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Анотація

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання методології сучасного
правознавства: його генезис від панування
марксистсько-ленінської методології до методологічного плюралізму;
теоретичні проблеми методології сучасного правознавства (її значення,
сучасне розуміння, принципи та напрями); місце методології сучасного
правознавства у структурі методології сучасного наукового пізнання (її зміст,
структура, форма та світоглядні засади); методи сучасного правознавства
(універсальні (філософські, світоглядні), загальнонаукові, міждисциплінарні та
спеціально-юридичні).
Навчальний посібник розрахований на студентів магістратури та
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичного
спрямування, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями методології сучасної
юриспруденції.
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