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Анотація

У книзі описано визначні суспільно-політичні події в історії України, пов’язані із
здобуттям нашою державою незалежності, створенням Конституції і
реалізацією українським народом права на вибір свого шляху розвитку.
Право на вибір – одне з найважливіших прав, що надає кожній людині
можливість обирати своє майбутнє, а також майбутнє своєї держави. Книга
розкриває значення права на вибір як великої цінності, яка дозволяє людині
брати участь у важливих суспільних і державних процесах, обираючи той чи
інший шлях, або відмовитись від права обирати і, відтак, дозволити
вирішувати свою долю іншим.
Книга розрахована на широке коло читачів.
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Книги, які можуть вас зацікавити

Порівняльна метода в
науці про право

Конституції України ХІХ
– ХХІ століть: збірник
нормативно-правових
актів

Правове регулювання
та економічні свободи і
права

Перейти до галузі права
Права людини

Методика вирішення
юридичних задач
(казусів): теоретичні та
практичні аспекти

