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Анотація

У навчальному посібнику, який присвячений Загальній частині
адміністративного права, на основі досягнень адміністративно-правової
науки, новітніх нормативно-правових актів висвітлені основні теоретичні
положення адміністративного права з урахуванням перспектив його
подальшого розвитку відповідно до вимог адміністративно-правової реформи.
 

 Посібник зручний у використанні, вигідно відрізняється лаконічністю і
доступністю подання навчального матеріалу.  

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів вищої
освіти, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться
проблемами адміністративного права.
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