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Анотація

У посібнику наведено визначення поняття «касаційне провадження», розкрито
його сутність. Окрему увагу приділено характеристиці передумов захисту в
адміністративному процесі прав, свобод, інтересів учасників
адміністративно-правових відносин на стадії касаційного провадження.
Описано форму і зміст касаційного провадження. Розглянуто процесуальні
перешкоди на стадії касаційного провадження й шляхи їх подолання.
Охарактеризовано сутність процесуального розсуду на стадії касаційного
оскарження адміністративної справи, тактику, стратегії і методологію
процесуальної поведінки на стадії касаційного провадження в
адміністративному процесі.  

Видання розраховане на студентів, викладачів, науковців. Стане у нагоді
юристам-практикам, адвокатам, суддям, працівникам апаратів судів, органів
державної влади, державних органів, державних, комунальних підприємств,
установ, організацій, органів місцевого самоврядування, органів влади
Автономної Республіки Крим, інших суб'єктів владних повноважень.
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