
АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Андрій Володимирович Білецький, народився , 

, громадянин України. З 2000 по 2003 роки (включно) навчався в 

харківському навчально-виховному комплексі №75 м. Харкова. З 2003 по 2010 

роки (включно) навчався в Харківській спеціалізованій школі “І-ІІІ ступенів № 166 

"Вертикаль", де здобув повну середню освіту. 

У 2010 році вступив до вечірнього факультету Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. У 2011 році перевівся на денну форму 

навчання до Інституту підготовки слідчих кадрів для Міністерства внутрішніх 

справ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який 

закінчив у 2015 році (диплом магістра з відзнакою, спеціальність - 

“правознавство”).  

У цьому ж році вступив до аспірантури на кафедру кримінології та кримінально-

виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню 

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право за темю “Участь громадськості в 

запобіганні корупційним злочинам в Україні”.  

Трудова діяльність: 

червень - жовтень 2015 - помічник юриста в ТОВ “Юридична компанія “Век легал 

груп”; 

жовтень 2015 - червень 2018 - аспірант кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого; 

вересень 2018 - по сьогоднішній день - експерт Міждисциплінарного науково-

освітнього центру протидії корупції; 

вересень 2018 - по сьогоднішній день - старший викладач кафедри соціології 

Національного університету “Києво-Могилянська академія”; 

березень 2019 - по сьогоднішній день - молодший науковий співробітник 

наукового центру Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

Я не був і не є членом жодної політичної партії. Судимостей не маю.  

За весь час своєї наукової та громадської діяльності я: 

1) був учасником низки міжнародних заходів, які були присвячені проблемі 

запобігання і протидії корупції: 

- у складі української делегації брав участь в міжнародному семінарі 

Управління ООН з наркотиків та злочинності “Вдосконалення спроможності 

правничих шкіл надавати високоякісну антикорупційну освіту”, який відбувся 

24- 25 листопада 2016 року у м. Тирана (Албанія); 

- Міжнародного курсу з психології “Корупція, культура і моральна психологія: 

від дослідження до розробки політики”, який було організовано 

Університетом ім. Гаджа Мади (Джокьярта, Індонезія” в 2017 році 

(International Short Course in Psychology "Corruption, Culture and Moral 

Psychology: from Research to Policy", University of Gadja Mada); 



- у складі делегації представників громадських організацій і науковців, брав 

участь в семінарі-тренінгу “Безпека людства і конфлікт/Корупція в Україні”, 

який було організовано Лейденським Університетом (Королівство 

Нідерланди), Центром Карнегі-Європа (Брюссель, Бельгія), Українським 

інститутом публічної політики і благодійним фондом “Право на захист” в м. 

Лейден, Королівство Нідерланди 29-30 листопада 2017 року; 

- брав участь в якості організатора в 4-му Міжнародному форумі дослідників 

корупції “Varieties of (anti)corruption: Learning from the past for the future”, який 

організовувався Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії 

корупції, Національним університетом “Києво-Могилянська академія” спільно 

з Міждисциплінарною мережею дослідників корупції, 13-15 червня 2019 року, 

м. Київ; 

2) виступав як експерт: 

- програми “Нове правосуддя” Агентства Сполучених Штатів з міжнародного 

розвитку (USAID) в рамках реалізації Міжнародного онлайн-курсу для 

студентів-правників «The United Nations Convention against Corruption: Global 

Corruption, Good Governance, Ukraine and the United States»; 

- проекту Європейського Союзу  Pravo-Justice щодо оцінки напряму діяльності  

10.4 Підвищення ефективності та результативності боротьби з корупцією 

шляхом розвитку цільових та спеціалізованих інституцій Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки та Плану дій до неї; 

- проекту “U-Lead з Європою” щодо розробки навчальних матеріалів з 

антикорупційної тематики до практикуму та онлайн-курсу для працівників 

ЦНАП; 

- дослідження “Управління активами як функція АРМА: співвідношення норм 

права”, яке було підготовлено Transparency International Україна; 

- дослідницького проекту “Громадянське суспільство проти корупції: стратегії, 

вплив та міжнародна допомога”, яке реалізовувалось Національним 

університетом “Києво-Могилянська академія” спільно з Лейденським 

Університетом (Королівство Нідерланди); 

3) входив до складу робочої групи з розробки Проекту Закону про внесення 

змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції  

№1010. 

 

 




