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Анотація

Альбом схем підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни
«Адміністративне право», затвердженої радою Національного університету
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 15 червня 2012 р.

У навчальному посібнику на основі  досягнень адміністративно-правової науки
та сучасного адміністративно-правового законодавства у вигляді
структурно-логічних схем відображено сутність, зміст державного
управління, його елементи, риси, принципи; предмет, метод, принципи і
систему адміністративного права; поняття, види адміністративно-правових
норм та відносин; систему суб’єктів адміністративного права; поняття і види 
функцій, форм, методів державного управління; поняття, основні риси,
принципи та законодавчі основи адміністративної відповідальності,
дисциплінарну відповідальность державних службовців; поняття, риси,
особливості, суб’єкти, принципи і структуру адміністративного процесу;
адміністративну юстицію та адміністративне судочинство в Україні; способи
забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні;
адміністративно-правові режими, їх види; управління економікою,
соціально-культурним будівництвом,  адміністративно-політичною
діяльністю; наведено додатки: схема організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади України, рекомендаційний перелік структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Для студентів, аспірантів, викладачів закладів різного рівня акредитації,
наукових і практичних працівників та всіх, хто цікавиться питаннями
адміністративного права.
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