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Анотація

Видання 12-те, перероблене і доповнене.   

Перше видання було здіснено за редакцією Копєйчикова В.В.  

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито
поняття держави, права, правореалізації, розглянуто засади основних галузей
права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів
України, основи юридичної деонтології.  

Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів, на
студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних
закладах, на викладачів загальноосвітніх шкіл.
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