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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ
Беспальченко Р. В. Гарантування прав людини при міжнародному
співробітництві в кримінальному провадженні. – 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, 2018.
    Випускну роботу магістра присвячено вивченню актуальних правових,
теоретичних і практичних проблем міжнародної співпраці та дотримання при
цьому прав осіб, щодо яких вчинюються процесуальні дії. Простежена
історична перспектива міжнародної співпраці правоохоронних органів
України й її значення в спільній міждержавній діяльності з протидії
злочинності та забезпечення прав людини. В роботі визначені поняття
правової допомоги в кримінальних справах, видачі і міжнародного розшуку
злочинців. Проаналізована сутність та значення міжнародного слідчого
доручення, виявлені істотні недоліки, що допускаються слідчими органів
внутрішніх справ України під час його направлення, та запропоновані заходи
відносно спрощення процедури міждержавних відносин у надсиланні та
виконанні міжнародних слідчих доручень із надання правової допомоги.
Внесено пропозиції щодо запровадження в проекті КПК України
нормативних приписів, які спрямовані на вдосконалення провадження в
кримінальних справах про злочини, вчинені іноземними громадянами на
території України, і практики правозасування в сфері окреслених питань.
 
Ключові слова: гарантування прав людини в кримінальних справах,
міжнародне співробітництво, процесуальні гарантії, видача і міжнародний
розшук злочинців, міжнародні слідчі доручення.
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Bеsраlсhеnkо R. Guаrаntееs оf humаn rіghts іn іntеrnаtіоnаl
соореrаtіоn іn сrіmіnаl рrосееdіngs. – Mаnusсrірt.
     Grаduаtіng mаstеr’s wоrk іn thе sресіаlty 081 «Lаw». – Krеmеnсhuk
Mykhаіlо Оstrоgrаdskyі Nаtіоnаl Unіvеrsіty. Fасulty оf Lаw, Humаnіty аnd
Sосіаl sсіеnсеs. Dераrtmеnt оf Jurіsрrudеnсе Sсіеnсеs. Krеmеnсhuk, 2018.
    Grаduаtіng mаstеr’s wоrk іs dеvоtеd to the study of the actual legal,
theoretical and practical problems of international cooperation and the observance
of the rights of persons in respect of which procedural actions are being conducted.
The historical perspective of international cooperation of law enforcement bodies
of Ukraine and its importance in the joint interstate activities on combating crime
and ensuring human rights are traced. The paper defines the concept of legal
assistance in criminal cases, extradition and international search of criminals. The
essence and significance of the international investigative authority was analyzed,
significant deficiencies were revealed, which were allowed by the investigators of
the internal affairs bodies of Ukraine during its sending, and the measures were
proposed regarding the simplification of the procedure of interstate relations in
sending and carrying out international investigatory letters on the provision of legal
aid. Proposals for the introduction in the draft CPC of Ukraine of normative
prescriptions aimed at improving criminal proceedings on crimes committed by
foreign citizens on the territory of Ukraine and law enforcement practices in the
area of the above-mentioned issues were made. 

Kеywоrds: guаrаntее оf humаn rіghts іn сrіmіnаl саsеs, іntеrnаtіоnаl
соореrаtіоn, рrосеdurаl guаrаntееs, еxtrаdіtіоn аnd іntеrnаtіоnаl sеаrсh оf
сrіmіnаls, іntеrnаtіоnаl іnvеstіgаtіоn оrdеrs.


