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Анотація

В учебнике освещены предмет философии, ее основные функции, показано
ее роль и значение в жизни общества. Охарактеризованы историю развития
философской мысли, ее различные направления и школы. Кратко, доступно и
содержательно изложены основные разделы философии: онтология,
феноменология, философия развития, эпистемология, методология,
социальная философия, антропология, философия истории. Учебник создан на
основе курса лекций, прочитанного в Национальном университете
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также тех, кто
интересуется философскими проблемами.
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