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Єпіфанова І. В. Адміністративо-правовий статус органів юстиції
України. – Рукопис.
  Випускна робота магістра зі cпeцiaльності 081 – «Пpaвo»
Кременчуцький національний унівеситет імені Михайла Остроградського.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кременчук, 2018.
  Магістерську роботу присвячено аналізу теоретичних і практичних
питань адміністративно-правового статусу органів юстиції України. У роботі
окреслено коло адміністративно-правових відносин у сфері діяльності органів
юстиції України. Визначено місце та особливості органів юстиції України в
системі суб’єктів адміністративного права. Досліджено сутність і структуру
адміністративно-правового статусу органів юстиції України. У роботі
охарактеризовано завдання, функції та компетенцію органів юстиції України.
Здійснено аналіз зарубіжного досвіду стосовно організації діяльності органів
юстиції та сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до низки
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Yepifanova I. V. The administrative and legal status of the bodies of
justice of Ukraine. - Manuscript.
   Graduate work of the master's degree in professionalism 081 - "Pravo" -
Kremenchuk national university named after Mikhail Ostrogradsky. Faculty of Law,
Humanities and Social Sciences. Kremenchug, 2018.
   The master's thesis is devoted to the analysis of theoretical and practical issues of 
the administrative and legal status of the Ukrainian justice bodies. The paper outlines 
the range of administrative-legal relations in the sphere of activity of the Ukrainian 
justice bodies. The place and peculiarities of the bodies of justice of Ukraine in the 
system of subjects of administrative law are determined. The essence and structure of 
the administrative and legal status of the bodies of justice of Ukraine are investigated.
The paper describes the tasks, functions and competence of the Ukrainian justice
authorities. The analysis of foreign experience concerning the organization of the
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the introduction of amendments and additions to a number of normative acts.


