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Анотація

Метою цього посібника є допомога студентам у засвоєнні ними основних
понять, принципів, джерел філософії як системи знань. Посібник містить у
стислому вигляді усі передбачені навчальною програмою питання з
дисципліни «Філософія», є суттєвим допоміжним джерелом для студента у
засвоєнні у стислі строки основних понять, принципів, джерел філософії як
системи знань і призначений передусім для організації самостійної роботи
студентів, узагальнення й повторення вивченого матеріалу як протягом
семестру, так і у процесі безпосередньої підготовки до складання іспиту.  

Розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів.
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