
 
 

ШКОЛА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА 

ПРОГРАМА АНТИКОРУПЦІЙНОГО ФОРУМУ 

27 листопада 2014 року 
 

  

09.00 - 09.30 Реєстрація  / Ранкова кава  

09.30 - 10.00 Відкриття форуму 

Ректор УКУ 

о. д-р Богдан Прах, 

мер міста Львова 

Андрій Садовий 

10.00 - 10.30 «Чому суспільства без корупції успішніші, ніж з нею» Євген Глібовицький 

10.30 - 11.00 «Причини невдач у антикорупційних реформах» Андрій Паляниця 

11.00 - 11.30 Каво-перерва. Неформальне спілкування  

11.30 - 12.00 «Як боротись з корупцією кожному громадянину» Ольга Тимченко 

12.00 - 12.30 
«Корупція в освіті. Що може зробити кожен для її 

подолання» 
Інна Совсун 

12.30 - 13.00 «Роль громадських організацій у подоланні корупції» Ярослав Рущишин 

13.00 - 14.00 Обід  

14.00 - 14.30 «Антикорупційні реформи в Грузії: важливий досвід» Лариса Буракова 

14.30 -16.15 Кейси. Модератор Наталя Бордун  

14.30 - 14.50 
«Як не дати вкрасти півмільйона на місцевій закупівлі 

та 10 млн. – на національній» 
Віталій Шабунін 

14.50 - 15.00 Презентація ініціативи «Стоп хабар» Наталя Смуток 

15.00 - 15.20 «Адвокаційні кампанії: як досягти системних змін» Дмитро Шерембей 

15.20 - 15.30 
Антикорупційна діяльність Руху «Ні хабарництву!» в 

судовій системі 
Сергій Гула 

15.30 - 15.40 
Як працювати з ДАІ на прикладі ініціативи 

«Дорожній контроль» 
Ярослав Порада 

15.40 - 16.15 Q&A сесія  

16.15 - 16.45 Каво-перерва. Неформальне спілкування  

16.45 - 18.00 

Дискусія  «Яка Українська дорога у боротьбі з 

корупцією?» 

Модераторує Андрій  Гринчук 

 

 

Андрій Паляниця, 

Лариса Буракова, 

Віталій Шабунін, 

Ярослав Рущишин, 

Інна Совсун, 

Євген Глібовицький, 

Мирослав 

Маринович 

18.00 - 19.00 Фуршет  
 

 



 
 

 

ШКОЛА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА 

ПРОГРАМА АНТИКОРУПЦІЙНОГО ХАКАТОНУ 

 

28 листопада, п’ятниця 

09.30 - 10.00 Реєстрація 

10.00 - 10.30 Вступне слово Софії Опацької та Павла Шеремети 

10.30 - 13.00 Робота в групах 

13.00 - 14.00 Обід 

14.00 - 16.00 Робота в групах 

16.00 - 17.00 
Представлення напрацювань /  

Краш-тести по напрацюваннях 

 

29 листопада, субота 

 Ранкова кава 

10.00 - 14.00 Робота в групах 

14.00 - 15.00 Обід 

15.00 - 17.30 Представлення напрацювань, підбиття підсумків 

17.30 - 18.00 Закриття хакатону 

18.00 - 19.00 Фуршет 
  

 

Проект «Школа відповідального громадянина» організовує  

Львівська бізнес-школи УКУ (LvBS) та Інституту лідерства і управління УКУ. 
 

Проект реалізовують за підтримки  

Посольства США в Україні та «Карітас-Німеччина». 
 

 

 

 

 



 
 

ШКОЛА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА 

ДОПОВІДАЧІ 

27-29 листопада 2014 року 
 

 

Лариса Буракова 

Економіст, співробітник московського Інституту економічного аналізу, 

консультант Європейської економічної комісії ООН. Автор книги «Чому 

Грузії вдалося», в якій детально описано і проаналізовано реформи 

періоду правління М. Саакашвілі та грузинський досвід подолання 

корупції. 

 

 

Наталія Бордун 

Директор Інституту лідерства та управління Українського католицького 

університету. Керівник програм Центру мирянського лідерства УКУ 

(2004-2009) та координатор мережі майстерень для осіб розумово 

неповносправних (2002-2004). Вищу освіту здобула у Львівському 

національному університеті ім. Івана Франка за спеціальністю математик. 

Має понад 15 років педагогічного досвіду. Тренер та консультант з питань 

організаційного розвитку. 

 

 

Євген Глібовицький 

Експерт з довготермінових стратегій, засновник компанії зі стратегічного 

консультування та маркетингу pro.mova, автор популярних навчальних 

розробок із PR та медійних комунікацій. Займається дослідженнями 

цінностей та є учасником Несторівської експертної групи (візія для 

України 2025), Унівської експертної групи (візія для Львова 2025), 

дніпропетровської групи DYB (стратегія 2030), ініціатором та експертом 

групи із розробки стратегії для Киргизстану. 

 

 

Андрій Гринчук 

Адвокат, керуючий партнер юридичної фірми «Гринчук, Мазур та 

Партнери» (юридична практика з 2004 року), викладач курсу «Правові 

аспекти ведення бізнесу» LvBS. Член Асоціації правників України, 

International Bar Association та Комітету підприємців Львівщини, учасник 

Унівської групи. 

 

 

 

 



 
 

 Сергій Гула  

Юрист, аналітик Transparency International Україна, голова ГО «Ні 

хабарництву! Я не даю і не беру хабарів» (проекти «Повідом про хабар», 

«Безхабарний депутат», «Декларація доброчесності», «Безхабарна 

інфографіка» та ін.). Антикорупційну діяльність розпочав у 2012 році як 

волонтер та експерт Центру протидії корупції, був учасником 

аналітичних груп щодо розробки антикорупційного законодавства. 

  

Мирослав Маринович  

Правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української 

Гельсінської групи, організатор амністерського руху в Україні. Проректор 

Українського католицького університету, учасник Унівської групи, 

співзасновник ініціативної групи «Першого грудня». 

  

 

Софія Опацька 

Декан Львівської бізнес-школи Українського католицького університету 

(LvBS). К.е.н., експерт у галузі управління людьми, організаційної 

поведінки. Досвід роботи: у 2001-2004 рр. працювала директором 

програм МВА Львівського інституту менеджменту. З 2004 до 2007 − 

директором програм Executive & Presidents MBA в Києво-Могилянській 

бізнес-школі (kmbs). У 2007 році працювала над створенням системи 

навчання та розвитку працівників у ВАТ «Концерн Галнафтогаз». З січня 

2008 очолює Львівську бізнес-школу УКУ (LvBS) з моменту її створення. 

 

Андрій Паляниця  

Політолог, консультант для урядів та міжнародних організацій з питань 

регуляторної політики, державного управління і боротьби з корупцією 

(досвід роботи у 24 країнах Європи, Азії та Африки). В Україні займався 

питаннями регуляторної політики, розробки та впровадження 

спрощеної системи оподаткування, керував пороговою програмою 

«Виклики тисячоліття» уряду США. 

 

 

Ярослав Порада  

Журналіст, співзасновник газети та громадської організації «Дорожній 

контроль Львів», голова громадської ради при ДАІ. Надає безкоштовну 

юридичну допомогу учасникам дорожнього руху, займається 

розкриттям корупційних схем в органах МВС. 



 
 

Отець д-р Богдан Прах 

Ректор Українського католицького університету. Священик Української 

Греко-Католицької Церкви, громадський діяч, провідний науковець у 

галузі церковної історії. Був ректором Львівської духовної семінарії 

Святого Духа. Засновник фонду ім. Митрополита Андрея Шептицького. 

У 2001 році очолював організаційний комітет по приїзду Івана Павла 

II до України. 2009-2013 – проректор із зовнішніх зв’язків УКУ. Очолював 

роботи з реставрації собору Святої Софії в Римі, який був споруджений в 

кінці 60-х років XX століття патріархом Йосифом (Сліпим).  
  

 

Ярослав Рущишин  

Підприємець і громадський діяч. Засновник і генеральний директор 

ВАТ «Троттола», сенатор Українського католицького університету, 

співзасновник Мистецького об’єднання «Дзиґа», фундатор Львівської 

бізнес-школи, член Наглядової ради LvBS, член Комітету підприємців 

Львівщини та колегії обласної держадміністрації (від підприємництва). 

 
Андрій Садовий 

Міський голова Львова. Український політик, громадський діяч  та 

бізнесмен, засновник громадської організації  «Самопоміч»  та 

політичної партії  «Самопоміч», співвласник ТРК «Люкс».  Міський 

голова Львова з 25 квітня 2006 року. 
 

 

  

Наталія Смуток 

Директор компанії «Матаі-Україна», світового лідера з виробництва 

рекламної продукції, яка співпрацює з такими компаніями як 

«Schwarzkopf», «Palette», «Wella», «L'Oréal» та інші. Є ініціатором руху 

«СТОП ХАБАР», спрямованого на протидію корупції шляхом 

ініціювання законодавчих змін, розробки конкретних пропозицій, 

інформаційно-просвітницької роботи серед населення. 
 

 

Інна Совсун  

Перший заступник Міністра освіти і науки України, за сумісництвом 

старший викладач кафедри політології Національного університету 

«Києво-Могилянська Академія». Займалася освітніми проектами в ГО 

«Центр дослідження суспільства» та ВГО Громадянська мережа ОПОРА. 



 
 

 

Ольга Тимченко  

Керівник департаменту комунікації в Transparency International Україна, 

автор проекту «Корупція вбиває». Працювала журналістом і 

редактором в медіа, очолювала PR-службу в бізнес-організаціях та 

політичних структурах, згодом перейшла в громадський сектор.  

  

 
Віталій Шабунін 

Експерт з питань парламентського лобіювання та політичного 

консалтингу. Координує групу протидії корупції в державних 

закупівлях та адвокаційний напрям діяльності ГО «Центр протидії 

корупції». 

  

 
Дмитро Шерембей  

Експерт у такий сферах: суспільне лобіювання, соціальна та 

медіакомунікаційна, координатор адвокаційних кампаній захисту 

інтересів пацієнтів. Голова БФ «Пацієнти України (UCAB)», Дорадчої 

ради спільнот з питань доступу до лікування в Україні, засновник та 

керівник першого відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» у 

Чернігові. Експерт із протидії корупції у сфері охорони здоров’я. 
  
 

Павло Шеремета 

Голова Дорадчої ради Львівської бізнес-школи, засновник Києво-

Могилянської бізнес-школи (KMBS), Екс-міністр економічного розвитку 

і торгівлі України. Міжнародний досвід: був президентом і старшим 

консультантом Інституту стратегії Блакитного океану Малайзії, 

директором програми MBA Міжнародного інституту менеджменту 

(MIM-Київ), проектним менеджером у Інституті відкритого суспільства у 

Будапешті, віце-президент Асоціації із розвитку менеджменту у     

Центральній та Східній Європі (CEEMAN). 

 

 

 

 

 

 

 

 




