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I. ВСТУП 
 

Програма USAID із реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» (далі 

– Програма) розпочала свою роботу у жовтні 2016 року і реалізується з метою 

надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, громадянському 

суспільству та народу України у здійсненні судової реформи з урахуванням 

конституційних змін 2016 року і Стратегії реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. 

 

Програма ґрунтує свою діяльність на здобутках Проекту USAID 

«Справедливе правосуддя» і використає його досягнення для координації тісної 

співпраці з українськими партнерами, проектами USAID, Уряду США та інших 

міжнародних донорських організацій в Україні. 

 

Основними завданнями Програми є зміцнення суддівської незалежності і 

самоврядування, підвищення підзвітності та прозорості судової влади, сприяння 

удосконаленню судового адміністрування, підвищення якості правничої освіти з 

метою покращення професійної підготовки кадрів для судової системи, 

розширення можливостей доступу до правосуддя та захисту прав людини. 

 

До основних завдань Програми щодо підтримки підвищення якості 

правничої освіти з метою покращення професійної підготовки правників 

належать: 1) підтримка процесу вироблення Національної стратегії реформування 

правничої освіти, стандартів правничої освіти і вдосконалення вимог до 

ліцензування та акредитації; 2) вдосконалення спроможності викладачів права 

покращити якість викладання і навчання; 3) сприяння переорієнтації правничих 

шкіл на формування у студентів необхідних для практики вмінь та навичок. 

 

У відповідності до завдань Програма працює над вдосконаленням 

спроможності викладачів права покращити якість викладання та навчання питань 

запобігання і протидії корупції. На підтримку цього завдання Програма сприяла 

участі у Міжнародному семінарі-тренінгу «Вдосконалення спроможності 

правничих шкіл надавати високоякісну антикорупційну освіту», який відбувся 24-

25 листопада 2016 року у м. Тирана (Албанія), представників чотирьох 

українських правничих шкіл, що впроваджуватимуть разом із Правничою школою 

Університету ім. Вашингтона та Лі (Лексінгтон, Вірджинія, США) міжнародний 

онлайн-курс зі запобігання та протидії корупції. 

 

Організаторами заходу виступили Управління ООН із протидії наркотикам і 

злочинності (УНЗ ООН) та Правнича школа Університету ім. Вашингтона і Лі 

(Лексінгтон, Вірджинія, США) за сприяння Посольства США в Албанії, 

Університету Тирани (Тирана, Албанія) і Центру верховенства права та протидії 

корупції (Доха, Катар). 

 

Програма підтримала участь Михайла Рязанова (Національний університет 

«Одеська юридична академія») та Марії Тарас (Вищий навчальний заклад 

«Український Католицький Університет»), у той час як УНЗ ООН підтримало 

участь Олександра Боднарука (Чернівецький національний університет ім. Ю. 
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Федьковича) та Андрія Білецького (Національний юридичний університет ім. Я. 

Мудрого) з метою підвищення спроможності цих викладачів права та їх 

правничих шкіл надавати високоякісну антикорупційну освіту. Ця підтримка 

також сприяла розвитку міжнародної академічної співпраці з питань протидії 

корупції та обміну відповідним досвідом, а також поширенню добрих 

антикорупційних практик і завчених уроків серед інших правничих шкіл. 

 

Із визнанням корупції як однієї з головних перешкод на шляху до 

економічного і соціального розвитку інтерес правничої академічної спільноти до 

питань боротьби з корупцією як предмета наукових досліджень та вивчення у 

вищих навчальних закладах протягом останнього часу різко зріс. Але, зважаючи 

на те, що це нова сфера досліджень, реальний досвід викладання питань 

запобігання і протидії корупції є доволі обмеженим. Позаяк питання протидії 

корупції є предметом вивчення різних наук, зокрема права, соціології, політології 

тощо, існує потреба у використанні мультидисциплінарного підходу до вивчення 

цієї проблематики та розробки комплексної методики викладання цих питань. 

 

У роботі наведено огляд кращих методик викладання питань запобігання і 

протидії корупції у вищих навчальних закладах країн Південно-Східної Європи, а 

також практик із формування необхідних вмінь та навичок у студентів, зокрема за 

допомогою антикорупційної клінічної юридичної освіти. 

 

Документ підготовлено з метою сприяння зусиллям правничої академічної 

спільноти України у покращенні якості викладання питань запобігання і протидії 

корупції. 
 

IІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ 
ВИКЛАДАННЯ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Протидія корупції є надзвичайно складним завданням, яке вимагає не лише 

системного підходу, але й відповідних політичних, правових та організаційних 

дій. Саме через відсутність позитивних результатів у цій сфері в Україні існує 

нагальна потреба в узагальненні міжнародного досвіду дослідження та викладання 

питань запобігання корупції. Адже високоякісна антикорупційна освіта – це один 

із найнадійніших способів вирішення проблеми корупції та зміцнення демократії, 

верховенства права і соціальної справедливості в суспільстві. 

 

На сьогоднішній день у сфері антикорупційної освіти склався цілий пласт 

проблем, одна з яких полягає в тому, що реальний досвід викладання питань 

запобігання і протидії корупції в українських вузах є доволі обмеженим. Це, своєю 

чергою, вимагає посиленої співпраці усіх правничих шкіл та академічної 

спільноти в цілому у вивченні кращих світових практик викладання 

антикорупційних курсів та обміну власним досвідом і знаннями щодо їх 

розробки.Нині найбільш популярними є дві моделі викладання питань корупції, 

які засновуються на використанні мультидисциплінарного підходу до вивчення 

цього явища. Зокрема, перша модель враховує при цьому здобутки таких наук, як 

право, філософія, соціологія, політологія, психологія тощо. Натомість 
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міждисциплінарний характер іншої охоплює виключно правові дисципліни, 

починаючи від адміністративного і закінчуючи міжнародним правом. 

 

Однією з останніх тенденцій при розробці подібних курсів є врахування 

також і навчально-методичних напрацювань Управління ООН із протидії 

наркотикам і злочинності, розроблених із метою розширення та поширення знань 

про Конвенцію ООН проти корупції 2003 р. та власне вдосконалення методології 

викладання питань запобігання і протидії корупції у правничих школах. Адже 

основна проблема, з якою стикаються викладачі права, полягає навіть не в тому як 

саме викладати антикорупційні курси, а чого саме навчати студентів-правників. 

 

Ще однією тенденцією, яка сприяє розвитку антикорупційної освіти, є 

започаткування діяльності антикорупційних клінік при вищих навчальних 

закладах, в рамках яких, за умови залучення до діяльності таких клінік юристів-

практиків, студенти мають змогу працювати з реальними справами. Діяльність 

таких клінік, як правило, зводиться не лише до надання безкоштовної правої 

допомоги громадянам, але студенти працюють над різними адвокаційними 

кампаніями з метою поширення у суспільстві знань щодо явища корупції та 

методів боротьби з нею. Цікаво, що до цього процесу викладачі права активно 

залучають ще й школярів та молодіжні громадські організації, оскільки вкрай 

важливо, щоб майбутнє покоління мало всі необхідні знання та інструменти для 

ефективної протидії корупції та забезпечення верховенства права. 

 

Щодо ж до наукових досліджень, то варто зазначити, що вони спрямовані 

як на вивчення стану корупції в загальнонаціональному масштабі, так і в рамках 

окремих секторів. При цьому чи не найбільша увага приділяється питанням 

суспільної довіри до органів державної влади і сприйняття корупції в цілому. 

 

Подібну розбудову антикорупційної освіти потрібно забезпечити і в 

правничих школах українських вузів, оскільки навіть за відсутності помітних 

результатів у боротьбі з корупцією на найвищому рівні, академічна спільнота 

може та повинна сприяти формуванню антикорупційної культури у молодого 

покоління. 

IІI. ОГЛЯД ЗМІСТОВНОЇ ЧАСТИНИ СЕМІНАРУ 

 

День перший 
 

Міжнародний семінар-тренінг із вдосконалення методики правничих шкіл 

щодо надання високоякісної антикорупційної освіти розпочався промовою декана 

юридичного факультету Тиранського університету проф. Артана Хокси 

(ArtanHoxha). У своїй промові він наголосив, що впровадження антикорупційних 

курсів тісно пов’язане з ефективним здійсненням у державах перехідного періоду 

інституційної, конституційної та освітньої реформ. 
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Проф. Томас Г. Спіді Райс (ThomasH. SpeedyRice), зазначив, що наразі існує брак 

таких курсів, які мають на меті навчити студентів тому, що ж таке «корупція» та 

які інструменти можна використовувати для ефективної боротьби з нею.Більше 

того, він наголосив на тому, що в жодному законодавстві немає чіткого 

визначення поняття «корупція», а всі злочини, які відносяться до них, не є 

корупційними діяннями, а лише такими, що носять корупційний 

характер.Підтримав дане твердження і проф. Ідлір Пеці (Idlir Peçi), наголосивши 

на тому, що це стримує можливість академічної спільноти, громадських активістів 

та представників влади запровадити нові підходи до боротьби з корупцією.  
 

Під час роботи у малих групах доповідачі ділилися своїми досвідом і 

практичними напрацюваннями з методології викладання питань запобігання та 

протидії корупції. Так, в одній із груп д-р Васілка Санцін (VasilkaSancin) під час 

обговорення Міжнародної конференції «Модель ООН» на тему боротьби з 

корупцією запропонувала заснувати також міжнародні змагання зі судових дебатів 

із даної тематики. 

 

Під час дискусії у другій групі щодо залучення до боротьби з корупцією 

школярів, студентів і молодіжних громадських організації, д-р Дімітріс Зіовас 

(DimitrisZiouvas) поділився своїм досвідом із організації та проведення 

антикорупційних літніх шкіл та студентських конференцій, наголосивши при 

цьому на тому, що такі форми роботи зі студентами сприяють ефективності і 

навчально-виховного процесу, і заходів із протидії корупції. 

 

Третя група, в свою чергу, за модерування д-ра Албана Кочі (AlbanKoci) 

проаналізувала існуючі моделі антикорупційної клінічної освіти різних правничих 

шкіл, а також обговорила методи популяризації діяльності антикорупційних 

клінік. Окрім цього, д-р Беса Аріфі (BesaArifi) зазначила, що для того, аби 

розширити доступ студентів до реальних справ, потрібно залучати до діяльності 

таких клінік юристів-практиків. 

 

На завершення першого дня Міжнародного семінару-тренінгу проф. 

Міодраг Лабович ( iodr g    ovi ) та проф. Заріє Сізовіч (  rije  eizovi ) 

виступили з ідеєю створення національних представництв Антикорупційної 

Ініціативи Академічної Спільноти (Anti-Corruption Academic Initiative, ACAD
1
) із 

метою розширення і посилення співпраці усіх правничих шкіл та академічної 

спільноти в цілому у питаннях боротьби з корупцією, а також вдосконалення 

методології викладання антикорупційних курсів у вищих навчальних закладах.  

 

День другий 

 
Другий день семінару був присвячений сучасним науковим дослідженням 

із питань запобігання корупції та боротьби з нею. 
 

Зокрема, у своїй доповіді д-р Сунчана Р. Відлічка (SunčanaRoksandi  

Vidlička) на тему «Транснаціональні економічні злочини та корупція» наголосила 

                                                        
1 Детальніше див. англійською: http://www.tr  k.unod .org/Edu  tion/P ges/ACAD. spx. 
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на тому, що недовіра народу до політичних діячів, представників органів судової 

влади та правоохоронних органів – це основна передумова зростання злочинності 

та корупції. Вона також зазначила, що з метою подолання корупції в державах із 

перехідною економікою основні зусилля і ресурси потрібно спрямовувати на 

підвищення економічної та політичної незалежності, започаткування 

демократичних інститутів і процедур, а також підвищення рівня довіри до владних 

структур. 

 

Проф. Міодраг Лабовіч (MiodragLabovic) представив учасникам заходу 

дослідження на тему: «Системна корупція та інституційна організована 

злочинність». Під час виступу він наголосив, що системну корупцію та 

інституційну організовану злочинність можливо подолати лише за бажання влади 

дотримуватись антикорупційних принципів. Доки влада демонструє суспільству 

приклади корупційної діяльності, воно залишається безсилим на шляху подолання 

цього негативного явища. 
 

Залишається однією із актуальних і проблема так званої «електоральної 

корупції». Так, проф. Срджан Дармановіч ( rdj n D rm novi ) під час своєї 

доповіді на тему «Корупція у виборчому процесі та можливі реформи» виокремив 

три основних форми прояву корупції на виборах, а саме: зловживання 

адміністративним ресурсом під час виборчої кампанії, корупція в ЗМІ та корупція, 

пов'язана з прийняттям рішень, діями або бездіяльністю органів влади, 

відповідальних за підготовку і проведення виборів та забезпечення верховенства 

права. 
 

Під час роботи у малих групах учасники семінару продовжили ділитися 

своїми практичними напрацюваннями з методології викладання питань 

запобігання та протидії корупції. 

 

В одній із груп, наприклад, обговорювалось питання використання 

мультидисциплінарного підходу до вивчення цієї проблематики. Зокрема, д-р Ана 

Павловська-Данева (An  P vlovsk -D nev ) та Константин Бітраков (Konstantin 

Bitr kov) поділились своїм досвідом щодо впровадження інтегрального 

антикорупційного курсу для студентів-правників, міждисциплінарний характер 

якого охоплює різні правові дисципліни, починаючи від адміністративного права і 

закінчуючи міжнародним публічним правом. Важливо, що учасники обговорення 

мали змогу дізнатися більше про проблеми, з якими може зіткнутися викладач під 

час запровадження подібного курсу, а також шляхи їх вирішення. 

 

У другій групі за модерування Фьоралби Чаки (FjoralbaCaka), яка 

презентувала зібрані нею матеріали і навела статистичні дані, відповідно до яких 

жінки меншою мірою схильні до корупції, учасники дискутували про роль жінок у 

подоланні корупції та забезпечення гендерної рівності як один зі засобів 

подолання корупції. 

 

Учасники третьої групиобмінювалися досвідом щодо вивчення студентами-

правниками такої навчальної дисципліни як «Етика». Зокрема, д-р Беса Аріфі 

(Bes  Arifi) наголосила на необхідності вивчення саме «Етики і права» з метою 
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надання якісної антикорупційної освіти. Також учасники обговорили важливість 

розробки та імплементації так званого кодексу честі/кодексу поведінки та етики у 

вищому навчальному закладі, який відігравав би провідну роль у формуванні 

культури гідності та поваги до людини в університетській/факультетській 

спільноті, що включає студентів, викладачів,адміністрацію та допоміжний 

персонал навчального закладу. Важливо при цьому врахувати національні традиції 

та культивувати універсальні та національні цінності. Наголошувалось, що такі 

кодекси є ефективним засобом подолання корупції в навчальних закладах і 

сприяють підвищенню якості вищої освіти в цілому. 

 
IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

У цьому розділі наведено список рекомендацій щодо надання якісної 

антикорупційної освіти у вищих навчальних закладах України за результатами 

участі представників правничих шкіл України у Міжнародному семінарі-тренінгу 

з вдосконалення методики надання високоякісної антикорупційної освіти. 

 

Зауважимо, що усі рекомендації розподілені на 6 груп відповідно до того, 

кому вони адресовані. Крім цього, до Звіту додано Рекомендації, розроблені на 

попередньому заході у рамках Антикорупційної Ініціативи Академічної 

Спільноти, за допомогою яких ресурси правничих шкіл України можна буде 

якнайповніше використати для досягнення цілі підвищення якості 

антикорупційної правничої освіти. 
 

Рекомендації розробникам міжнародного онлайн-курсу зі запобігання 

та протидії корупції: 

 

1) При розробці міжнародного онлайн курсу із запобігання та протидії 

корупції врахувати кращі практики викладання антикорупційних дисциплін в 

українських ВНЗ, а також ті, що були представлені на Міжнародному семінарі-

тренінгу «Вдосконалення спроможності правничих шкіл надавати високоякісну 

антикорупційну освіту», який відбувся 24-25 листопада 2016 року у м. Тирана 

(Албанія). Зокрема, такий курс має засновуватися на сучасному розумінні сутності 

явища «корупції» та міждисциплінарному підході до його вивчення. 
 

2) Використати при розробці курсу навчально-методичний комплекс, 

розроблений Управлінням ООН із протидії наркотикам і злочинності задля 

розширення та поширення знань про Конвенцію ООН проти корупції 2003 р. 

(https://track.unodc.org/Pages/home.aspx). 
 

3) Обмінюватися власним досвідом щодо викладання антикорупційних 

курсів із викладачами інших правничих шкіл вищих навчальних закладів України 

з метою розробки та впровадження інноваційних форм і методів навчання питань 

щодо запобігання корупції і підвищення якості антикорупційної освіти в Україні в 

цілому. 
 

 

 

https://track.unodc.org/Pages/home.aspx
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Рекомендації правничим школам: 
 

1) Впровадити в освітній процес навчальну дисципліну з питань 

запобігання корупції. Такий курс має засновуватися на сучасному розумінні 

сутності «корупції» та міждисциплінарному підході до вивчення цього явища. 

Відтак, корупцію необхідно розглядати не як ізольоване явище, а в динамічному 

взаємозв’язку з іншими явищами, зокрема такими, як: транскордонна організована 

злочинність, торгівля людьми, торгівля наркотиками, краденим автотранспортом, 

зброєю, ядерними матеріалами і т. п., відмивання коштів, права людини тощо. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 

відповідними компетенціями, набути базових навичок, а також вмінь 

застосовувати здобуті знання на практиці для ефективної боротьби з корупцією. 

Як наслідок, правничим школам настійно рекомендується сфокусувати свої 

зусилля і на вдосконалення спроможності викладачів права покращити якість 

викладання та навчання питань запобігання і протидії корупції, що є необхідною 

умовою для надання якісної антикорупційної освіти. 
 

2) Визначити перелік навчальних дисциплін, починаючи від 

адміністративного права і закінчуючи міжнародним публічним правом, програми 

яких слід переглянути з тим, аби включити в них антикорупційну складову, 

оскільки ця складова сама по собі є важливою для забезпечення цілісної 

антикорупційної освіти у вищому навчальному закладі. Крім того, в рамках таких 

навчальних дисциплін як «Мова права», «Правнича лінгвістика», «Правничий 

аналіз та письмо», «Юридичні технології» тощо, викладачі права повинні звертати 

увагу студентів на ті способи проектування юридичних документів, що усувають 

(мінімізують) корупційні ризики. 
 

3) Впровадити в освітній процес таку обов'язкову навчальну 

дисципліну як «Етика та право». Мета цього курсу – сформувати у студентів-

правників розуміння місця людини в державі (див. ст. 3 Конституції України) та 

себе як майбутніх професіоналів у правничій професії, а також ціннісне ставлення 

до права, яке передбачатиме їх індивідуальну моральну оцінку правових реалій, 

оскільки саме вони у майбутньому будуть його творцями та застосовувачами, 

наділятимуть право конкретним змістом, тлумачитимуть його норми та 

реалізовуватимутьїх на практиці. 
 

4) Розробити та імплементувати кодекс честі й етики, як однин з 

ефективних засобів формування якісного освітнього і наукового середовища, а 

також такого, що сприяє громадянській та академічній свободі, зміцнює взаємну 

повагу до людської гідності, прав і свобод кожної людини та сприяє формуванню 

антикорупційної культури у вищому навчальному закладі. 

При цьому рекомендується скористатися досвідом Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича, Кодекс поведінки («Морально-

етичний мінімум») юридичного факультету якого є першим в Україні кодексом 

поведінки для студентів-правників, викладачів, адміністрації та допоміжного 

персоналу, в якому закріплені принципи академічної доброчесності, що їх 

правнича школа як спільнота добровільно зобов’язалася поважати. Розробка та 
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імплементація цього Кодексу здійснювалася за підтримки Проекту U AID 

«Справедливе правосуддя». 
 

5) Ще одним елементом якісної антикорупційної освіти має стати 

антикорупційна клінічна освіта. В рамках антикорупційних клінік студенти 

повинні не лише надавати вразливим верствам населення юридичні послуги під 

керівництвом досвідчених адвокатів та правозахисників, які працюють у сфері 

запобігання та протидії корупції, але й проходити відповідні тренінги з розвитку 

так званих «м'яких навичок» (soft skills). Окрім цього, в рамках таких клінік 

студенти разом із викладачами можуть працювати над різними інформаційними 

проектами ( dvo   y proje ts), з метою поширення у суспільстві 

знаньпроявищекорупції та методи боротьби з ним, адже такіантикорупційні 

ініціативи сприяють ефективності і навчально-виховного процесу, і заходів із 

протидії корупції. 
 

6) З метою об'єднання зусиль правничих шкіл щодо поширення знань 

про політику й інструменти запобігання та боротьби з корупцією створити 

постійну платформу для обміну досвідом і знаннями щодо розробки 

антикорупційних навчальних курсів, які повинні бути інтегровані в існуючі 

освітні програми правничих шкіл, навчальних посібників і додаткових та 

інформаційно-довідкових матеріалів, а також для обміну кращими практиками 

викладання таких курсів, проведення тематичних досліджень тощо. 

Інституційне становлення такої платформи повинно проходити поетапно і 

за підтримки керівництва вищих навчальних закладів, а також Міністерства освіти 

і науки України й Міністерства юстиції України, що дозволить краще організувати 

її роботу та сфокусувати співпрацю правничих шкіл на конкретних завданнях, 

спрямованих на вдосконалення антикорупційної освіти в Україні. 

Щоб розпочати роботу над створенням національної платформи, 

рекомендується в першу чергу налагодити ефективну співпрацю між вже 

залученими до цієї роботи Національним університетом «Одеська юридична 

академія», Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Вищим 

навчальним закладом «Український Католицький Університет» і Національним 

юридичним університетом ім. Я. Мудрого, сформувати робочу групу у складі 

представників правничих шкіл цих та інших зацікавлених ВНЗ для напрацювання 

досвіду, який буде використовуватися в розбудові такої платформи. 
 

7) Розвивати партнерство та практичне співробітництво між 

національною платформою та міжнародними і національними урядовими й 

неурядовими організаціями, науково-дослідними центрами та іншими правничими 

школами Північної та Східної Європи для обміну досвідом і знаннями щодо 

поширення знань про політику й інструменти боротьби з корупцією. В 

майбутньому розглянути можливіть з цією метою та за підтримки Управління 

ООНіз протидії наркотикам і злочинності, Міністерства освіти і науки України й 

Міністерства юстиції Українита інших зацікавлених організацій заснувати 

регіональну мережу North-East Europe Anti-Corruption A  demi  Network. Це може 

стати одним зі завдань робочої групи у складі представників правничих шкіл вже 

згадуваних ВНЗ, створення якої рекомендувалося вище. 
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Рекомендації керівництву правничих шкіл: 

 

1) Сприяти вдосконаленню спроможності викладачів права 

покращувати якість викладання та навчання питань запобігання і протидії 

корупції, що, як вже зазначалося, є необхідною умовою для надання якісної 

антикорупційної освіти. 
 

2) Сприяти різноманітним антикорупційним ініціативам викладачів 

права та студентів-правників, зокрема проведенню тематичних літніх шкіл, 

студентських конференцій, змагань зі судових дебатів (у тому числі регіональних 

та міжнародних), їх залученню до просування антикорупційної освіти у 

початковій та середній школах, ініціативам в рамках антикорупційних клінік 

тощо. З цією метою співпрацювати з Міністерством освіти і науки України, 

Міністерством юстиції України, Координаційною радою молодих юристів при 

Міністерстві юстиції України, а також громадськими організаціями, які працюють 

у сфері запобігання корупції. 
 

3) Призначити представників до робочої групи для тісної співпраці у 

питаннях розбудови національної платформи для обміну досвідом щодо 

поширення знань про політику й інструменти запобігання та боротьби з 

корупцією. 

 

4) На базі національної платформи розглянути можливості в 

середньостроковій перспективіініціювати створенняакадемічної мережіNorth-

EastEuropeAnti-CorruptionAcademicNetwork. Розвиток такої мережі дозволить 

реалізовувати інноваційні академічні проекти та обмінюватися кращими 

практиками у сфері боротьби з корупцією як в Україні, так і в регіоні в цілому. 
 

Рекомендації Міністерству освіти і науки України та Міністерству 

юстиції України: 

 

1) Сприяти впровадженню антикорупційної складової в державні 

стандарти вищої освіти, в цілому, та Концепцію реформуванняправничої освіти 

для фахової підготовки правника, зокрема. Така складова, буде включати 

формування як антикорупційного світогляду, підвищення рівня правосвідомості, 

правової культури, так і активної громадянської позиції у молоді.  
 

2) Підтримати розробку та імплементацію кодексів честі й етики у 

вищих навчальних закладах, які є ефективним засобом подолання корупції в 

навчальних закладах, сприяють підвищенню якості вищої освіти в цілому, та 

формуванню культури гідності та поваги до прав і свобод людини. 
 

3) Підтримати заснування та подальший розвиток національної 

платформи правничих шкіл Вищого навчального закладу «Український 

католицький університет», Національного університету «Одеська юридична 

академія», Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича і 

Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, яка має на меті 

формування антикорупційної громадянської свідомості та культури. 
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Рекомендації Асоціації юридичних клінік України: 

 

1) Підтримати започаткування та налагодження діяльності 

антикорупційних клінік, розширення напрямів діяльності існуючих юридичних 

клінік, а також сприяти розвитку антикорупційної юридичної клінічної освіти та 

реалізації відповідних науково-освітніх програм в Україні в цілому. 
 

Рекомендації міжнародним донорським організаціям: 

 

1) Підтримати національну антикорупційну ініціативу академічної 

спільноти, яка має на меті створити постійну платформу для обміну досвідом і 

знаннями щодо розробки навчальних курсів із запобігання та протидії корупції, які 

можуть бути інтегровані в існуючі освітні програми правничих шкіл, а також 

проведення тематичних досліджень, розробки навчальних посібників і додаткових 

інформаційно-довідкових матеріалів тощо. 
 

2) У перспективі підтримати розбудову регіональної мережі – North-

East Europe Anti-Corruption A  demi  Network із тим, аби розвивати партнерство та 

практичне співробітництво між національною платформою та науково-дослідними 

центрами та правничими школами вищих навчальних закладів Північної та 

Східної Європи з питань запобігання корупції. 
 

 

 

V. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
 

Одним із найдієвіших способів подолання корупції та утвердження 

верховенства права є поширення знань про політику та інструменти запобігання і 

боротьби з корупцією. Виходячи з результатів Міжнародного семінару-тренінгу з 

викладання питань запобігання та протидії корупції, у цьому Звіті запропоновано 

конкретні заходи щодо вдосконалення спроможності правничих шкіл надавати 

високоякісну антикорупційну освіту. Ці заходи тісно пов’язані з цілями Програми 

USAID з реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» в рамках завдання 

щодо підвищення якості правничої освіти заради покращення професійної 

підготовки кадрів для судової системи. 
 

Очікуємо, що спільні зусилля правничих шкіл України, спрямовані на 

інтегрування в існуючі академічні програми навчальних курсів зі запобігання та 

протидії корупції та професійну підготовку викладачів права з цієї тематики, 

сприятимуть підвищенню ефективності заходів зі запобігання корупції у всіх 

сферах суспільного життя. 
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ДОДАТОК 1 
 

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ З 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРАВНИЧИХ ШКІЛ ЩОДО 

НАДАННЯ ВИСОКОЯКІСНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
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Aims and Objectives 

 

With the increasing recognition of corruption as a major impediment to global 
development, interest in addressing corruption as a subject of academic research and 
teaching has grown rapidly amongst the academic community in recent years. The new 
and innovative nature of this field of study, however, has led to recognition from many 
that while the interest and will to deliver courses is strong, actual experience of 
teaching core anti-corruption topics and experiential anti-corruption legal clinics is 
more limited. 

 

During a meeting of the Anti-Corruption Academic Initiative(ACAD)1 in Doha, 
Qatar on 27 and 28 May 2015, representatives of universities from South Eastern 
Europe came together to discuss how assistance could be provided to professors who 
wish to introduce anti-corruption courses in their institutions. A number of 
recommendations came out of this meeting (attached below in Annex 1), in particular 
the need to continue promoting regional activities for academics in this field.  

 

With a view to implementing these recommendations and to build on the 
support and momentum generated during that meeting, the United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), Washington and Lee University School of Law, the Embassy 
of the United States in Albania, the University of Tirana School of Law and with the 
strong support of the Rule of Law and Corruption Centre, Doha, is organizing an Expert 
Group Meeting of the ACAD Initiative, to be held at the University of Tirana, Albania, on 
24 and 25 November 2016. It is aimed at academics from South Eastern Europe and will 
enhance the capacity of participating professors and academics to deliver high-quality 
anti-corruption education in their respective institutions. 

 

With the aim of supporting the development of stronger teaching capacity in the 
field of anti-corruption studies, the workshop will facilitate the exchange of academic 
expertise between professors in the delivery of anti-corruption education. It will also 
offer an opportunity for academics to discuss substantive issues of interest in the field 
of anti-corruption and to have demonstrations on practical anti-corruption clinical legal 
education from the students’ perspective. 

 
 

Participants 

 

Participants will be from academic institutions from South Eastern Europe who 
have expressed a strong interest in delivering and/or enhancing anti-corruption 
education. 

 

 

 

 

 

 
1
 The ACAD Initiative is a collaborative project aimed at promoting the delivery of anti-corruption 
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courses and modules at higher education institutions worldwide. To date, over 80 academic institutions 
have participated. For further information please 
visit:http://www.track.unodc.org/Academia/Pages/Home.aspx 

 

Methodology 

 

It will generally be held in plenary sessions, thereby enabling participants to 
provide presentations and engage in broad discussions with a view to exchanging 
information and clarifying key concepts. It will also include smaller group discussions 
allowing for more detailed discussion and presentation to the larger group. 

 

The workshop will be conducted in English only.

 

http://www.track.unodc.org/Academia/Pages/Home.aspx
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ДОДАТОК 2 
 

Рекомендації попередніх заходів у рамках Антикорупційної 

Ініціативи Академічної Спільноти (Anti-CorruptionAcademicInitiative, 

ACAD) 

 

1. 

UNODC Anti-Corruption Academic Expert Workshop 

Enhancing the capacity of academia 

to deliver high-quality anti-corruption education 

11-13 August 2014 

 

P rti ip nts who took p rt in the UNODC’s Anti-Corruption 

Academic Expert Workshop: 

1. Recommended that UNODC, in conjunction with academic 

institutions and relevant stakeholders where possible, continue to promote 

anti- orruption edu  tion,  nd th t opportunities to org nize simil r “te  h 

the te  her” workshops on a regional and/or global level should be actively 

and regularly pursued in the future. 

2. Recommended that relationships between academic institutions 

and other relevant stakeholders involved in anti-corruption education should 

be established and encouraged, in particular through joining Anti-

Corruption Academic Initiative (ACAD) and explore how to strengthen 

membership. 

3. Recommended that members of ACAD and participants of the 

UNODC ACAD workshop develop, disseminate and teach anti-corruption 

courses, in particular through the use of the UNCAC Model Course and 

“ enu of Resour es”  mong relev nt intern tion l, region l  nd n tion l 

stakeholders. 

4. Recommended that members of ACAD and participants of the 

UNODC ACAD workshop seek to develop and/or build partnerships with 

partner institutions and other stakeholders in order to promote anti-

corruption education, research and other efforts. 

5. Recommended that the further development of learning tools 

suited for global application be encouraged. This could include multi-

language e-leaming, on-line tools and audio-visual materials promoting and 

facilitating anti-corruption education. 

6. Recommended that ACAD and participants of the UNODC 

ACAD workshop provide suggestions and other resources to update the 

“ enu of Resour es”, in p rti ul r through sh ring of multi-language 

articles, case studies, audio-visual resources and presentations. 
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7. Recommended that, where possible, courses and syllabi on 

anti-corruption courses be made available via the ACAD portal. 

8. Recommended that ACAD members and participants of the 

UNODC ACAD workshop explore ways to strengthen the initiative 

through, inter alia, developing a medium term plan and collaborating with 

schools and researchers. 

9. Recommended that UNODC continue to support the ACAD 

initiative, in particular by dedicating resources, where possible and if 

available, to the implementation of the above mentioned recommendations. 

 

(неофіційний переклад з англійської) 

Антикорупційний академічний семінар-тренінг 

від УНЗ ООН 

«Підвищення потенціалу наукової спільноти при наданні 

високоякісної антикорупційної освіти» 

11-13 серпня 2014 р. 

Учасниками, які брали участь в Антикорупційному 

академічному семінарі-тренінгу від УНЗ ООН: 

1. Рекомендовано, щоб УНЗ ООН спільно з науковими 

установами та відповідними зацікавленими сторонами, де це можливо, 

сприяло розвитку антикорупційної освіти та активнішій організації 

подібних регулярних тренінгів «навчити вчителя» на регіональному 

та/або глобальному рівні. 

2. Рекомендовано підтримувати та заохочувати співпрацю між 

науковими установами та іншими зацікавленими сторонами, які 

включені до процесу надання антикорупційної освіти, шляхом 

приєднання до ACAD, а також розглянути можливості для зміцнення 

членства в ACAD. 

3. Рекомендовано, щоб члени ACAD і учасники семінару 

розробляли, поширювали та викладали антикорупційні курси, зокрема, 

використовуючи типовий курс із Конвенції ООН проти корупції 

(КООНПК) і «Меню ресурсів», серед відповідних міжнародних, 

регіональних і національних зацікавлених сторін. 

4. Рекомендовано членам ACAD та учасникам семінару 

розвивати й/або встановлювати співробітництво з партнерськими 

установами та іншими зацікавленими сторонами з метою сприяння 

розвитку антикорупційної освіти, наукових досліджень та іншим 

заходам. 

5. Рекомендовано заохочувати подальший розвиток навчальних 

засобів, які можна буде використовувати на глобальномурівні. 

Наприклад, онлайн-навчання, онлайн-засоби та аудіовізуальні 
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матеріали на різних мовах, які спряють і полегшують доступ до 

антикорупційної освіти. 

6. Рекомендовано ACAD та учасникам семінару надати 

пропозиції та інші ресурси з метою оновлення «Меню ресурсів» 

порталу ACAD, зокрема шляхом обміну статтями, тематичними 

дослідженнями, аудіовізуальними ресурсами і презентаціями на різних 

мовах. 

7. Рекомендовано, щоб, де це можливо, антикорупційні курси та 

навчальні програми до них були у відкритому доступі на порталі 

ACAD. 

8. Рекомендовано, щоб члени ACAD і учасники семінару 

вивчили можливості зміцнення ініціативи, зокрема, шляхом розробки 

середньострокового плану та співпраці зі школами і дослідниками. 

9. Рекомендовано УНЗ ООН продовжувати підтримувати 

ініціативу ACAD, зокрема шляхом включення відповідних ресурсів, де 

це можливо та за їх наявності, до реалізації вищевказаних 

рекомендацій. 

 

2. 

UNODC Anti-Corruption Аcademic Expert Workshop 

Enhancing the capacity of academia to deliver high-quality 

anti-corruption education inSouth-Eastern Europe 

27-28 May 2015 

 

P rti ip nts who took p rt in the UNODC’s Anti-Corruption 

Academic Expert Workshop: 

1. Recommended that UNODC and the Centre for Rule of Law and 

Anti-Corruption, in conjunction with academic institutions and relevant 

st keholders from  outh E stern Europe, where possi le, org nize “te  h 

the te  her” workshops on   region l level. 

2. Recommended that where possible, Anti-Corruption Academic 

Initiative (ACAD) seek to develop and support partnerships between 

academic institutions and other relevant stakeholders in the region, 

including regional and international organizations involved in anti-

corruption education. 

3. Recommended exploring the development of a Regional Network 

of academic experts on anti- corruption, including the development of a 

regional summer school model to promote the study and research on issues 

of corruption pertinent to South Eastern European countries, in conjunction 

with UNODC and other regional actors where possible. 
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4. Recommended that enhancing the user-friendliness and 

presentation of the model UNCAC Model Course be actively explored. 

5. Recommended that the model course be developed through 

dividing the model course into modules and seek to promote 

interdisciplinary linkages. 

6. Recommended that UNODC continue to support the ACAD 

initiative network in South Eastern Europe, in particular by dedicating 

resources, where possible and if available, to the mplementation of the 

above mentioned recommendations. 
 

(неофіційний переклад з англійської) 

Антикорупційний академічний семінар-тренінг 

від УНЗ ООН 

«Вдосконалення спроможності правничих шкіл надавати 

високоякісну антикорупційну освіту в 

Південно-Східній Європі» 

27-28 травня 2015 р. 

Учасниками, які брали участь у семінарі експертів від УНЗ ООН 

та ACAD: 

1. Рекомендовано, щоб УНЗ ООН і Центр верховенства права та 

протидії корупції спільно з науковими установами та відповідними 

зацікавленими сторонами країн Південно-Східної Європи, де це 

можливо, організували на регіональному рівні семінари-тренінги для 

викладачів права. 

2. Рекомендовано ACAD, де це можливо, всіляко сприяти 

підтримці та розвитку партнерських зв'язків між науковими 

установами та іншими відповідними зацікавленими сторонами в 

регіоні, в тому числі регіональними і міжнародними організаціями, які 

займаються питаннями антикорупційної освіти. 

3. Рекомендовано дослідити питання розбудови Регіональної 

Мережі викладачів у сфері протидії корупції, в тому числі заснування 

регіональної літньої школи з метою сприяння вивченню і дослідженню 

питань корупції, характерних для країн Південно-Східної Європи, 

спільно з УНЗ ООН та іншими регіональними організаціями, де це 

можливо. 

4. Рекомендовано більш детально вивчити типовий курс із 

КООНПК із метою підвищення зручності користувачів. 

5. Рекомендовано, щоб типовий курс складався з окремих 

модулів і мав на меті розвиток міждисциплінарних зв'язків. 

6. Рекомендується УНЗ ООН продовжувати підтримувати 

ACADв Південно-Східній Європі, зокрема, шляхом виділення ресурсів 
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на виконання вищезазначених рекомендацій, де це можливо і якщо 

такі є. 

 

3.  

Anti-Corruption Academic Initiative 

Moscow, 30-31 October 2015 

 

From 30 to 31 October 2015, 109 academics and experts from 35 

countries representing 79 institutions took part in the Symposium of the 

Anti-Corruption Academic (ACAD) Initiative, organized jointly by the 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the Moscow State 

institute of International Relations (MGIMO), and the Rule of Law and 

Anti-Corruption Centre (ROLAC), Doha, Qatar. During the Symposium, 

MGIMO announced the establishment of the MGIMO Academic and 

Research Anti-corruption Center. 

The ACAD initiative is a collaborative academic project which seeks 

to support academics to teach and conduct research on corruption related 

issues. The initiative has developed a menu of academic resources, teaching 

modules, syllabi, case studies, educational tools and reference materials that 

can be used by universities and other academic institutions to develop or 

enhance their academic programmes. More information can be found here: 

http://www.track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx. 

The participants of the Symposium of the ACAD initiative: 

Highlighting the importance of anti-corruption, ethics and integrity 

training for all students, public officials and professionals, as recognized in 

article 13 of the UN Convention against Corruption; 

Convinced of the important role of academia and education as an 

effective way to build integrity and to prevent and combat corruption using 

multidisciplinary and action learning approaches; 

1. Recommend that UNODC and academic institutions, as a part 

of the Anti-Corruption Academic Initiative, and in cooperation with 

relevant partners, continue to develop and share academic materials in the 

field of anti-corruption related education for universities and other academic 

institutions; 

2. Recommend that academic institutions develop and teach anti-

corruption courses and programmes for a wide range of disciplines and 

students and to integrate anti-corruption elements into other academic 

courses; 

3. Encourage competent educational authorities to facilitate 

accreditation of anti-corruption courses; 

http://www.track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx
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4. Recommend that relevant national, regional, international and 

civil society organizations work with academia to support the teaching of 

anti-corruption and the dissemination and promotion of academic materials 

to the fullest extent possible; 

5. Recommend that ACAD members support and promote ethics 

and integrity learning in secondary and primary schools; 

6. Recommend that ACAD members share experiences and 

expertise on anti-corruption education through academic exchanges, 

workshops and networks, at the regional level and/or on different thematic 

areas; 

7. Recommend that the ACAD members continue updating and 

improving the resources available on the ACAD homepage, including the 

UNCAC Model Course and materials in different languages; 

8. Recommended that ACAD members and relevant national, 

regional, international and civil society organizations promote in-depth 

research of the scope, causes and risks associated with corruption, and the 

effectiveness of anti-corruption measures; 

9. Recommended that UNODC and other relevant stakeholders 

continue developing capacity-building initiatives, including new knowledge 

products and technical tools, subject to the availability of resources, to 

identify comparative good practices in the field of anti-corruption education 

and tofacilitate the exchange of expertise and lessons learned among 

academics, universities and other academic institutions and stakeholders in 

the context of the ACAD initiative. 

 

(неофіційний переклад з англійської) 

Антикорупційна Академічна Ініціатива 

Москва, 30-31 жовтня 2015 р. 
 

З 30 по 31 жовтня 2015 року 109 вчених й експертів із 35 країн, 

які представляли 79 інституцій, взяли участь в Симпозіумі 

Антикорупційної Ініціативи Академічної Спільноти (ACAD), 

організованого спільно з Управлінням Організації Об'єднаних Націй із 

наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), Московським державним 

інститутом міжнародних відносин (МДІМВ), а також Центром 

верховенства права та протидії корупції (ЦВППК) (Доха, Катар). Під 

час Симпозіуму МДІМВ оголосив про заснування Науково-дослідного 

антикорупційного центру. 

Ініціатива ACAD є спільним навчальним проектом, який має на 

меті підтримку вчених у навчанні і проведенні досліджень із питань 

протидії корупції. ACAD розробила різні академічні онлайн-ресурси, 
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навчальні модулі, навчальні програми, тематичні дослідження, 

навчальні посібники та довідкові матеріали, які можуть бути 

використані університетами та іншими науковими установами для 

розробки або вдосконалення їх освітніх програм. Більш детальну 

інформацію можна знайти тут: 

http://www.track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx. 

Учасники Симпозіуму ініціативи ACAD, наголошуючи на 

важливості навчання студентів, посадових осіб та експертів питанням 

протидії корупції та етики, як це визнається в статті 13 Конвенції ООН 

проти корупції, а також будучи переконаними у важливій ролі 

наукової спільноти й освіти як ефективного засобу для створення 

атмосфери неприйняття корупції та для запобігання і боротьби з 

корупцією за допомогою мультидисциплінарного підходу, прийняли 

наступні рекомендації: 

1. Рекомендують УНЗ ООН і науковим установам у 

рамкахініціативи ACAD, а також у рамках співробітництва з 

відповідними партнерами, продовжувати розробляти і 

розповсюджувати навчальні матеріализ питань протидії корупції серед 

університетів та інших навчальних закладів; 

2. Рекомендують правничим школам розробляти та викладати 

курси з питань протидії корупції студентам різних спеціальностей, а 

також включити антикорупційну складову в інші навчальні 

дисципліни; 

3. Заохочують компетентні органи у сфері освіти сприяти 

акредитації антикорупційних курсів; 

4. Рекомендують відповідним національним, регіональним, 

міжнародним та громадським організаціям співпрацювати з науковими 

колами з метою підтримки антикорупційної освіти та поширенняв 

максимально можливій мірі навчальних матеріалів; 

5. Рекомендують членам ACAD підтримувати і 

популяризуватививчення етики і питань протидії корупції в середній 

та початковій школах; 

6. Рекомендують членам ACAD обмінюватися досвідом і 

знаннями в сфері антикорупційної освіти через академічні обміни, 

семінари тощо на регіональному рівні та/або в інший спосіб; 

7. Рекомендують членам ACAD продовжити оновлення і 

вдосконалення наявних ресурсів на порталі ACAD, у тому числі 

типового курсу з КООНПК
2
 (Конвенція ООН проти корупції) і 

матеріалів на різних мовах; 

                                                        
2http://www.track.unodc.org/Education/Pages/AcademicCourse.aspx 

 

http://www.track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspx
http://www.track.unodc.org/Education/Pages/AcademicCourse.aspx
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8. Рекомендовано членам ACAD і відповідним національним, 

регіональним, міжнародним та громадським організаціям просувати 

поглиблене дослідження масштабів, причин і ризиків, пов'язаних із 

корупцією, а також ефективність заходів протидії корупції; 

9. Рекомендовано УНЗ ООН та іншим відповідним зацікавленим 

сторонам продовжуватирозвиток ініціатив щодонарощування 

потенціалу, в тому числі розробку нових інформаційних продуктів і 

технічних засобів із метою забезпечення доступності таких ресурсів, 

визначити кращі практики надання антикорупційної освіти, а також 

сприяти обміну досвідом і завчених уроків серед вчених, 

університетів, інших навчальних закладів і зацікавлених сторін в 

контексті ініціативи ACAD. 

 

4.  

2nd UNODC Anti-Corruption Academic Expert Workshop 

for the SEE Region 

University of Tirana, Albania 

24-25 November 2016 

 

Participants who took part in the 2nd UNODC Anti-Corruption 

Academic Expert Workshop for the SEE Region, having in mind and in full 

agreement with recommendations of prior ACAD workshops: 

1. Recommended that relevant stakeholders continue to support the 

global Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD) and, to the extent 

possible within existing resources, develop a Regional Network of ACAD 

members from South Eastern Europe (SEE); 

2. Recommended that any future activities of the SEE Regional 

ACAD Network include participants from outside the region as a way of, 

inter alia, sharing good teaching practices and enhancing cooperation with 

academics beyond the SEE region; 

3. Recommended that ACAD members continue efforts to enhance 

and promote interdisciplinary approaches to the teaching and academic 

research of anti-corruption; 

4. Recommended that ACAD members, with the support of UNODC 

where possible and within existing resources, incorporate experiential 

teaching methods such as moot courts, Model UN, summer schools, clinics, 

and community and youth outreach where appropriate, as well as innovative 

learning tools such as e-learning; 

5. Recommended that ACAD members from SEE continue to 

promote teaching, research and publication on contemporary corruption 
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trends and issues in the SEE region, in particular those related to the 

Sustainable Development Goals; 

6. Recommended that ACAD members seek ways to integrate the 

teaching of integrity and ethics into their teaching activities; 

7. Noted the offer made by the Academy of Transparency and Human 

Rights of the European Public Law Organization (EPLO) in Athens, 

Greece, to serve as secretariat for the SEE Regional ACAD Network. 

 

(неофіційний переклад з англійської) 

2-й Антикорупційний академічний семінар-тренінг 

від УНЗ ООН для представників Південно-Східної Європи 

Університет Тірани, Албанія 

24-25 листопада 2016 року 

 

Учасники, які взяли участь у 2-му Антикорупційному 

академічному семінарі-тренінгу для представників Південно-Східної 

Європи від УНЗ ООН, враховуючи і погоджуючись із рекомендаціями 

попередніх семінарів-тренінгів: 

1. Рекомендують відповідним зацікавленим сторонам 

продовжувати підтримувати Антикорупційну Ініціативу Академічної 

Спільноти (ACAD) і, наскільки це можливо, у рамках наявних 

ресурсів, розвивати Регіональну Мережу членів ACAD у Південно-

Східній Європі (ПСЄ); 

2. Рекомендують, щоб будь-які майбутні ініціативи Регіональної 

Мережі ACAD у ПСЄ включали учасників з інших регіонів, як один зі 

способів, зокрема, обміну хорошими практиками викладання і 

розширення співпраці з науковцями з тих регіонів; 

3. Рекомендують членам ACAD продовжувати зусилля зі 

зміцнення і заохочення міждисциплінарного підходу до викладання, а 

також наукових досліджень в сфері протидії корупції; 

4. Рекомендують членам ACAD за підтримки УНЗ ООН у тих 

випадках, коли це можливо й у рамках наявних ресурсів, 

використовувати такі методи навчання, як судові дебати, модель ООН, 

літні школи, юридичні клініки, здійснювати інформаційно-

просвітницьку діяльність серед молоді, а також використовувати 

інноваційні технології, зокрема онлайн-навчання; 

5. Рекомендують членам ACAD у ПСЄ продовжувати 

заохочувати викладання, проведення досліджень і поширення їх 

результатів щодо сучасних тенденцій та проблем, пов'язаних із 

корупцією в регіоні ПСЄ, зокрема тих, які стосуються цілей сталого 

розвитку; 
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6. Рекомендують членам ACAD шукати шляхи інтеграції 

антикорупційних курсів та курсів з етики у свою викладацьку 

діяльність; 

7. Взяли до уваги пропозицію Академії відкритості і прав 

людини Європейської організації публічного права (A  demy of 

Transparency and Human Rights of the European Public Law Organization) 

(Афіни, Греція) виступати секретаріатом Регіональної Мережі ACAD у 

ПСЄ. 
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ДОДАТОК 3 
Скан-копія брошури про антикорупційну клініку юридичного 

факультету Белградського університету  
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