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Учебное пособие подготовлен на основе новейших достижений
политологической и юридической науки с учетом отечественного и
зарубежного опыта, современной практики. Исследованы проблемы правовой
природы государственной власти. Комплексно рассмотрены
теоретико-методологическое основание анализа государственной власти,
механизм ее функционирования, основные правовые принципы
государственной власти, роль в социальном конфликте и глобализационном
обществе.
Для научных работников, преподавателей и студентов высших учебных
заведений и всех, кто интересуется проблемой государственно-правовых
отношений.
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