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Анотація

Монографія присвячена європейській моделі конституціоналізму, її ціннісній
основі та структурі. У книзі досліджуються витоки європейської моделі
конституціоналізму, ключові етапи її формування, аналізуються базові
конституційні цінності та структурні елементи. Окрема увага приділена
конституційним кризам у сучасних європейських державах.
Сучасні виклики європейської моделі конституціоналізму проектуються на
українські реалії та робляться висновки щодо врахування закономірностей її
розвитку в національній практиці державотворення. Дослідження виконане на
основі використання широкого кола доктринальних джерел, конституцій та
законодавства європейських держав, документів органів Ради Європи,
Європейського Союзу, практики ЄСПЛ.
Книга адресована науковцям, викладачам і студентам юридичних ЗВО, а
також політологам, службовцям органів публічної влади, практикуючим
юристам.
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