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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Яровий К. Г. Адміністративно-правовий статус судів загальної 
юрисдикції.

Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

У роботі проведено дослідження адміністративно-правового статусу судів
загальної юрисдикції. Охарактеризовано порядок утворення судів загальної
юрисдикції; мету й завдання їх вступу в адміністративні правовідносини; 
встановлено адміністративні повноваження та функції судів загальної 
юрисдикції, принципи й гарантії їх реалізації. Також, були досліджені
думки окремих вчених щодо проблем адміністративно-правового статусу 
органів судової влади та шляхів їх вирішення. В третьому розділі, спираючись 
на статистичні дані, було досліджено результати реформи судової системи.

Ключові слова: суди загальної юрисдикції, адміністративно-правовий
статус, повноваження, функції, правосуддя, судоустрій, судова реформа.
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The work studied the administrative and legal status of general jurisdiction.
Characterized procedure for the establishment of courts of general jurisdiction; 
defined goals and objectives of their entry into the administrative relationship; 
established administrative powers and functions of the courts of law, principles and 
guarantees of their implementation. Opinions of individual scholars on the problems 
of the administrative and legal status of the judiciary and the ways of solving them 
were also examined. The third section, based on statistics, examined the results of 
judicial reform.

Key words: common courts, administrative and legal status, powers, functions,
ship reform.


