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Анотація

Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад правового
виховання, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів,
з’ясуванню правового виховання як базового чинника державотворчого
процесу в Україні. Особливістю видання є те, що його автори розглядають
правове виховання у політологічному, державознавчому,
філософсько-правовому та соціологічному аспектах. 2-ге видання,
перероблене і доповнене.

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