Актуальні проблеми адміністративного права
Мета дисципліни: підготовка у сфері науково-дослідної роботи, формування
глибокого усвідомлення аспірантами і здобувачами актуальних проблем
адміністративного права;
ознайомлення із загальними
закономірностями
розвитку адміністративного права.
Завдання дисципліни полягають у вивченні: допомога в оволодінні
необхідним понятійним апаратом, який дозволяє мати уявлення про новий погляд
на сутність адміністративного права, створення якісно нового, відмінного від
колишнього, правового режиму регулювання відносин між органами виконавчої
влади, їх посадовими особами і громадянами, про досягнення рівноправних
партнерських відносин громадянина з державою, її органами і посадовими
особами;
сприяння розвитку логічного мислення шляхом наведення правових норм,
які дозволяють повніше реалізовувати у сфері публічно-правових відносин права і
свободи людини, дійове захищати ці права і свободи у разі їх порушення з боку
державних органів та їх посадових осіб;
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Знати: основи адміністративного права; роль адміністративного права в
організації суспільства і здійснені політичної влади; чинне адміністративне
законодавство та підзаконні акти; найважливіші положення Конституції і
законодавства України, що регулюють суспільний і державний устрій країни та
правовий статус особи; підстави адміністративної відповідальності; покарання та
його види; види злочинів, передбачених в окремих розділах КК України; основні
положення правового регулювання державно-управлінських відносин і їх захист
від адміністративних правопорушень; основи адміністративної відповідальності за
скоєння окремих правопорушень.
Володіти: організовувати правове забезпечення суб'єктів адміністративного
права, а також захист їх порушених прав; правильно визначати співвідношення
громадянського суспільства і правової держави;
давати правовий аналіз
конкретних адміністративних правовідносин; правильно аналізувати види і зміст
зобов'язань; аналізувати принципи і структуру організації та діяльності державних
органів; аналізувати державно-управлінські відносини; правильно орієнтуватися в
основних положеннях правових норм, що регулюють державно-управлінські
відносини;
Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Адміністративна юрисдикція.
Тема 4. Суб'єкти адміністративного права.
Тема 2. Законність і дисципліна в державному управлінні.
Тема 3. Адміністративні правопорушення та адміністративна
відповідальність.
Тема 5. Елементи механізму адміністративно-правового регулювання.

Викладацький склад:
Арістова І.В. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного
та інформаційного права http://ur.sau.sumy.ua/2014/241/aristova-irinavasilivna.html

