питань запо-
бігання корупції (НАЗК). 
Відтак, відкрилося нове ві-
кно можливостей для реа-
лізації напрацювань щодо 
підвищення ефективності 
сфер, якими опікується На-
ціональне агентство (анти-

корупційна політика, фінансування політичних партій, захист викривачів 
тощо). Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції, екс-
перти якого протягом значного проміжку часу досліджують питання захи-
сту викривачів, одразу почав комунікувати з представниками НАЗК щодо 
налагодження належної роботи з викривачами. 

Так, на початку січня 2020 року, в рамках проекту «Антикорупційні дослі-
дження та дебати для сталості антикорупційних реформ», було розробле-
но полісі бріф «Рекомендації щодо організації роботи НАЗК щодо викри-
вачів корупції», які з часом також було донесено до керівництва НАЗК на 
заході «Очікування громадянського суспільства від Національного агент-
ства з питань запобігання корупції».

Загалом, співпраця НАЗК і ACREC значно підсилилась після підписання 
тристороннього Меморандуму між останніми, а також Національним уні-
верситетом «Києво-Могилянська академія». Завдяки цьому Меморандуму 
ACREC активно доєднався до: організації лекцій/тренінгів для співробіт-
ників Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про коруп-
цію Департаменту запобігання та виявлення корупції; зовнішнього ре-
цензування та експертної оцінки роз’яснень та коментарів, які видаються 
НАЗК щодо окремих положень законодавства в сфері захисту викривачів; 
напрацювання спільних досліджень з актуальних проблем запобігання ко-
рупції; організації та проведення спільних заходів, зокрема конференцій, 
семінарів, круглих столів тощо. 
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Так, наприкінці 2020 року було проведено спільну прес-конференцію 
«Успіхи та здобутки 2020 року у сфері захисту викривачів корупції» в 
Українському кризовому медіа-центрі. 

Варто відзначити, що завдяки Меморандуму, студенти Магістерської про-
грами «Антикорупційні студії» отримали можливість проходити навчаль-
но-виробничу практику у структурних підрозділах НАЗК. Очікується, що 
першими навчально-виробничу практику проходитимуть студенти 2-го 
року навчання Магістерської програми «Антикорупційні студії».
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3. громадсьКа рада при НаціоНальНому 
агеНтстві З питаНь ЗапобігаННя Корупції

Реформування та оновлення діяльності Національного агентства з питань 
запобігання корупції ознаменувалось також оновленням Громадської ради 
при Агентстві. Навесні 2020 року відбувся відкритий конкурс до Громад-
ської ради, участь в якому взяв Андрій Білецький, адміністративний ди-
ректор ACREC. За результатами конкурсу він не тільки став повноправ-
ним членом Громадської ради, але й її секретарем. З початку діяльності 
Громадської ради (липень 2020 року) відбулось вже 7 засідань, в яких він 
безпосередньо брав участь і на яких, зокрема, вирішувались питання про 
затвердження висновку Громадської ради на Антикорупційну стратегію 
на 2020-2024 рр. , Антикорупційну програму НАЗК на 2021-2022 рр. , інші 
важливі питання формування і реалізації антикорупційної політики, контр-
олю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції. 
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4. співпраця З програмою  
«u-lEAd З європою»

Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, поширенню інформації 
про діяльність та компетенції ACREC, співробітників Центру було залу-
чено в якості експертів для написання Посібника з рекомендаціями щодо 
прозорості та запобігання корупційним ризикам на всіх етапах створення 
та функціонування ЦНАП «Як створити ЦНАП вільний від корупції», який 
підготовлено в рамках міжнародної Програми «U-LEAD з Європою», яка 
фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, 
Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Крім того, експерти взяли 
участь у: розробці онлайн-курсу з питань запобігання корупції в ЦНАП, 
який включає в себе приклади корупційних практик, які можуть виникати 
в діяльності ЦНАП, а також заходи щодо реагування на ці практики; роз-
робці антикорупційного тренінгу/воркшопу для персоналу ЦНАП. 
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5. участь в ЗаКоНотворчому процесі

ACREC продовжує також діяльність і в сфері законотворчої діяльності. 
Нами постійно направляються, прямо або опосередковано (через коалі-
цію громадських антикорупційних організацій, через Громадську раду при 
НАЗК, інші види представництва) ті чи інші напрацювання по змінам іс-
нуючого антикорупційного та інформаційного законодавства. Упродовж 
2020 року, експерти ACREC входили до складу робочих груп з напрацю-
вання законопроєктів щодо вдосконалення доступу до публічної інфор-
мації, у сфері розвідувальної діяльності, реформування Служби безпеки 
України (більшість з цих законопроєктів стосується безпосередньо або 
антикорупційних питань, або питань щодо доступу до публічної інформа-
ції), Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки, інших законодавчих ак-
тів, які стосуються питань антикорупції та доступу до інформації. 
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Посольство Швеції в Україні

Swedish International Centre 
for Local Democracy

Foundation Open Society Institute

USAID

International Renaissance Foundation

Посольство Королівства Нідерлан-
дів в Україні, програма МАТРА

Наші доНори у 2020 р. 
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1 924 039,81 грн 

Наукова і 
аналітична 
діяльність

(24,1%)

31788,78 грн

Просвітницька 
діяльність

 6030745,15 грн 

Освітня діяльність

(0,4%)

(75.5%)

ФіНаНсовий Звіт
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1 420 452 грн

Міжнародний фонд 
«Відродження»

31788,78 грн

Просвітницький 
напрямок

1005061 грн

Міністерство 
закордонних 
справ 
Королівства 
Нідерландів, 
Програма МАТРА 

2590409,88 грн

Foundation Open 
Society Institute

503587,81грн

Swedish Interna-
tional Centre for 
Local Democracy

2435274,27 грн

USAID "Взаємодія
 

доНорсьКі 
оргаНіЗації-партНери 
ACREC у 2020 році:
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Наші партНери
громадсьКа оргаНіЗація «автомайдаН»

громадсьКа оргаНіЗація «агеНтство еФеКтивНих 
рішеНь»

громадсьКа оргаНіЗація «агеНція місьКих іНіціатив» 

громадсьКа оргаНіЗація «аНтиКорупційНий штаб»

громадсьКа оргаНіЗація «асоціація політичНих НауК»

громадсьКа оргаНіЗація «бюро правНичих 
КомуНіКацій» 

громадсьКа оргаНіЗація «жіНочий аНтиКорупційНий 
рух» 

громадсьКа оргаНіЗація «КремеНчуцьКий 
аНтиКорупційНий цеНтр»

громадсьКа оргаНіЗація «КриЗовий медіа-цеНтр 
«сіверсьКий доНець»

громадсьКа оргаНіЗація «іНститут ЗаКоНодавчих 
ідей»

громадсьКа оргаНіЗація «львівсьКий регуляторНий 
хаб»

громадсьКа спілКа «НіКопольці» 

громадсьКа оргаНіЗація «полісьКий щит» 

громадсьКа оргаНіЗація «право»

громадсьКа оргаНіЗація «рівНеНсьКий цеНтр 
«соціальНе партНерство»

громадсьКа оргаНіЗація «смарт медіа» 

громадсьКа оргаНіЗація «трипільсьКий Край»

громадсьКа оргаНіЗація «цеНтр громадсьКого 
моНіториНгу та аНалітиКи»

громадсьКа оргаНіЗація «цеНтр моНіториНгу влади» 

Коаліція громадсьКих оргаНіЗацій На Захист 
виКривачів іНФормації «іНіціатива 11»

лейдеНсьКий уНіверситет, НідерлаНди

міжНародНий ФоНд «відроджеННя»

НаціоНальНе аНтиКорупційНе бюро уКраїНи

НаціоНальНе агеНтство З питаНь ЗапобігаННя Корупції



51

НаціоНальНий уНіверситет «Києво-могиляНсьКа 
аКадемія» (НауКма )

реаНімаційНий паКет реФорм

ресурсНий цеНтр гурт

харКівсьКий аНтиКорупційНий цеНтр

цеНтр протидії Корупції

ACAdEmy of publiC AdminisTRATion undER ThE pREsidEnT 
of ThE kyRgyz REpubliC 

CEnTRAl AsiAn REsEARCh insTiTuTE on CoRRupTion And 
monEy lAundERing 

insTiTuTE foR dEVElopmEnT of fREEdom of infoRmATion 

kyiV-mohylA foundATion of AmERiCA

inTERdisCiplinARy CoRRupTion REsEARCh nETWoRk

publiC AdminisTRATion ACAdEmy of ThE REpubliC of 
ARmEniA 

Think TAnk ExpERT-gRup 

TRAnspAREnCy inTERnATionAl ARmEniA

TRAnspAREnCy inTERnATionAl ukRAinE
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 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


