Міждисциплінарний науково-освітній центр
протидії корупції в Україні
м. Київ
Веб-сайт

acrec.org.ua

Координатор
стажування

Оксана Нестеренко
nesterenkoACREC@ukma.edu.ua
nesterenkooksana1981@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

ACREC – це перший в Україні міждисциплінарний науково-освітній центр, де досліджують
корупцію, як суспільно-політичне явище, а також вчитимуть системно запобігати середовищу,
що сприяє корупції та протидіяти її наслідкам.
Дослідження антикорупційної проблематики зараз займає центральне місце в Україні, а
оскільки місія ACREС є впровадження високих стандартів досліджень й аналітики, а також
підготовка нового покоління вітчизняних аналітиків у сфері запобігання та протидії корупції.
Отже, молодим дослідникам, хто бажає стати аналітиком та досліджувати суспільно-важливі
теми, ACREC є саме цим аналітичним центром де молодий дослідник може спробувати свої
сили.
Також зі стажерами буде працювати досвідчений аналітик та експерт з методології проведення досліджень із зазначеної тематики Оксана Гус, що отримала освіту в Німеччині.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

Дослідження корупції та антикорупційних інструментів:
• Вивчення впровадження антикорупційних реформ в Україні;
Оцінка діяльності НАЗК;
• Антикорупційний Суд;
• Викривачі;
• Повернення активів набутих злочинним шляхом;
• Податкове законодавство і т.д.

Завдання на період
стажування для
інтерна

• Моніторинг та узагальнення законодававчих ініціатив та законодавства в сфері протидії та
запобігання корупції;
• Підготовка аналітичних матеріалів, статей із зазначеної теми;
• Аналіз інформації із відкритих джерел;
• Проведення інтерв’ю;
• Огляд літератури ін.

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

15 годин
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Центр соціально-економічних
досліджень – CASE Україна
м. Київ
Веб-сайт

case-ukraine.com.ua
cost.ua
facebook.com/cost.ukraine/

Координатор
стажування

Ментор досліджень – Дмитро Боярчук, виконавчий директор,
старший економіст
boyarchuk@case-ukraine.kiev.ua
Загальна координація – Лациба Костянтин, адміністративний директор
k.latsyba@case-ukraine.com.ua

Напрямок діяльності
організації

Центр соціально-економічних досліджень «CASE Україна» входить до числа провідних аналітичних центрів у сфері економічних досліджень, аналізу та прогнозування макроекономічної
політики.
Наші експерти постійно оцінюють та прогнозують економічні умови ведення бізнесу. Здійснюючи глибокий аналіз макроекономічної ситуації, ми допомагаємо представникам уряду
та керівникам компаній робити виважені рішення. Наші дослідники активно співпрацюють із
інвестиційними банками та виконують дослідження на замовлення бізнесу.
В нашому центрі ви отримаєте нагоду приєднатись до проведення досліджень результати яких
користуються попитом серед бізнесу. Також ви зможете перевірити свій інтерес до обраної
сфери досліджень. Паралельно із проведенням грунтовних досліджень ми розвиваємо напрямок економічного просвітництва громадян. Ми заснували і розвиваємо проект «Ціна держави»,
який виховує в українських виборців почуття власності щодо державних коштів, виступає за
їхню прозорість, стоїть на засадах вільного ринку та обмеження втручання держави в економічне життя.
Сторінку проекту в Facebook читає більше 30 тис.людей.
Долучившись до діяльності «Ціни держави», ви зможете отримати цінний досвід візуалізації
даних, створення інфографіки, потренуєтесь писати просто про складні речі.
Більше про наші досягнення у річному звіті:
cost.ua/news/563-zvit-2016
А для підвищення настрою та натхнення запрошуємо переглянути озвучений нами реп-двобій
між відомими економістами Кейнсом та Хаєком:
youtube.com/watch?v=3Z1mqp8Ypkc

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

Ми будемо раді співпрацювати із дослідниками, які уже мають уявлення про бажані напрямки економічних досліджень, готові до виконання частини досліджень в автономному режимі.
Ми будемо максимально корисними ініціативним дослідникам, які мають бажання проводити
власні дослідження і шукають коло однодумців та порадників. Наші аналітики зі свого боку
допоможуть із дизайном вашого дослідження, розробкою методології та перевіркою його
результатів.
Можливі напрямки досліджень:
• Макроекономічний аналіз
• Проведення досліджень у сфері державних фінансів;
• Здійснення аналізу виконання Державного та місцевих бюджетів.

Завдання на період
стажування для інтерна

• Збір та аналіз статистичних даних, аналіз макроекономічних тенденцій, робота із макроекономічними оцінками та прогнозами;
• Візуалізація даних, створення інфографіки;
• Написання статей, колонок, Fb-постів.

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

Ми віддаємо перевагу співпраці у віддаленому режимі із періодичними робочими зустрічами
в нашому офісі. Кількість годин не головне. Найважливіше це власна ініціатива і бажання створювати якісний дослідницький продукт.
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Центр есономічної стратегії
м. Київ
Веб-сайт

ces.org.ua

Координатор
стажування

Наталія Бест
natalia.best@ces.org.ua

Напрямок діяльності
організації

Центр економічної стратегії – це незалежний центр досліджень державної політики, який
було засновано в травні 2015 року. Завданням ЦЕС є підтримка реформ в Україні задля досягнення стійкого економічного зростання. В нашій роботі ми керуємося такими принципами:
економічна свобода (лібералізація, дерегуляція, приватизація), вільна та чесна конкуренція,
менша роль держави за підвищення її ефективності, iнформаційна прозорість та свобода
слова, верховенство права та захист приватної власності, економіка, яка будується на засадах
знань.
Під час стажування, ви будете мати можливість отримати нові та поглибити існуючі знання в
сфері економічного аналізу, набути контакти в експертному середовищі, вдосконалити навички роботи в команді в проектах різної тематики. Якщо ви розділяєте наші цінності та хочете
приєднатися до молодої динамічної команди професіоналів, обирайте стажування в ЦЕС.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

•
•
•
•
•
•
•

Економічне зростання;
Конкуренція;
Природні монополії;
державна власність;
Макроекономічна стабільність;
Бюджетне планування;
Соціальна політика тощо.

Завдання на період
стажування для
інтерна

•
•
•
•

Збір, вивчення та аналіз даних (наприклад, релевантного досвіду інших країн);
Оцінка достатності та достовірності наявної інформації;
Аналіз впливу економічних політик з використанням статистичних методів;
Написання окремих частин аналітичних звітів за результатами досліджень.

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

12-20 годин, за домовленістю
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Моніторингово-аналітична група
«ЦИФРА»
м. Львів
Веб-сайт

cifragroup.org

Координатор
стажування

Роман Свердан
romansverdan@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Моніторингово-аналітична група «ЦИФРА» – неурядова громадська організація, чиєю
першочерговою ціллю є зміцнення аналітичної спроможності вітчизняних інститутів громадянського суспільства і держаного управління через системне дослідження і вивчення політико-правових процесів в Україні та за кордоном. Група заснована у Львові наприкінці серпня
2009 року Назаром Бойком. Працює у форматі аналітичного центру. Напрямки діяльності:
Політичний аналіз, Кількісні та якісні дослідження, Просвіта, Міжнародне спостереження за
виборами.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

• Політичні процеси;
• Вибори;
• Волітичні партії.

Завдання на період
стажування для
інтерна

•
•
•
•

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

12 годин
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Робота з даними (збір, систематизація, організація, аналіз);
Вивчення методів робот з даними, які використовує МАГ «ЦИФРА»;
Розробка програми власного дослідження;
Написання аналітичної статті.

Фонд «Демократичні ініціативи
імені Ілька Кучеріва»
м. Київ
Веб-сайт

dif.org.ua

Координатор
стажування

Олексій Гарань
haranov@gmail.com
Юрій Горбань
kaljuch@ukr.net
Максим Паращевін
paraschevin@ukr.net

Напрямок діяльності
організації

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» (далі – ДІФ) – аналітична, адвокаційна і
просвітницька організація, яка була створена з метою розвитку демократії та повної інтеграції
України в європейські та євроатлантичні структури.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

• Громадська думка з найважливіших питань суспільного розвитку;
• Эвропейська та євроатлантична інтеграція;
• Внутрішні процеси реформування політичної системи України;
• Аналіз взаємодії з окупованими, звільненими і прифронтовими територіями
Донбасу.

Завдання на період
стажування для
інтерна

•
•
•
•

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

20 годин
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Пошук і аналіз первинних даних;
Зведення і аналіз результатів соціологічних опитувань;
Підготовка та участь у публічних заходів;
Підготовка аналітичного документу.

Аналітичний центр DiXi Group
м. Київ
Веб-сайт

ua-energy.org
dixigroup.org

Координатор
стажування

Назаренко Денис
nazarenko@dixigroup.org

Напрямок діяльності
організації

DiXi Group є аналітичним центром, заснованим 2008 року в Києві; його метою є дослідження
та консультації щодо інформаційної політики, енергетики, безпеки та інвестицій. Наша місія –
бути двигуном якісних змін в енергетичній політиці через незалежне врядування і відповідальне споживання на шляху до сталого розвитку енергетики. Ми добиваємося нових стандартів
і практик вироблення рішень шляхом просування продуктів аналізу політики, посилення ролі
експертних спільнот і громадянського суспільства, створення відкритих платформ взаємодії та
ведення професійних дискусій, поширення кращого досвіду, знань і навичок для проведення
успішних реформ.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

•
•
•
•

Завдання на період
стажування для інтерна

• Асистування аналітикам, а саме обробка та пошук первинної інформації для аналітичних досліджень, підготовка проектів аналітичних матеріалів, цільове наповнення наборів аналітичних
та статистичних даних в рамках проектів організації;
• Участь у підготовці та у заходах, що організовуються DiXi Group;
• Організація публічного обговорення на одну з тем у галузі енергетики на базі власного ВНЗ
(тематика та формат будуть узгоджені додатково);
• Підготовка власного аналітичного документу (тематика та формат будуть узгоджені додатково).

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

Не менше 15 годин
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Допомога іншим членам команди організації в аналітичних та освітніх проектах;
Просування системних реформ за європейським зразком;
Розбудова публічного діалогу в секторі енергетики;
Сприяння інтеграції України в європейський та світовий енергетичний простір.

Аналітичний центр CEDOS
м. Київ
Веб-сайт

cedos.org.ua

Координатор
стажування

Стадний Єгор
estadniy@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

CEDOS (раніше Центр дослідження суспільства) - незалежний, позапартійний, некомерційний
аналітичний центр. Ми досліджуємо державну політику та суспільні процеси у сферах освіти,
міграції та міського розвитку з метою формування прогресивних інституцій та посилення
участі громадян у прийнятті рішень. Ми робимо акцент на необхідності дискусій щодо шляхів
розвитку України, виступаємо за соціально орієнтовану, прогресивну економіку та політику.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

• Аналіз освітньої політики та соціальних процесів в освіті в України;
• Аналіз міграційних процесів в Україні;
• Аналіз міської політики та міський ініціатив в Україні.

Завдання на період
стажування для
інтерна

•
•
•
•
•
•

Кількість годин,
які потрібно відпра
цювати на тиждень

12-20 годин
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Збір даних;
Первинний аналіз даних;
Вивчення та аналіз законодавства;
Описовий аналіз даних;
Допомога в організації подій;
Написання аналітичних записок.

ГО «Вокс Україна»
м. Київ
Веб-сайт

voxukraine.org

Координатор стажування

Юлія Мінчева
y.mincheva@voxukraine.org

Напрямок діяльності
організації

VoxUkraine — незалежна аналітична платформа, заснована після Революції гідності у 2014 році
групою висококваліфікованих економістів та юристів, які працюють в Україні й за кордоном.
Наша місія — підвищення рівня економічної дискусії в нашій країні. Ми віримо, що це сприятиме
поліпшенню якості економічних рішень і позитивно позначиться на добробуті мільйонів наших
співвітчизників.
Напрямки діяльності VoxUkraine:
• Розвиток економічної дискусії.
В Україні гостра криза компетентності й частково породжена нею руйнівна криза довіри. На
основі чого ухвалюються державні рішення в економіці, на базі яких досліджень пишуться
закони, до яких експертів прислухається влада? Відповідей на ці питання не існує. Ми хочемо
змінити культуру ухвалення важливих рішень, створити компетентну дискусію. Ми розшукуємо в Україні та у всьому світі спеціалістів з актуальних для нашої країни тем та заохочуємо їх
поділитися знаннями й ідеями з читачами VoxUkraine.
• VoxCheck.
Цей проект народився на початку 2015 року, він перевіряє на достовірність факти з висловлювань топ-політиків. Подобається чи ні, але політики — учасники широкої економічної дискусії, й
саме вони впливають на суспільну думку з ключових питань. Політика, особливо українська, не
гребує маніпулюваннями й брехнею. Ми хочемо, щоб політики не брехали, а коли брешуть —
зазнавали значних репутаційних втрат.
• Моніторинг реформ.
За словами президента, в Україні проведено 55 реформ, а на думку опозиційних політиків —
жодної. Яким темпом змінюється країна насправді? Без перебільшення, ми найбільш системно
вивчаємо реформаторські зміни протягом останніх чотирьох років. Кожних два тижні понад
40 експертів оцінюють нормативні акти, й на базі цієї оцінки ми складаємо індекс моніторингу
реформ iMoRe. Як і більшість якісних індикаторів, iMoRe став базою для низки інших проектів.
• Оцінка ефективності влади.
Таксистам просто оцінювати роботу Кабміну та парламенту. Якщо спробувати бути об’єктивним, то це нетривіальне завдання — зрозуміти, який міністр працює краще за іншого та яка
фракція доклала більших зусиль до реформування країни. VoxUkraine навчився вимірювати
корисність законодавчої та виконавчої гілок влади. Ми вважаємо, що такі інструменти — це
важливий елемент контролю і спосіб підвищення ефективності та прозорості влади.
• Просвіта.
«В Україні народилася величезна кількість талановитих людей, але майже ніхто з них тут не
помер». У цьому сумному жарті неабияка частка правди. Талановита молодь активно їде з
країни, розуміючи, що їй буде важко отримати тут конкурентну освіту й реалізувати себе. Ми
хочемо, щоб у кожного бажаючого була можливість розвиватися в Україні — щороку ми реалізуємо низку освітніх проектів.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

• Робота з даними та основи аналітики;
• Моніторинг законодавчої бази та результатів роботи Верховної ради;
• Залучення до підготовки аналітичних записок, досліджень та статей для блогу VoxUkraine;
• Залучення до аналізу висловлювань політиків в межах проекту VoxCheck;
• Участь у виробництві відео-контенту для проекту VoxConnector.

Завдання на період
стажування для
інтерна

• Виконувати обов’язки асистента аналітика, а саме, пошук та обробку первинної інформації
для аналітичних досліджень, підготовку проектів аналітичних матеріалів тощо);
• Брати участь у підготовці публічних заходів організації;
• Підготувати аналітичний документ (тематика та формат буде додатково узгоджений із координатором стажування).

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень
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20 годин

Громадська організація
«Інститут аналітики та адвокації»
м. Полтава
Веб-сайт

iaaukraine.org

Координатор
стажування

Домненко Ірина
iradomnenko1989@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Інститут аналітики та адвокації (ІАА) — аналітичний центр, створений у 2013 році задля розвитку громадянського суспільства в Україні.
Організація зосереджує власну діяльність у трьох напрямках: протидія корупції; розвиток
незалежних медіа; впровадження ІТ у публічний сектор.
За 5 років географія діяльності організації поширилася на всю території України. Головний
офіс ІАА об’єднує 23 фахівця, кожен з яких має досвід та експертний потенціал реалізації проектів національного рівня.
Організація спеціалізується та має досвід у сфері моніторингу та аналізу публічних закупівель;
моніторингу та аналізу бюджетів, бюджетній адвокації; впровадженні електронних інструментів організації влади; розробці та впровадженні ІТ продуктів, що автоматизують та забезпечують прозорість і підзвітність державно – владних процесів; соціологічних дослідження та
аналізі процесів; права людини; розслідувальній журналістиці та свободі слова; діяльності
незалежних медіа.
Експерти ІАА займаються аналізом регіональних та загальнодержавних нормативних документів за підтримки провідних всеукраїнських та міжнародних організацій.
Найважливішими цінностями для організації є професіоналізм, відповідальність, ефективність,
інноваційність та ініціативність, відкритість, прагнення вдосконалюватись.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

•
•
•
•
•

Аналіз бюджетів та цільових програм місцевого/державного рівнів;
Аналіз стану забезпеченості лікарськими засобами;
Аналіз електронних закупівель, що проводяться через систему Prozorro;
Аналіз стану фінансування досліджень за бюджетні кошти;
Моніторинг прозорості співпраці благодійних організацій та лікувальних закладів.

Завдання на період
стажування для
інтерна

•
•
•
•
•
•

Підготовка запитів на доступ до отримання публічної інформації;
Аналіз баз даних інформації, отриманої із запитів;
Аналітична робота із статистичною інформацією;
Написання аналітичних записок;
Оформлення частин аналітичних звітів;
Моніторинг виконання лікувальними закладами окремих профільних НПА.

Кількість годин,
які потрібно відпра
цювати на тиждень

15 годин
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Громадська організація
«Центр «Нова Європа»
м. Київ
Веб-сайт

neweurope.org.ua

Координатор
стажування

Катерина Зарембо, заступниця директора з аналітичної роботи
kateryna.zarembo@neweurope.org.ua

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

• Посилення ефективності зовнішньої та безпекової політики України;
• Комунікація європейського та євроатлантичного вибору в Україні;
• Комунікація України у Європі та США.

Завдання на період
стажування для
інтерна

• Виконувати обов’язки асистента аналітика а саме, обробку та пошук первинної інформації
для аналітичних досліджень, підготовку проектів аналітичних матеріалів тощо);
• Брати участь у підготовці та у заходах організації, на базі якої стажер буде проходити стажування;
• Допомога у зборі даних для підготовки проміжних та річних звітів Організації.

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

20 годин
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Школа політичної аналітики
м. Київ
Веб-сайт

spa.ukma.edu.ua

Координатор
стажування

Угорчук Денис
denisugorchuk@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Школа політичної аналітики є платформою для формування експертного середовища професійних аналітиків, спроможних на основі ґрунтовної академічної підготовки з суспільствознавчих наук застосовувати свої знання до аналізу проблем національної та міжнародної політики,
з особливим наголосом на національних інтересах України, її взаємодії з Європейським Союзом, США, НАТО, а також її протистояння з Росією.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

• Зовнішня політика (Україна у відносинах з її основними зовнішніми партнерами та протистояння з Росією);
• Методологія політичної аналітики – застосування емпіричних методів збору й аналізу даних;
• Реформи в України;
• Моніторинг проведення політичної аналітики АЦ України;
• Дослідження діяльності аналітичних центрів при університетах в Україні та закордоном;
• Асоціація України з ЄС;
• Українська політична культура.

Завдання на період
стажування для
інтерна

• Моніторинг діяльності аналітичних центрів в Україні та закордоном на предмет застосування емпіричних методів збору та аналізу даних;
• Узагальнення напрацювань попередніх команд Школи політичної аналітики;
• Моніторинг критеріїв аналітичної продукції, що застосовуються до оцінки аналітичних звітів
та прогнозів в українських та закордонних аналітичних центрах;
• Підготовка методологічних інструментів та практичних методів для подальшої аналітичної
діяльності Школи політичної аналітики (підготовка до розробки індексів за тематичними напрями діяльності ШПА, правил збору й аналізу даних тощо);
• Висвітлення діяльності ШПА та її просування у соціальних мережах;
• Робота над вдосконаленням сайту ШПА;
• Макетування та підготовка аналітичної продукції ШПА до друку.

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

13 годин
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ГО «Агенція журналістики даних»
м. Київ
Веб-сайт

www.texty.org.ua

Координатор
стажування

Владислав Герасименко
drimacus182@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

ТЕКСТИ мають кілька ключових напрямків діяльності, але наша основна сфера експертизи
- це робота з даними. Для того, щоб збирати та аналізувати дані, ми часто розробляємо та
використовуємо спеціальне програмне забезпечення. Ми поєднуємо дослідження з журналістикою даних, роблячи дані зрозумілими для кожного.
Сфери діяльності Організації:
• Аналітика ( політика відкритих даних, робота з відкритими даними міністерств, ЦООВ та з
даними міст), створення інноваційних проектів на основі даних ( публічні фінанси, інфраструктура, урбаністика, освіта тощо) та створення інтерактивних візуалізацій та веб-аплікацій;
• Журналістика даних;
• Навчальний напрямок (Open Data School, Open Data Fellowship, створення Національної
мережі тренерів з відкритих даних тощо);
Основна цінність стажування в нашій організації – можливість отримати унікальні знання та
навички, можливість проведення власного інноваційного дослідження на базі нашого АЦ.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

• Робота з даними: відкриті дані (національний і місцевий рівень), big data;
• Журналістика даних;
• Сфери аналітичних досліджень: урбаністика, публічні фінанси, екологія, інфраструктура
тощо.

Завдання на період
стажування для
інтерна

• Навчання роботі з відкритими даними на практиці (зокрема, обробляти дані за допомогою
Open Refine, здобути навички візуалізації даних, картографії та ін.);
• Участь в обговоренні цікавих та нестандартних проектів візуалізації даних у дружньому
колективі людей;
• Збір, обробка і аналіз даних;
• Робота з інструментами аналізу та візуалізації даних.

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

20 годин
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Громадська організація
«Український центр європейської політики»
(ГО «УЦЄП»)
м. Київ
Веб-сайт

ucep.org.ua

Координатор
стажування

Дмитро Науменко
dp.naumenko@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

«Український центр європейської політики» має наступні пріоритетні напрямки діяльності:
• Підготовка та розповсюдження експертно-аналітичних матеріалів для сприяння євроінтеграційним реформам в Україні;
• Популяризація європейських цінностей в українському суспільстві;
• Інформування суспільства про можливості і переваги тісної співпраці з ЄС;
• Сприяння посиленій економічній, політичній та торгівельній співпраці України з Європейським Союзом;
• Інформування міжнародної спільноти про виклики і досягнення в здійсненні Україною реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
«Український центр європейської політики» є одним з небагатьох аналітичних центрів в
Україні, що спеціалізується на комплексному моніторингу виконання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Крім моніторингу, наша організація також має досвід прикладної адвокації окремих секторальних реформ, що є частиною Угоди про асоціацію, а також проведення інформаційних кампаній, спрямованих на донесення до широкого загалу населення суті та переваг,
які буде мати виконання Угоди для розвитку української економіки та суспільства в цілому.
Саме тому, стажування в ГО «УЦЄП» буде корисним для тих аплікантів, навчання/діяльність
яких пов’язана з зовнішньою політикою ЄС (особливо в частині країн Східного Партнерства),
дослідженням інтеграційних механізмів, які пропонує ЄС своїм партнерам, а також практики
застосування механізму Угоди про асоціацію в окремій країні.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

ГО «УЦЄП» може запропонувати наступні тематичні напрямки діяльності для інтернів (не
виключні):
• Участь у підготовці аналітичних продуктів ГО «УЦЄП», що пов’язані з аналізом моделей
адаптації національного законодавства України до вимог acquis ЄС у розрізі окремих секторів
Угоди про асоціацію, що вимагає глибокого аналізу відповідного законодавства ЄС та практики його застосування в різних державах-членах ЄС;
• Участь в оновлені бази даних та графічного інтерфейсу аналітичного моніторингового інструменту ГО «УЦЄП» – «Навігатор Угоди» – частині оновлення інформації;
• Участь у підготовці досліджень ГО «УЦЄП», які стосуються взаємовідносин України та ЄС у
сфері європейської інтеграції, включаючи збір та підготовку вихідних даних для досліджень, а
також комунікацію з європейськими партнерами та джерелами інформації в ЄС.

Завдання на період
стажування для
інтерна

Конкретний перелік завдань буде обиратися, виходячи з специфіки освітнього напрямку та
кваліфікації кожного конкретного інтерна, але виключно в рамках вищезазначених тематичних
напрямків.

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

Для виконання поставлених завдань оптимальною кількістю робочого часу є 30 годин на
тиждень (для двох стажерів).
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Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація сприяння самоорганізації
населення»
м. Одеса
Веб-сайт

samoorg.com.ua

Координатор
стажування

Крупник Андрій, керівник Аналітичного центру – заступник голови Асоціації,
кандидат політичних наук
andrew.kroupnik@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Основні напрямки аналітичної діяльності Асоціації базуються на оновленій Стратегії діяльності організації на період 2016-2020 років. До них належать такі:
• Сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні;
• Реформа місцевого самоврядування (децентралізація, співробітництво, об’єднання, розвиток об’єднаних громад, створення ЦНАП, розробка стратегій, впровадження статутів, справедливі відносини між центром і периферією ОТГ та ін.);
• Участь громадськості у вирішенні питань місцевого розвитку(у сферах ЖКГ, соціального
захисту, підприємництва, освіти, культурного розвитку та ін.);
• Механізми співпраці влади і громади при вирішенні суспільних проблем;
• Відкритість, демократизація діяльності органів публічної влади, державна та муніципальна
служба;
• Підвищення суспільної активності населення, сприяння створенню ОСНів та інших громадських утворень;
• Молодіжна політика;
• Аналітичні матеріали експертного характеру та інші аналітичні продукти.

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

Залежно від базової освіти інтерна, досвіду його (її) роботи у сфері аналітики (або дотичної до
неї), а також з урахуванням побажань самих інтернів вони будуть залучатися до проведення
досліджень. У тому числі, вони можуть виконувати:
• Проведення опитувань;
• Попередню обробку анкет;
• Збір даних статистичного характеру;
• Тематичне вивчення сайтів та публікацій у ЗМІ;
• Участь у підготовці і проведення комунікативних та публічних заходів;
• У разі професійної готовності – спільну обробку вихідної інформації та написання аналітичних матеріалів;
• Навчання на різного роду семінарах, організованих Асоціацією та МФ «Відродження».

Завдання на період
стажування для
інтерна

• Познайомитись із змістом діяльності Асоціації, її структурою та органами управління;
• Вивчити аналітичні продукти Асоціації;
• Опанувати методологію проведення аналітичних досліджень – на навчальних семінарах, у
спілкуванні із аналітиками Асоціації та користуючись виданнями Асоціації;
• Участь у дослідженнях Асоціації;
• Підготовка поточних та фінального звітів про роботи, виконувані в період стажування;

Кількість годин,
які потрібно відпрацювати
на тиждень

У середньому – в межах 12 годин, як це передбачено умовами стажування. Робота має
відбуватись за шестимісячним та місячним планами. Графік має бути змінний («скользящий»)
– залежно від характеру роботи, що виконується, та зайнятості інтерна за місцем навчання
(роботи).
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