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Анотація

У підручнику розкривається зміст усіх інститутів Загального
адміністративного права. Структурна побудова і текстове наповнення
підручника обумовлюються сучасними українською та європейською
доктринами адміністративного права. Значна увага у підручнику
приділяється аналізу правозастосовної практики. Підручник розрахований на
студентів усіх рівнів освіти за спеціальністю 081 Право. Він стане у пригоді
також для аспірантів (ад’юнктів) та викладачів закладів вищої освіти
юридичного профілю, науковців та юристів-практиків.
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