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Анотація

Навчальний посібник підготовлено на основі вивчення проблематики
адміністративно-процесуальної діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування щодо реалізації прав і свобод громадян у сфері
публічних відносин, а також незначної практики адміністративних судів щодо
розгляду та вирішення публічно-правових спорів. Його положення базуються
на нормах Конституції України, законодавства про судоустрій та інших
законах, які регулюють публічні відносини. У посібнику розкривається зміст
Загальної, Спеціальної та Особливої частин адміністративного
процесуального права України як нової галузі правової системи держави.

Для курсантів, студентів юридичних вузів, аспірантів, викладачів, науковців,
працівників судових і правоохоронних органів та органів владних
повноважень.
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