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Анотація

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням новітніх тенденцій
державотворення у світі, в Україні, чинного українського законодавства та
законодавства деяких зарубіжних держав.

У ньому наводяться стислі відповіді на основні питання, які пов’язані з
ключовими напрямами державотворчих процесів у нашій державі. Зокрема, в
межах навчального посібника дається характеристика конституції як
фундаменту сучасного державотворення, проведено аналіз розвитку та
модернізації конституційного ладу та його засад в умовах глобалізованого
світу, подано змістовну характеристику сучасним тенденціям реформування
органів публічної влади.

Призначено для студентів та науково-викладацького складу юридичних і
неюридичних вищих навчальних закладів і факультетів, аспірантів та
абітурієнтів, учнів загальноосвітніх шкіл, а також усіх, хто цікавиться
питаннями конституційних засад сучасного державотворення. 
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