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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Сивокінь А. Ю. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою – Рукопис.
Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право» – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

Магістерська робота присвячена комплексному науковому дослідженню
кримінально-правової характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою. В даній роботі викладено
основні підходи до розуміння феномену корупції як соціально-правового явища 
та кримінального правопорушення, вивчено норми чинного кримінального
законодавства, що передбачають відповідальність за прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовими особами,
проаналізовано праці вітчизняних науковців за темою роботи. Констатовано, що
окремі аспекти є взагалі недослідженими, а позиції авторів щодо окремого
питання – суперечливими чи над загальними. Встановлено, що негативні 
наслідки корупції полягають у тому, що вона розмиває такі важливі 
конституційні засади, як принципи соціальної справедливості та рівності всіх 
перед законом. Доведено, що корупція підриває довіру людей до влади, 
дискредитує ринкові механізми розвитку конкуренції та запобігання 
монополізму в економіці, сприяє лобіюванню законодавчих і нормативних актів, 
масштабним зловживанням і злочинності.

Ключові слова: корупція, протидія корупції, кримінальна 
відповідальність, неправомірна вигода, службова особа, службові 
повноваження, публічні послуги, корупційні злочини.



ANNOTATION TO THE GRADUATION WORK

Sivokin A. Y. Acceptance of the propose, promise or receiving the illegal gain
by the official – Script.
The Graduation work of the magister of 081 “Law” specialization – Kremenchuk
national university named after the Mykhailo Ostrogradskiy. The faculty of law,
humanitarian and social sciences. Department of branched legal sciences. 
Kremenchuk. 2019.

The magister work is dedicated to the comprehensive research of criminal-law
characteristic for the acceptance of the propose, promise or receiving the illegal gain 
by the official. Fundamental ways to understand the phenomena of the corruption as 
the socio-legal thing and criminal offence are stated in this work, legal propositions 
of the current criminal law that stipulate the responsibility for acceptance of the 
propose, promise or illegal gain by the official are learned, native scientist’s works on 
the subject are analyzed. It is stated that some separate aspects of the subject are still 
unresearched, and the thoughts of authors about some issues are disputed or too 
general. It is determined that negative effects of corruption are that it erodes such 
important constitutional foundations as the principles of social justice and equality 
before the law. It is proved that corruption undermines people’s trust in the 
government, discredits market mechanisms for competition and prevents monopoly in 
the economy, promotes lobbying for legislation and regulations, widespread abuse 
and crime.

Key words: corruption, corruption counteraction, criminal responsibility, illegal
gain, official, public authority, public serves, corruption crimes.


