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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Івасенко Є. О.Адміністративно-правовий статус адвокатури
України. – 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 визначенню особливостей
адміністративно-правового статусу адвокатури на сучасному етапі розвитку
країни. Сформульовано поняття адміністративно-правового статусу адвокатури 
в Україні. З’ясована специфіка характеристики адміністративно-правового 
статусу суб’єктів, що забезпечують управління діяльністю адвокатури України.
Окреслено забезпечення шляхи систематизації управління адміністративного
діяльністю адвокатури законодавства України для про реалізації
оптимізації дієвості адміністративно-правових засад надання послуг 
громадянам. Охарактеризовано стадії становлення та перспективи 
адміністративно-правового статусу оганів управління діяльністю адвокатури 
України. Визначено соціальне значення і функції органів управління 
адвокатурою України, їх правовий статус, сукупність прав і обов’язків, порядок 
взаємодії між собою та з органами державної влади й управління, 
правоохоронними органами.

Ключові слова: Ключові слова: адвокатура, адміністративно-правовий
статус, взаємодія,міжнародні стандарти,оптимізація,удосконалення,
адвокатська діяльність.
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    Grаduаtіng mаstеr’s wоrk іs devoted to determining the peculiarities of the
administrative and legal status of the advocacy at the present stage of development of
the country. The concept of administrative legal status of advocacy in Ukraine is
formulated. The specifics of the administrative-legal status of the subjects ensuring 
the management of the activity of the Bar Association of Ukraine are determined. The
ways of systematization of administrative legislation on ensuring the management of
the activity of the Bar Association of Ukraine for the purpose of optimizing the
effectiveness of the administrative and legal principles of rendering services to 
citizens are outlined. The stages of formation and the prospects of the administrative 
and legal status of the Ogans in the management of the activity of the Bar Association
of Ukraine are described. The social value and functions of the Ukrainian Bar
Association administration, their legal status, the set of rights and duties, the 
procedure of interaction between themselves and with state authorities and 
administration, and law enforcement bodies are determined.
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