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АНОТАЦІЯ

Лепій Д. О. Адміністративно-правовий статус Національної поліції. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
  Магістерська робота зі спеціальності 081 – «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук,
2018.
  Магістерську роботу присвячено дослідженню адміністративно-правовому
статусу Національної поліції України. Визначено поняття та сутність
адміністративно-правового статусу поліції; проаналізовано ґенезу Національної
поліції; розглянуто мету, завдання та правову основу організації і діяльності
Національної поліції України; проаналізовано принципи діяльності поліції; 
наведено аналіз правового регулювання адміністративно-правового статусу в 
інших державах світу та сформульовані основні напрями його запозичення для 
України; визначено шляхи вдосконалення організації та діяльності 
Національної поліції України.
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Manuscript.
    Final work on the master’s in speciality 081 «Law». – Kremenchuk Mykhailo
Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social sciences.
Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2018.
   The master's thesis is devoted to the study of the administrative and legal status of
the National Police of Ukraine. The concept and essence of the administrative-legal 
status of the police are defined; the analysis of the genesis of the National Police; the 
purpose, tasks and legal basis of the organization and activities of the National Police 
of Ukraine are considered; the principles of police activity are analyzed; the analysis 
of legal regulation of administrative-legal status in other countries of the world is 
given and the main directions of its borrowing for Ukraine are formulated; ways of 
improving the organization and activities of the National Police of Ukraine are 
determined.
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