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Анотація

Дослідження присвячено визначенню шляхів посилення функціональної
спроможності громадськості у сфері протидії корупції та розробці
рекомендацій стосовно заходів запобігання корупційним злочинам в Україні.
Надано характеристику громадськості як суб’єкта запобігання корупційним
злочинам та досліджено основні результати її антикорупційної діяльності в
Україні.
Виявлено тенденції поширення корупційних злочинів в Україні. Розглянуто
міжнародний аспект залучення громадськості до заходів запобігання
корупційним злочинам. Сформовано низку заходів, за допомогою яких
громадськість здатна брати участь в антикорупційній реформі в країні,
взаємодіяти з іншими суб’єктами запобігання корупційним злочинам,
протидіяти корупційним правопорушенням у приватній сфері, здійснювати
контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупційним
злочинам.
Для науковців, аспірантів, студентів, практичних працівників, громадських
активістів та експертів, а також усіх, хто цікавиться питаннями залучення
громадськості до заходів запобігання корупційним злочинам.
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