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Анотація

У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної
практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет,
методи, систему і розвиток конституції та її реформування,
конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та
державі в умовах конституційної реформи, реформування основ
народовладдя, утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої,
судової влади і контрольно-наглядових органів та органів, посадових і
службових осіб місцевого самоврядування, територіального устрою України
та конституційний статус Автономної Республіки Крим.  

Розрахований на студентів-магістрів юридичної спеціальності, аспірантів,
докторантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями актуальних
проблем конституційного права України.
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