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ВІД АВТОРІВ 

 

У вищій школі так склалося, що екзамен завжди викликав у 

студентів (курсантів) особливе хвилювання. Особливо це стосується 

державної атестації, при підготовці до якого потрібно вивчити та 

проаналізувати велику кількість навчального матеріалу. При цьому не 

одне джерело не дає вичерпної інформації. 

Даний навчальний посібник покликаний допомогти у вирішенні 

цієї проблеми. Державна атестація – це певний підсумок навчання 

студента (курсанта) у вищому навчальному закладі. 

Традиційно, досить гостро постає питання про успіхи студентів 

(курсантів) на державних екзаменах з базових навчальних дисциплін. 

Саме такою і є теорія держави і права. Теорія держави і права по суті 

виступає фундаментом для юридичних наук, як теоретичних, так і 

прикладних. Вона вивчає загальні закономірності виникнення, 

розвитку і функціонування державно-правових інститутів. 

Крім того, по курсу «Теорії держави і права» існує великий об’єм 

літератури, в якій студентові (курсантові) розібратися складно або не 

вистачає часу. 

Кожен, хто складає державну атестацію, хоче знайти відповіді на 

велику кількість питань і бажано в одному джерелі. 

Даний навчальний посібник є збіркою відповідей на екзаменаційні 

питання з курсу «Теорія держави і права». При цьому слід зауважити, 

що надана у посібнику інформація не є вичерпною. Для більш 

поглибленого вивчення матеріалу автори рекомендують звернути 

увагу на фундаментальні праці видатних науковців сучасності з 

зазначених питань. 

Мета, поставлена авторами, полягає в створенні лаконічного і 

простого навчального посібника, який задовольнить вимоги студентів 

(курсантів) всіх рівнів підготовки. 

Автори при складанні навчального посібника використовували 

раніше накопичений матеріал по курсу «Теорія держави і права» 

(підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, лекції 

тощо). 
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