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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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Зміст
Наша віЗія

Наша місія

Наші ціННості

Наші приНципи і підходи до імплемеНтації діяльНості

оргаНи управліННя

Наглядова рада

правліННя

КомаНда

Наша діяльНість у 2018 році:

1. Інституційний розвиток

2. Сертифікатна програма «Антикорупційні міждисциплінарні студії»

3. Магістерська програма «Антикорупційні студії»

4. Літній інтенсив «Як досліджувати корупцію? Аналітика, що впливає 
на антикорупційну політику»

5. Комплексна навчальна програма «Інструментарій антикорупційного 
активіста»

6. Онлайн-курс «The United Nations Convention against Corruption: 
Global Corruption, Good Governance, Ukraine and the United States»

7. Київський антикорупційний тур

8. Дослідницький проект «Громадянське суспільство проти корупції 
в Україні»

9. Комунікаційна платформа ACREC

10. Лекції, тренінги, дискусії

11. Аналітичні дослідження

ФіНаНсовий Звіт

Наші партНери

Наші доНори у 2018 році
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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. Неупередженість. Ми вважаємо, що неупередженість — це 
протилежність 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. 
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:

 � 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).
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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

Член Правління ГО «Transparency 
International Ukraine». 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

Консультант з розвитку, коор-
динатор аналітичного напрям-
ку.
PhD in political science Інститу-
ту Розвитку та Миру Універси-
тету Дуйсбург-Ессен, Німеччи-
на (Universität Duisburg-Essen, 
Deutschland)  та консультант 
з розвитку Офісу зв’язку укра-
їнських аналітичних центрів у 
Брюсселі.
Сферою наукових інтересів 
Оксани є відмивання грошей, 
політична корупція в країнах з 
перехідною економікою, інсти-
тути по боротьбі з корупцією, 
журналістські розслідування, 
якісний аналіз, порівняльний 
аналіз.

Оксана Гус  захистила дисерта-
цію про політичну корупцію в 
країнах з перехідною економікою 
Східної Європи, використовуючи 
Україну як приклад. Отримала 
магістра з політології, публіч-
ного права та антропології Мюн-
хенського університету Людві-
га-Максиміліана, Німеччина 
(Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Deutschland).
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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

Керівник освітніх програм. Екс-
перт у питаннях політичних 
режимів, тоталітаризму, по-
літичного маніпулювання, пар-
тійних 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.

Крістіна хамбекова

Аналітик, менеджер освітніх 
проектів ACREC. Магістр по-
літології НаУКМА. Випускниця 
сертифікатної програми «Ан-
тикорупційні міждисциплінар-
ні студії» 2017-2018 рр.
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Наша діяльНість  
у 2018 році
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іНституційНий 
роЗвитоК
У 2018 році ACREC реалізовував проект «Посилення спроможностей 
ACREC» (міні-інституційний грант) за підтримки Міжнародного Фонду 
«Відродження» (проект №52228), в рамках якого було поставлено 
майбутні  цілі і завдання організації. Було складено Стратегічний план 
розвитку ACREC на найближчі пять років (2018-2023 рр.), де були вказані 
ключові цілі і завдання розвитку. Крім того, в рамках цього проекту були 
складені основні організаційні документи: кадрова політика, фінансова 
політика, політика врегулювання конфлікту інтересів і політика здійснення 
закупівель. 

За останній рік завдяки інституційній підтримці Міжнародного фонду 
«Відродження» вдалося досягти усталеного розвитку та посилити 
інституційну спроможність і компетенції ACREC. Відтак, у рамках 
виконання проекту «Зміцнення організаційного потенціалу та аналітичних 
спроможностей Міждисциплінарного науково-освітнього центру 
протидії корупції в Україні НаУКМА» (інституційний грант Міжнародного 
фонду «Відродження», проект №52513) продовжився процес утілення 
поставлених раніше завдань. Співробітниками Центру були створені 
Операційний план діяльності і Комунікаційна стратегія ACREC.

Завдяки проекту зміцнення організаційного потенціалу та аналітичних 
спроможностей ACREC відбулось розширення компетенцій Центру: 
до команди приєднались адміністративний директор і комунікаційний 
менеджер. Наразі, усі співробітники ACREC зараховані до штату НаУКМА 
і працюють як повноцінні наукові співробітники. 
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сертиФіКатНа 
програма 
«аНтиКорупційНі 
міждисципліНарНі 
студії»

Програма «Антикорупційні міждисциплінарні студії» втілюється вже 
другий рік поспіль. Після успішної реалізації її як пілотного проекту, 
вона трансформувалася в щорічну. Курси цієї програми присвячені 
комплексному вивченню корупції як соціально-правового явища 
та шляхів її запобігання. Цьогоріч  перелік курсів було розширено: 
тепер слухачі додатково прослухають курси «Право на доступ до 
публічної інформації». Для проведення лекцій запрошені теоретики 
та практики у сфері протидії корупції з України, Нідерландів та 
Німеччини. Ця  навчальна програма здійснюється за підтримки Open 
Society Foundation.
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магістерсьКа 
програма 
«аНтиКорупційНі 
студії»
Наприкінці 2018 року кафедрою політології у співпраці з 
Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції в 
Україні було створено нову магістерську програму «Антикорупційні 
студії», яка спрямована на опанування сучасних методологічних підходів 
до дослідження політичних аспектів антикорупційної діяльності. 

Ця інноваційна програма була затверджена Національним університетом 
«Києво-Могилянська академія», а її запуск відбудеться восени 2019 року. 
До викладання курсів будуть залучені викладачі з практичним досвідом 
протидії корупції, фінансового моніторингу та аналізу, журналістських 
розслідувань тощо. Наразі затверджено концепцію програми та її 
навчальний план. Триває підготовка до старту магістерської програми.
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літНій іНтеНсив 
«яК досліджувати 
Корупцію? аНалітиКа, 
що впливає На 
аНтиКорупційНу 
політиКу» 
В цьому році команді ACREC вдалося інституціоналізувати літню школу 
(інтенсив) з підготовки дослідників/аналітиків з вивчення корупції та 
антикорупції, яка стартувала ще в 2016 році і була першою подібною 
школою в Україні. Навчальна програма щорічного інтенсиву побудована 
на практичних кейсах та концентрованій теорії, необхідній для виконання 
завдання одразу після навчання. Учасники курсу мають змогу втілити 
отримані міждисциплінарні теоретичні знання на практиці – реалізувати 
їх у вигляді дієвого аналітичного тексту в сфері запобігання і протидії 
корупції. До викладання залучені провідні фахівці в цій галузі з Німеччини 
і Нідерландів. Ця  навчальна програма здійснюється за підтримки Open 
Society Foundation.
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КомплеКсНа 
НавчальНа програма 
«іНструмеНтарій 
аНтиКорупційНого 
аКтивіста»

З метою посилення професійного потенціалу, громадських ініціатив, 
коаліцій та мереж як на регіональному, так і на місцевому рівні, ACREC 
разом з НаУКМА проводив модульне навчання з елементами менторства 
30 активістів та громадських діячів зі Східних регіонів України. Учасники 
навчальної програми мали нагоду отримати знання та потужний арсенал 
антикорупційних інструментів від найкращих українських спеціалістів та 
налагодити міцний мережевий зв’язок з іншими учасниками Програми. 
Окрім модульного навчання, програма передбачала нетворкінг і 
тімбілдинг. Результатом мережування учасників навчання стало створення 
антикорупційної мережі «Викривачі», яка згодом була перетворена в 
громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання викривачів корупції». 
Крім того, слухачі курсу створили дві комунікаційні онлайн-платформи 
з антикорупційною тематикою. Ця навчальна програма здійснюється в 
рамках проекту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», 
що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 
здійснюється Pact в Україні.
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Учасниками навчання було успішно завершено шість антикорупційних 
ініціатив, зокрема:

1. Проект Тетяни Волинець, присвячений розслідуванню щодо 
порушень порядку врегулювання конфлікту інтересів у депутатів 
міської ради. За результатами проведеного розслідування подали 
скаргу про порушення конфлікту інтересів до Національного 
агентства з питань запобігання корупції, також результати 
розслідування були опубліковані на https://www.wikiinvestigation.
org/dtek. 

2. Спільний проект Моніторинг будівництва доріг в Донецькій області. 
За результатом проведеного розслідування опубліковано матеріал 
“Типовий облавтодор” (https://www.facebook.com/gromkontrol.ua/
posts/1959054380833759). 

3. Журналістське розслідування учасниці програми, активістки 
та журналістки-розслідувачки Щербакової Альони в програмі 
"Журналістські антикорупційні розслідування "Непричетні", “Про 
безперешкодний доступ громадян до водойм” (історію можна 
знайти на https://www.youtube.com/watch?v=FVl1QD1AHBE&featu
re=youtu.be). 

4. Друге журналістське розслідування учасниці програми, активістки 
та журналістки-розслідувачки Щербакової Альони в програмі 
новин СТС, історія “Розслідування будівництва Алеї Героїв у Сумах” 
(https://www.facebook.com/stschannel/videos/2111404635772944). 

5. Три учасники навчання (Тетяна Соловйова, Людмила Шейко, 
Тетяна Волинець) разом з одним із лекторів (Ганна Соломатіна) 
працюють над створенням ГО “Всеукраїнське Об’єднання 
Викривачів Корупції”/скорочено ВОВК/. Є вже готовий статут 
організації (https://www.facebook.com/groups/1914264385532126/
permalink/1981908968767667/). Окрім того, вже були здійсненні 
виїзди в регіони й проведені зустрічі з активістами-викривачами, 
які працюють на територіях Донецької, Луганської та Одеської 
областей. 

6. Проект учасника програми Олексія Северина: спільно-
тур “Корупційна Полтава” https://www.facebook.com/
events/162513884450879/permalink/163175331051401/.
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Ще шість ініціатив перебувають в процесі імплементації: 

1. Іваниця Тетяна, Кучеряєва Людмила, Капустіна Олена займаються 
питанням контролю харчування у шкільних закладах. Стадія проекту: 
запит-відповідь. У зв’язку з літніми відпустками робота трохи 
призупинилась. З початком нового навчального року починаються 
перевірки. Плануються загальний збір батьків та проведення 
тренінгу “Як захистити дитину у школі". Проект “Мама! Я голодний” 
планується здійснювати в перспективі (м. Новомосковськ). 

2. Дослідження взаємозв’язку між самостійністю обрання 
абітурієнтами ВНЗ та рівнем корупції у ВНЗ (Дерябкіна Тетяна). 

3. Моніторинг діяльності депутатів мажоритарників /Запоріжжя, 
Миколаїв, Харків/. Аналіз законотворчої активності мажоритарних 
депутатів (Головченко В’ячеслав, Литвиненко Анастасія, Бабак 
Максим, Леонтьєва Ольга, Большакова Анастасія). 

4. Ремонтні роботи житлових будинків Харкова за рахунок міського 
бюджету. Проект перебуває на стадії ознайомлення з інструкцією 
з користування “Антикорупційна карта ремонтів” та вибору об’єкту 
контролю (Віктор Чуйченко). 

5. Розслідування противоправних дій керівництва Донбаського 
регіонального центру професійної реабілітації інвалідів. 
Проводиться аналіз діяльності центру, вивчаються судові справи, у 
яких Центр реабілітації є відповідачем, готуються запити (Огеєнко  
Наталя). 

6. Проект щодо виявлення корупційної складової у сфері утримання, 
догляду та благоустрою зелених насаджень у місті Харкові. Станом 
на сьогодні дізнались, скільки коштів виділяється на порубку 
дерев у місті, які компанії відповідальні за проведення робіт, по 
яких вулицях запланована порубка дерев та іншу інформацію. 
Були направлені запити до установ: ХМР, екоінспекції, Зеленбуду, 
Департаменту комунального господарства та іншим. Від деяких 
відповіді ще й досі не надійшли. А з тією інформацією, яка вже 
надійшла, триває робота (Андрій Пашкуров).

Попри завершення навчання, ACREC продовжує надавати експертну 
підтримку випускникам програми на їхні запити. 
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оНлайН-Курс 
«The UniTed naTions 
ConvenTion againsT 
CorrUpTion: global 
CorrUpTion, good 
governanCe, Ukraine 
and The UniTed sTaTes»
Ще одною інноваційною навчальною програмою, яка впроваджується 
ACREC, є онлайн-курс для студентів-правників «The United Nations 
Convention against Corruption: Global Corruption, Good Governance, 
Ukraine and the United States». У рамках цього курсу слухачі мали змогу 
оволодіти основними знаннями щодо механізмів запобігання і протидії 
проявам корупції як на національному, так і на міжнародному рівнях; 
уміннями і навичками аналізу та застосування норм антикорупційного 
законодавства; дослідити міжнародний досвід боротьби з корупцією та 
практичні аспекти його застосування в національних реаліях. Заняття 
проводив професор Томас Спіді Райс (Thomas H. Speedy Rice), який активно 
співпрацює з Управлінням ООН з наркотиків і корупції (United Nations 
Office on Drugs and Crime) та є визнаним фахівцем у сферах доступу до 
правосуддя, практики боротьби з корупцією.

Наприкінці курсу в м. Харкові відбувся спільний семінар з посилення 
спроможності викладання та впровадження в університетах України курсів 
з прозорості та етики. А вже після цього ACREC у співпраці з Науковою 
бібліотекою НаУКМА, Американською бібліотекою ім.  В.  Китастого, 
Школою права Вашингтону та Лі (м. Лексингтон, Вірджинія) і за підтримки 
програми «Нове Правосуддя» USAID провели відкриту дискусію 
«Академічна доброчесність і плагіат: cui prodest?». 
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У ході дискусії американські колеги і представники студентських 
самоуправлінь провідних київських ВНЗ ділилися власним досвідом 
впровадження системи академічної доброчесності в університетах. 
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«КиївсьКий 
аНтиКорупційНий 
тур»

Проект "Київський антикорупційний тур" 
представляє собою новаторський просвітницький 
інструмент, що дозволяє інформувати населення 
щодо роботи антикорупційних органів та 
механізмів громадської протидії корупції, а також 
мотивувати громадян «історіями успіху» боротьби 
з корупцією в Україні. 

Унікальність проекту полягає у використанні абсолютно нового формату, 
а саме: міських екскурсій з елементами інтерактивів і симуляцій, що 
дозволяє створити неформальну та невимушену атмосферу, сприяє 
кращому засвоєнню інформації, а також зміщує дискурс про анти-корупцію 
в Україні в більш позитивне і проактивне русло. Кожен тур здійснюється 
в рамках відвідування спеціально розроблених «станцій» у прив’язці до 
конкретних локацій в місті Київ, пов’язаних з антикорупційним рухом в 
Україні.
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Протягом 2018 - початку 2019 рр.  було проведено 8 антикорупційних турів 
для різних аудиторій, серед яких були як громадяни України, так і зарубіжні 
гості держави. Зокрема, взимку 2018 року була реалізована серія турів під 
назвою «White Walker Anti-Corruption Winter Walks». Серед відвідувачів 
зимової серії були членкиня Європейського Парламенту Ребекка Гармс, 
викривачка корупції Ганна Соломатіна, представники російського видання 
Міжнародного французького радіо RFI та ін. Восени 2018 року навчально-
просвітницький антикорупційний тур було проведено двічі для групи 
студентів Білоруського державного університету та групи учасників проекту 
обміну і підвищенню культурних зв`язків між Німеччиною та Україною за 
підтримки EVC та MEETUP. Ще один тур було здійснено для німецьких 
та польських журналістів – представників провідних європейських видань, 
радіостанцій та телеканалів, серед яких «Gazeta Wyborcza», «MDR», 
«Tagesspiegel».  В грудні 2018 року ACREC також мав нагоду провести 
антикорупційну екскурсію для групи молодих архітекторів, журналістів, 
учасників Сертифікатної програми ACREC, зацікавлених жителів Києва. 
Окремим здобутком вважаємо проведення туру для партнерів Центру, 
представників програми USAID «Взаємодія». На початку 2019 року проект 
«Київські антикорупційні тури» стартував із відкритої екскурсії для 
представників DAAD, американських журналістів та фотографів, а також 
зацікавлених в темі антикорупції жителів Києва.
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дослідНицьКий 
проеКт «громадяНсьКе 
суспільство проти 
Корупції в уКраїНі»:

Міждисциплінарний науково-
освітній центр протидії 
корупції Національного 
університету «Києво-
Могилянська академія» 
(ACREC) спільно з 
Лейденським університетом 
(Нідерланди) проводить 
дослідницький проект, 
головною метою якого 
є з’ясувати, які фактори 

пояснюють успіхи та невдачі антикорупційної діяльності громадянського 
суспільства в Україні. Для досягнення цієї мети будуть досліджуватися 
політична роль громадських організацій та активістів, стратегії 
просвітницької діяльності, які вони використовують, а також їхні 
організаційні форми. У результаті втілення проекту в життя з’являться 
наступні публікації: огляд літератури, два робочих документи, дві 
аналітичні записки та книга.

Оскільки боротьба українського громадянського суспільства проти 
корупції викликає цікавість донорів, зокрема Міністерства зовнішніх 
справ (МЗС) Нідерландів, розуміння ролі, яку грає українське громадянське 
суспільство у політиці, є особливо важливим. Знання про це необхідне для 
розробки стратегії МЗС Нідерландів щодо громадських організацій.

Під час роботи над проектом проводяться як кабінетні дослідження, так 
і польові роботи (збір первинних даних). Використовуються переважно 
якісні методи дослідження. Польові роботи полягають у проведенні 
напівструктурованих інтерв’ю з антикорупційними активістами та 
громадськими організаціями, фокус-груп і включених спостережень. 
Також, серед українських антикорупційних організацій буде поширене 
опитування щодо їхньої діяльності. 
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Запланована тривалість проекту – 18 місяців. Проект поділений на кілька 
великих блоків: перший – дослідницька діяльність (робота з літературою, 
емпіричні, польові та кабінетні дослідження); другий – обмін інформацією 
(включає проведення воркшопів, зустрічей дослідників, обмін науковцями, 
які працюють над проектом, між Україною та Нідерландами тощо); третій 
– написання публікацій.

Консорціум дослідників складається з трьох науковців Лейденського 
університету та чотирьох – з Міждисциплінарного науково-освітнього 
центру протидії корупції Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» (ACREC).  

Загальна кількість проведених інтерв’ю:  265. Наприкінці проекту 
планується написання двох policy briefs, двох policy papers і рекомендацій 
для донорів. Наукові здобутки цього проекту будуть опубліковані в Kyiv-
Mohyla Law and Politics Journal – міжнародному, міждисциплінарному та 
рецензованому виданні НаУКМА.

Крім того, співробітники 
ACREC брали участь у 
воркшопі під назвою ‘New 
roles of CSOs for inclusive 
development’, knowledge 
sharing conference: results from 
literature review. У рамках цього 
заходу шість дослідницьких 
груп представили свій огляд 
літератури по окремим 
проектам для аудиторії 
дослідників, представників 

численних ГО та представників голландського МЗС. Семінар сприяв 
діалогу між різними групами – науковцями, практиками та політиками і 
надав інформацію для емпіричної фази проекту. Від українського проекту 
під назвою «Civil society against corruption in Ukraine: political roles, , 
advocacy strategies and impact» були присутні голова проекту Макс Бадер, 
дослідники Андрій Мелешевич та Оксана Нестеренко, а також молодші 
дослідники Аліна Лось, Крістіна Хамбекова, Кіра Моє та Деніца Марчевська. 
Всі учасники групи долучились до обговорення та представили результати 
свого огляду літератури на тему корупції у світі та в Україні.
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КомуНіКаційНа 
платФорма aCreC

Наприкінці 2018 року відбувся запуск 
Комунікаційної платформи ACREC, яка 
створена з метою підвищення політичної 
освіти студентів та молодих експертів 
на тему антикорупції, їх ознайомлення 

з особливостями роботи антикорупційних інститутів та органів, а також 
налагодження комунікації молодого покоління України з агентами змін у 
сфері протидії корупції в Україні. 

У більш глобальному плані Комунікаційна Платформа ACREC має стати 
незалежним майданчиком для мережування та комунікації агентів змін у 
сфері антикорупції на пострадянському просторі. Формат Платформи 
включає публічні лекції, семінари, дискусії, панельні обговорення, 
колоквіуми тощо. 

У рамках Комунікаційної Платформи ACREC вбачає свою роль в 
ініціюванні суспільних обговорень та піднятті важливих тем у сфері (анти) 
корупції в Україні та процесами, що з цим пов’язані, а також в організації 
процесу взаємодії між громадськими активістами, молодими фахівцями, 
академіками, державними службовцями та всіма, хто має відношення до 
антикорупції або цікавиться даною тематикою.

У грудні 2018 року Комунікаційну 
платформу ACREC було відкрито 
публічною лекцією представників 
Національного антикорупційного 
бюро України, Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, а також 
Ради громадського контролю при НАБУ 
під назвою «Від заяви до вироку. Топ-
корупція під прицілом». У лютому 2019 
року відбувся другий захід у рамках 
Платформи – публічна лекція бізнес-
омбудсмена в Україні Альгірдаса Шемети 
під назвою «Рада бізнес-омбудсмена 
в Україні: історія успіху, про яку варто 
знати». 

Вже у березні 2019 року заплановано публічну дискусію з першим 
головою АРМА Антоном Янчуком. Заходи Комунікаційної Платформи 
користуються великим попитом та збирають багато студентів, експертів та 
практиків у сфері антикорупції в Україні. 
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леКції, треНіНги, 
дисКусії

Круглий стіл «роль 
інституту викривачів у 
запобіганні та протидії 
корупції»

Експерти Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії 
корупції в Україні НаУКМА взяли участь в обговоренні ролі викривачів 
в антикорупційній сфері. На круглому столі було презентовано 
законопроект Національного агентства з питань запобігання корупції 
«Про захист викривачів корупції». За підсумками круглого столу були 
складені рекомендації для ключових стейкхолдерів щодо впровадження 
цього законопроекту. Своєю чергою, ACREC надав власні пропозиції і 
зауваження до цих рекомендацій, які були враховані. Участь у подібних 
заходах є одним із способів реалізації Стратегічного плану діяльності 
ACREC, а саме просування і розповсюдження результатів аналітичних 
досліджень, які здійснюються Центром.

лекція «Корупція як чорна 
скриня: роль прихованих 
припущень і політичних 
мотивів у визначенні 
корупції і боротьби з нею»

Експерти ACREC НаУКМА Оксана Гус і Олександра Койдель про-
вели відкриту лекцію в Київській школі економіки. Слухачі лекції 
дізнались про різні підходи до пояснення причин корупції як явища 
та поринули у питання ролі інтерпретацій корупції в контексті полі-
тичного домінування. Зокрема, експертки розповіли про існування 
базових парадигм, які пояснюють причини існування корупції у су-
спільстві: з точки зору моралі, раціональної поведінки, системи та 
культури.
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лекція для представників 
секретаріату верховної 
ради та Конституційного 
суду україни про сучасні 
підходи до захисту прав 
викривачів в україні

Експерт ACREC НаУКМА Андрій Білецький у рамках цього заходу 
розповів про важливість законодавчого закріплення в Україні пра-
вового статусу викривачів, відповів на коментарі учасників стосов-
но цієї проблеми та обговорив з ними перспективи розгляду від-
повідної ініціативи в Парламенті. Це обговорення дало можливість 
поділитись з учасниками результатами аналітичних досліджень, які 
здійснюються Центром, що є однією зі стратегічних цілей діяльності 
ACREC .

Курс «investigating and 
prosecuting official 
Corruption» 
 

Учасники першого набору Сертифікатної програм «Антикорупційні 
міждисциплінарні студії» (2017-2018 рр.) взяли участь в антикоруп-
ційному курсі з питань розслідування корупційних злочинів, який 
проводився Інститутом CEELI в м. Прага, Чеська Республіка. П’яти-
денний інтерактивний курс мав на меті навчити учасників основам 
відкриття і ведення розслідувань корупційних правопорушень. Учас-
ники працювали в невеликих групах з різними кейсами, розробляли 
власну стратегію розслідування. Робота учасників здійснювалась під 
керівництвом досвідчених експертів у сфері проведення розсліду-
вань корупційних злочинів. Цей курс підвищив експертні навички 
учасників Сертифікатної програми 2017-2018 рр. і сприяв їх станов-
ленню як майбутніх агентів змін. Участь студентів Сертифікатної про-
грами в цьому курсі стала можливою завдяки підтримці Open Society 
Foundation.
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аНалітичНі 
досліджеННя

aCreC revieW 

У 2018 році стартувало періодичне аналітичне видання ACREC REVIEW. У 
ньому публікуються аналітичні статті, які підготовлено на основі наукових, 
практично зорієнтованих досліджень у сфері запобігання та протидії 
корупції.
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ФіНаНсовий Звіт 

2009862.82 грн

Наукова і 
аналітична 
діяльність46,17%

728374.99 грн

Просвітницька 
діяльність

1614414.54 грн

Освітня діяльність

16,73% 

37,1%

Перш за все зазначимо, що ACREC у 2018 році отримував кошти як на 
рахунок ГО ACREC, так і на рахунок НаУКМА. Почнемо з першого:
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278694,62 грн

Міжнародний фонд 
«Відродження»: 

проект «Посилення 
спроможностей 

ACREC» 

14240,87 грн

Просвітницький 
напрямок

714134,12 грн

Pact, Inc: проект 
“Інструментарій 
антикорупційног
о активіста» 

1614414,54 грн

Open Society Founda-
tion: Сертифікатна 
програма 
«Антикорупційні 
міждисциплінарні 
студії» і Літній інтенсив 
«Як досліджувати 
корупцію? Аналітика, 
що впливає на 
антикорупційну 
політику» 

1731168,20 грн

Лейденський університет, 
Нідерланди: 
Дослідницький проект 
«Громадянське суспільство 
проти корупції в Україні» 
 

донорські організації-партнери aCreC у 2018 році:

У рамках реалізації проекту «Зміцнення організаційного потенціалу та 
аналітичних спроможностей Міждисциплінарного науково-освітнього 
центру протидії корупції в Україні НаУКМА» Міжнародним фондом 
«Відродження» було перераховано 586530,42 грн. на рахунок НаУКМА, 
оскільки ACREC є аналітичним центром і структурним підрозділом 
НаУКМА.
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Наші партНери
НаціоНальНий уНіверситет «Києво-могиляНсьКа 
аКадемія» (НауКма)

міжНародНий ФоНд «відроджеННя»

лейдеНсьКий уНіверситет, 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 «всеуКраїНсьКа ліга 
правНиКів проти Корупції» 

Коаліція громадсьКих оргаНіЗацій На Захист 
виКривачів іНФормації «іНіціатива 11»

харКівсьКий аНтиКорупційНий цеНтр 

громадсьКа оргаНіЗація «аНтиКорупційНий штаб» 
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Наші доНори у 2018 р. 

Посольство Швеції в Україні Pact, inc.

Universiteit Leiden The Netherlands

Foundation Open Society Institute USAID

International Renaissance Foundation

Netherlands Organisation 
For Scientific Research
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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
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