ACREC
(Міждисциплінарний науково-освітній центр
протидії корупції, НАУКМА)
м. Київ
Веб-сайт

www.acrec.org.ua

Координатор
стажування

Оксана Нестеренко
nesterenkooksana1981@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

ACREC було створено у 2015 році спільним рішенням “Центру протидії корупції”, Transparency
International Україна та Національним університетом «Києво-Могилянська академія». Центр
у своїй діяльності переслідує дві основні цілі: створення міждисциплінарної магістерської
програми у сфері антикорупційної діяльності та налагодження комунікації між науковцями, які
вивчають проблему корупції. Найближчим часом плануємо запровадження короткострокових
і довгострокових міждисциплінарних програм, спрямованих на практичну підготовку фахівців
у сфері управління, громадської, політичної та правової діяльності.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

• Здійснювати збір й отримання з різних зовнішніх джерел матеріалів та інформації, аналізувати їх; доповідати керівнику про результати проведеного аналізу.
• Проводити емпіричні дослідження.
• Збирати літературну базу, аналізує її; на основі результатів аналізу складати звіт.
• Готувати матеріали для інтерв’ю, складати бази опитаних, проводити інтерв’ю, робити транскрибування.
• Вести кореспонденцію.
• Відвідувати семінари та тренінги.
• Готувати звіти, статті, презентації.
• Виконувати інші обов'язки та доручення керівника ГО у межах своєї компетенції і спеціалізації за додатковими видами діяльності.
Плануємо залучати до дослідницьких та навчальних проектів, які реалізує організація.
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Центр соціально-економічних досліджень —
CASE Україна
м. Київ
Веб-сайт

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

Координатор
стажування

Василь Поворозник
v.povoroznyk@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Здійснюючи глибокий аналіз макроекономічної ситуації, ми допомагаємо представникам уряду
та керівникам компаній ухвалювати виважені рішення.
Наші дослідники активно співпрацюють з інвестиційними банками та виконують дослідження
на замовлення бізнесу.
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 прозорість
використання державних коштів, стоїть на засадах вільного ринку та обмеження втручання
держави в економічне життя. Сторінку проекту в Fb читає більше 30 тис.людей.
https://www.facebook.com/cost.ukraine/
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 річних звітах:
http://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2018/07/1_CASE-Ukraine_Annual_Report_2017.pdf
http://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2018/05/CASE_AR-2016_screen-high.pdf

Що буде робити інтерн під
час стажування?

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.
А також розвиток проекту "Ціна держави", cost.ua
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Центр економічної стратегії
м. Київ
Веб-сайт

www.ces.org.ua

Координатор
стажування

Тетяна Кравчук
tetiana.kravchuk@ces.org.ua

Напрямок діяльності
організації

ЦЕС досліджує державні політики та впливає на них, щоб допомогти країні досягнути стійкого
та інклюзивного економічного зростання. Ми робимо це, поєднуючи дослідження, практичні
поради щодо покращення державної політики з адвокацією змін в інституціях та економічній
культурі нації через суспільний діалог.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

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. Проект на вибір стажера в одному із напрямків діяльності ЦЕС: економічне зростання,
конкуренція, природні монополії, державна власність, макроекономічна стабільність, бюджетне планування, соціальна політика. Якщо інтерн виявить цікавість, можемо підключити
до роботи комунікаційної команди, тоді роботи включатимуть допомогу в організації заходів,
написанні прес-релізів, зйомці відеороликів для презентації досліджень тощо.
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DiXi Group
м. Київ
Веб-сайт

www.dixigroup.org

Координатор
стажування

Назаренко Денис
nazarenko@dixigroup.org

Напрямок діяльності
організації

Організація провадить як аналітичну діяльність, так і адвокацію напрацьованих рекомендацій.
Напрямки діяльності:
• реформування енергетики України відповідно до законодавства та стандартів ЄС;
• просування теми прозорості в енергетиці;
• формування нових стандартів та підходів до підвищення кваліфікації у державній службі;
• розвиток відновлюваної енергетики в Україні.
Стажування у нас дозволить швидко розібратися ізстаном справ та проблемами у реформуванні різних сфер, це чудовий досвід роботи у громадському секторі, а також можливість
познайомитися із багатьма цікавими людьми з різних сфер державного управління та енергетики.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

Допомога у виконанні усіх поточних проектів організації, зокрема: Прозора Енергетика, Моніторинг імплементації Угоди про асоціацію із ЄС; участь у нових проектах організації (навчальні
програми, ІТ-продукти, консалтинг тощо); написання проектів документів.

4

CEDOS
м. Київ
Веб-сайт

www.cedos.org.ua

Координатор
стажування

Стадний Єгор
estadniy@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Ми намагаємось інтегрувати стажерів у колектив, дати можливість попрацювати на різних
ділянках роботи аналітичного центру, а також забезпечуємо належне менторство протягом
всього стажування. Також ми "полюємо" на таланти, тому часто стажери залишаються працювати у нас після стажування.
Наші напрямки діяльності:
• Вибір закладів вищої освіти – ми аналізуємо результати вступних кампаній і надаємо рекомендації Міносвіти щодо покращення умов прийому до вишів, а також проводимо тренінги
для абітурієнтів і їхніх батьків про те, як раціонально підходити до вибору університету та
спеціальності.
• Інтеграція внутрішньо переміщених осіб – ми оцінюємо рівень доступу переселенців до соціальних послуг, житла та ринку праці для того, щоб оцінювати ефективність політик інтеграції
ВПО та надавати рекомендації про те, як цю ефективність підвищувати.
• Міські та галузеві стратегії розвитку – ми вивчаємо системи прийняття рішень у містах, оцінюємо ефективність взаємодії структур міського управління, відповідність прийнятих рішень
міській стратегії, викликам сучасності та міжнародним стратегіям міського розвитку, а також
визначаємо ефективність бюджетних витрат відповідно до потреб міста та міської стратегії,
щоб міська влада могла підвищити ефективність свого управління.
• Розвиток урбаністичного руху – ми посилюємо спроможність та компетентність урбаністичного руху в Україні, вивчаємо та створюємо можливості для мережування міських ініціатив і
активістів заради популяризації цінностей справедливого міста.
• Залучення містян до управління містом – ми просуваємо ідеї та практики залучення містян
до управління містом та проводимо тренінги на цю тематику з метою підвищення можливостей населення впливати на вироблення та прийняття рішень міською владою.
• Реформа реєстрації місця проживання – ми виявляємо прогалини у державному управлінні,
які виникають через неефективну систему реєстрації місця проживання, та формуємо рекомендації для їх усунення, сприяючи справедливішому перерозподілу ресурсів та доступу до
суспільних благ.
• Доступ до соціальних послуг – ми виявляємо потреби населення у доступі до різних соціальних послуг, визначаємо те, наскільки ці потреби задовольняє чинна інфраструктура, щоб
місцева влада отримала достовірні дані та могла реформувати інфраструктуру на їхній основі.
• Сексуальна освіта – ми підвищуємо рівень обізнаності шкільних вчителів у сфері сексуальної
освіти і виявляємо прогалини у навчальних програмах, щоб Міносвіти могло їх усунути.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

Ми розглядаємо залучення стажерів до збору та аналізу якісних та кількісних даних, комунікаційної роботи. Це може бути будь-який з наших напрямків, згаданих вище.
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VoxUkraine
м. Київ
Веб-сайт

www.voxukraine.org

Координатор стажування

Юлія Мінчева
y.mincheva@voxukraine.org

Напрямок діяльності
організації

VoxUkraine – незалежна аналітична платформа, основна мета якої – розвиток економічної
дискусії. Крім економічної аналітики, ми моніторимо реформи у iMoRe, перевіряємо слова
політиків у VoxCheck, доставляємо контент у регіони через VoxConnector, розповідаємо історії
за допомогою даних у VoxData, створюємо освітні онлайн-курси у VoxEd.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

VoxConnector – редагування та створення аналітичного контенту для локальних медіа, організаційний супровід Клубу редакторів, iMoRe – моніторинг реформ, оцінка імплементації
реформ, рейтинг міністерств, створення аналітичних матеріалів на основі цих оцінок.
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Інститут аналітики та адвокації
м. Полтава
Веб-сайт

www.iaaukraine.org

Координатор
стажування

Олександра Саражин
sara.dzin606@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Інститут аналітики та адвокації (ІАА) — аналітичний центр, створений у 2013 році задля розвитку громадянського суспільства в Україні
Організація зосереджує діяльність у трьох напрямках:
• аналітика;
• адвокація;
• консалтинг.
Географія діяльності організації поширюється на всю території України. В 15 областях України
ІАА має регіональних партнерів-представників, що підтримують місію ІАА та намагаються її
впроваджувати.
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 досліджень та аналізі
процесів; прав людини; розслідувальній журналістиці та свободі слова; діяльності незалежних
медіа тощо.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

Аналітика фінансування СНІД-програм, моніторинг виконання наказу МОЗ щодо звітування
благодійних фондів при ЛПЗ, моніторинг медичної реформи.
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Центр «Нова Європа»
м. Київ
Веб-сайт

www.neweurope.org.ua

Координатор
стажування

Катерина Зарембо
kateryna.zarembo@gmail.com

Тематичні напрямки
діяльності інтерна

Місія Центру «Нова Європа» полягає в розробці аналітичних досліджень та здійсненні проектної діяльності для просування європейських стандартів та практик в Україні, а також для
збереження підтримки лідерами громадської думки, офіційними особами ЄС і НАТО європейської та євроатлантичної перспективи України. “Нова Європа” у нашому розумінні – це Європа
без розподільчих ліній; Європа, невід’ємною частиною якої має стати Україна.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

Розробка спільних досліджень з європейськими аналітичними центрами; проект "Шукаємо
візію Нової Європи", компонент регіональних поїздок.
Види діяльності: первинна обробка інформації, написання аналітичних матеріалів, організація
заходів та комунікаційна робота, переклади
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Школа політичної аналітики НаУКМА
м. Київ
Веб-сайт

www.spa.ukma.edu.ua

Координатор
стажування

Антон Суслов
antonzp23@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Школа політичної аналітики – сучасний аналітичний центр, який є частиною могилянського
інтелектуального середовища та успішно запроваджує новітні наукові здобутки в українську
аналітичну сферу. Унікальність Школи полягає у тому, що своєю діяльністю вона прагне не
тільки продукувати власну якісну аналітику, але і сприяти формуванню пулу молодих аналітиків, їхньому навчанню різним методам досліджень.
• Протидія популізму.
Вивчення популізму як дискурсу та “тонкої ідеології”, виявлення його маркерів і подальше
вироблення дієвої стратегії протидії цьому явищу.
• Ідеологія “русского мира”.
Пошук та аналіз ідеологічних маркерів “русского мира” у масовій культурі, зокрема кінематографі.
• Діяльність аналітичних центрів в Україні та світі.
Формування пропозицій щодо вдосконалення аналітичної продукції через дослідження досвіду передових аналітичних центрів як в університетському середовищі, так і в недержавному
секторі.
• Методологія політичної аналітики.
Доказова (evidence–based) політика і аналітика вимагають серйозної методологічної бази,
тому Школа політичної аналітики спрямована на поширення знання про передові методи
збору та аналізу емпіричної інформації.
• Механізми поширення ідей “русского мира”.
Дослідження різних механізмів поширення цих ідей – мова, кінематограф, ЗМІ, Російська православна церква – та аналіз їхнього впливу в Україні.
• Ідеологічна реінтеграція Донбасу та повернення Криму.
Відстеження процесів, що відбуваються на тимчасово окупованій території Донбасу, задля
пошуку шляхів ідеологічної реінтеграції цих територій в Україну. Розробка аналітичних матеріалів щодо сприяння реінтеграції Автономно.ї Республіки Крим.
• Український погляд на внутрішньополітичні процеси в Росії.
Відстеження та дослідження політичних процесів всередині Росії: від політики нинішнього
режиму до діяльності різних опозиційних сил.
• Молодіжна освітня політика.
Можливість впровадження в Україні неформальних освітніх ініціатив у різних галузях.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

Інтернам буде запропоновано дві опції:
• написання аналітичного дослідження на власну тему в межах тематичних напрямків ШПА;
• долучення до вже розроблених та розпочатих проектів ШПА, а саме: (1) ідентифікація, опис
та узагальнення механізмів маніпуляції громадською думкою за допомогою популізму, що має
значний вплив на масову психологію і переконує громадян в необхідності підтримки певної
політичної позиції/партії/постаті; (2) дослідження особливостей ідеології «русского мира» на
Донбасі та в Криму з розробкою пропозицій щодо інформаційної протидії її впливу.
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Агенція журналістики даних / Тексти
м. Київ
Веб-сайт

www.texty.org.ua

Координатор
стажування

Надія Романенко
nadiia.romanenko@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.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

• 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.
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Український центр європейської політики
м. Київ
Веб-сайт

www.ucep.org.ua

Координатор
стажування

Дмитро Науменко
dp.naumenko@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

ГО «Український центр європейської політики» (ГО УЦЄП) був заснований у 2015 році і є
незалежним адвокаційно-аналітичним центром, що сприяє інтеграції України в європейський
простір.
Команда ГО УЦЄП створила онлайн-інструмент для моніторингу процесу адаптації законодавства в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС – «Навігатор Угоди», – який розміщено на сторінці відомого онлайн-медіа «Європейська правда» (http://navigator.eurointegration.
com.ua/tasks). Крім цього, організація розробляє аналітичні продукти, в яких досліджує різні
секторальні питання, пов’язані з адаптацією українського законодавства до законодавства ЄС.
Важливим напрямком діяльності організації є адвокаційна робота у Верховній Раді задля
просування виконання Угоди про асоціацію. Найактивніше ми проводили адвокацію в таких
сферах: санітарні та фітосанітарні заходи, транспорт і енергетика.
Пріоритетним завданням є також популяризація теми євроінтегарції України завдяки роботі
регіонального прес-центру, а також імплементація реформ, спрямованих на запровадження
європейських стандартів на рівні об’єднаних територіальних громад, обласних та районних
центрів. Крім цього, ми здійснюємо проекти із надання експертної цільової підтримки місцевій
владі із вирішення актуальних проблем на місцях.
Результатом нашої трирічної роботи стало включення ГО УЦЄП до рейтингу аналітичних центрів МакГанна у категорії Best New Think Tanks 2017.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

Участь у підготовці аналітичних продуктів ГО УЦЄП, пов’язаних 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, зокрема в рамках наступних проектів:
• "Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах" (Міжнародний фонд "Відродження").
• "Проведення спільних досліджень та дебатів із органами влади" (Міжнародний фонд "Відродження").
Участь в оновленні бази даних та графічного інтерфейсу аналітичного моніторингового інструменту ГО УЦЄП – «Навігатор Угоди» – у 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.
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Асоціація сприяння самоорганізації населення
м. Одеса
Веб-сайт

www.samoorg.com.ua

Координатор
стажування

Крупник Андрій
andrew.kroupnik@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Асоціація сприяє розбудові демократії та спроможних громад в Україні через розвиток самоорганізації та створення дієвої системи громадської участі у справах місцевого значення. Ми
поєднуємо аналітичну роботу із практикою впровадження наших напрацювань у діяльність
органів публічної влади усіх рівнів – від сільських та селищних рад до вищих органів державної влади.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

• Вивчати досвід аналітичної та адвокаційної діяльності в усіх згаданих сферах;
• допомагати у польових дослідженнях з питань розвитку громадянського суспільства, різних
реформ та культурного життя в об'єднаних територіальних громадах;
• брати участь у підготовці і проведенні публічних, комунікаційних заходів.
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Аналітичний центр
Українського католицького уніеврситету
м. Київ
Веб-сайт

www.ucu.edu.ua

Координатор
стажування

Тетяна Шевчук
shevchukt18@gmail.com

Напрямок діяльності
організації

Аналітичний центр УКУ, створений у квітні 2018 року, ставить перед собою завдання якісно
впливати на розробку політик в Україні. Передусім – ґрунтовно вивчаючи існуючі проблеми,
створювати основу для розробки ефективних рішень з метою розв’язання складних завдань,
що стоять перед полісі-мейкерами. Тобто після етапу безпосереднього проведення дослідження аналітичний центр розробляє фахові рекомендації та надає їх відповідним зацікавленим сторонам (стейкґолдерам).
Аналітичний центр працює у двох напрямках. Перший напрямок «Людина в цифровому світі»
вивчає проблематику, що пов’язана з процесами диджіталізації сучасного світу та її наслідками як для людини, так і для суспільства в цілому. Переосмислення меж приватності, захист
персональних даних, все більше застосування технологій в бізнесі та їх вплив на життя та роль
людини – питання, пошук відповідей на які лежить у сфері інтересів аналітичного центру.
Другий напрямок стосується міжнародно-політичного виміру, а саме вибудовування стратегії
співжиття України в регіоні з усіма її регіональними сусідами. Даний напрямок зачіпає питання завершення війни на Сході України, шляхи виходу з постконфліктної фази, попередження
виникнення нових конфліктів та вибудовування консолідованого позиціонування України у її
зовнішній політиці щодо її сусідів.
Аналітичний центр УКУ – новостворена організація, яка у своїй діяльності керується принципами доброчесності, відкритості та поваги. Стажери, які захочуть стажуватися в аналітичному
центрі, отримають чудовий досвід роботи, який допоможе їм не тільки зрозуміти, чи вірний
напрямок вони обрали та додати стрічку в резюме, але і здобути важливі навички в обраних
напрямках роботи. Ці навички можуть дати їм перевагу серед інших кандидатів під час працевлаштування та послужити першими сходинками на шляху кар’єрного зростання.

Що буде робити інтерн під
час стажування?

Стажери можуть бути долучені до аналітичного або комунікаційного відділів аналітичного
центру.
Стажер може виконувати функції асистента дослідника – працювати під його керівництвом
над заданою темою, виконуючи частину дослідження, яку буде йому (їй) доручено. Це може
бути будь-який етап дослідження, починаючи від збору даних та завершуючи аналізом і викладенням матеріалу у формі звіту.
Стажер також може долучитися до роботи в комунікаційному відділі, де працюватиме під керівництвом комунікаційного менеджера. У даному напрямі стажери (-ки) можуть бути долучені
до робити над медіа-моніторингом, розробки контенту для сайту організації, бути долученими
до медіа-супроводу заходів, що проводить аналітичний центр, та виконувати інші можливі
комунікаційні задачі.
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