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Анотація

У підручнику розкрито теоретико-правові засади антикорупційного
менеджменту в Україні, визначено напрями його організації та практичного
застосування в діяльності юридичних осіб публічного права, а також
окреслено його психологічні засади. Розглядаються питання застосування
дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері
антикорупційного менеджменту та під час досудового розслідування
корупційних кримінальних правопорушень.   

Видання може бути корисним для працівників правоохоронних
органів, прокуратури, інших інституцій, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії корупції, уповноважених з антикорупційної діяльності
юридичних осіб публічного права, наукових і науково-педагогічних
працівників, здобувачів вищої освіти.
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