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Анотація

У навчальному посібнику на основі чинного законодавства, практики його
застосування і досягнень правової науки розглядаються ключові
компетентності щодо адміністрування в суді.  

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, курсантів
юридичних закладів вищої освіти. Книга також буде корисною викладачам,
правознавцям-практикам, усім, кого цікавлять правові основи
адміністрування у суді.
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