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Анотація

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з теорії держави і
права для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому
відображені актуальні підходи до дослідження юридичних явищ та процесів.  

Навчальний матеріал викладено з урахуванням норм Конституції України,
узагальнень чинного законодавства та юридичної практики,
порівняльно-правових досліджень.  

Підручник містить контрольні запитання до кожної з тем, для самоперевірки
та закреплення знань. Це дуже корисно для підготовки до семінарських
занять та іспитів. Наприкінці підручника міститься алфавітно-предметний
покажчик завдяки якому дуже зручно шукати інформацію у книзі, а також
список рекомендованої літератури для розширення та поглиблення знаь з
дисципліни "Теорія державни та права".  

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних
закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами держави і права.
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