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Анотація

Монографію присвячено дослідженню соціально-філософських, політичних та
соціально-правових проблем розвитку громадянського суспільства;
визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів; з’ясуванню
чинників формування та розвитку громадянського суспільства в Україні; ролі
права та правової культури в процесі розбудови громадянського суспільства;
особливостям взаємодії громадянського суспільства і правової держави в
умовах нестабільності.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників
органів державного управління та місцевого самоврядування. 
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