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У навчальному посібнику висвітлені основні питання курсу «Основи публічного
адміністрування» для студентів другого (магістерського) рівня юридичних
ВНЗ.
Враховане новітнє законодавство, а також практика публічного
адміністрування.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів,
всіх, хто цікавиться проблемами публічного адміністрування.
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