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Резолюція та план дій 

  
Учасники, які взяли участь у цьому міжнародному семінарі-практикумі: 

 

Рекомендують правничим школам України розглянути можливість запровадження системи (Кодексу) 

честі, або механізму подібного до того, який був впроваджений в Правничій школі Університету ім. 

Вашингтона та Лі (Лексингтон, Вірджинія, США). 

 

Рекомендують правничим школам України впровадити комплексний підхід до вивчення 

антикорупційного курсу студентами правниками, який включає практичні завдання (case studies),  

моделювання ситуацій (simulations), навчальні судові процеси (moot courts) та інше. 

 

Рекомендують розбудовувати та розвивати партнерські стосунки з іншими установами та 

зацікавленими сторонами (міжнародними донорськими організаціями, неурядовими організаціями, органами 

влади, приватними структурами тощо) задля сприяння антикорупційній освіті, дослідженням та іншим 

академічним і соціальним проектам.  

 

Рекомендують впровадити проекти, запропоновані студентами правничих шкіл - учасниць цього 

заходу та обмінюватися досвідом реалізації задля їх подальшого розвитку і запровадження в інших правничих 

школах. 

 

Рекомендують розширити партнерські стосунки між Правничою школою Університету ім. 

Вашингтона та Лі й іншими іноземними та українськими правничими школами з антикорупційних питань, 

зокрема з метою удосконалення міжнародних антикорупційних курсів та подальшого просування 

антикорупційної освіти в Україні. 

 

Рекомендують правничим школам-учасницям здійснювати обмін статтями, практичними завданнями, 

презентаціями та іншими інформаційними ресурсами, які використовуються в національному компоненті 

міжнародних антикорупційних онлайн курсів. 

 

Рекомендують Міністерству освіти та науки та Міністерству юстиції України сприяти правничим 

школам України  у розробці в найближчому майбутньому плану створення національної платформи обміну 

вітчизняним та міжнародним досвідом  та знаннями задля продовження безперервного розвитку 

антикорупційних курсів. 

 

Визнати і висловити подяку Програмі USAID «Нове правосуддя» за її важливу роль у розвитку 

антикорупційних курсів в Україні та;  

 

Рекомендують і звертаються до USAID з проханням продовжити підтримку Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Магістерської програми з прав людини Українського 

католицького університету, Національного університету «Одеська юридична академія», Юридичного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Правничої школи 

Університету ім. Вашингтона та Лі, особливо щодо надання експертної допомоги та підтримки у впровадженні 

вищезазначених рекомендацій. 


