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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
Бесараб Катерина Кримінально-правові проблеми екстрадиції осіб, які
вчинили кримінальні правопорушення. – Кваліфікаційна робота на правах
рукопису.
Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. Кременчук,
2018.
Випускну роботу магістра присвячено дослідженню питань нормативно-
правового регулювання екстрадиції,як кримінально-правового
феномена.
Аналізуються проблеми внормування екстрадиції в різних історичних періодах,
сьогоднішні нормативно-правові документи та наукова література, в яких
розглядається інститут екстрадиції. Виокремлюється загальна характеристика
міжнародно-правового регулювання екстрадиції та загальні вимоги до порядку її
проведення. З’ясовується правнича природа інституту екстрадиції, вивчаються
юридичні факти, закріплені в кримінальному праві України, для видачі осіб, які
вчинили злочини. Розглядаються особливості нормування інституту екстрадиції
процесуальним кримінальним правом і виконавчим кримінальним правом.
Робляться висновки з дослідження та відповідні пропозиції до законодавства та
приктики його застосування.
Ключові слова: особа, яка вчинила злочин, екстрадиція, видача осіб,
екстрадиційні норми, екстрадиційні правовідносини, принципи екстрадиції.
Список публікацій здобувача
1. Бесараб К. В. Співвідношення понять «адміністративна юстиція» і
«адміністративна юрисдикція». Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм
права: матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції
(зміжнародною участю) (м. Кременчук, 5–6 грудня 2014 року). Одеса : Видавництво
«Фенікс», 2015. C. 28–30.
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Graduating master’s work in the specialty 081 «Law». – Kremenchuk Mykhailo
Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social sciences.
Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2018.
Graduating master’s work is devoted to the study of issues of legal regulation of
extradition, as a criminal-law phenomenon. The problems of the regulation of extradition
in different historical periods, today's legal documents and scientific literature, which
examine the institution of extradition, are analyzed. The general characteristic of the
international legal regulation of extradition and general requirements to the order of its
execution are singled out. The legal nature of the institute of extradition is being clarified,
legal facts, enshrined in the criminal law of Ukraine, are studied for extradition of
persons who committed crimes. The peculiarities of the standardization of the institute of
extradition by procedural criminal law and executive criminal law are considered.
Conclusions from the study and relevant proposals to the legislation and the application
of its application are made.
Keywords: person committed a criminal act, action of extraditing a person accused
or convicted of a crime, extradition, extradition norms, extradition legal relations, and
principles of extradition.


