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Анотація

У підручнику висвітлено предмет філософії, її основні функції, показано її роль і
значення в житті суспільства. Охарактеризовано історію розвитку
філософської думки, її різні напрями та школи. Стисло, доступно і змістовно
викладено основні розділи філософії: онтологія, феноменологія, філософія
розвитку, епістемологія, методологія, соціальна філософія, антропологія,
філософія історії. Підручник створено на основі курсу лекцій, прочитаного в
Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого».

Для студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ, а також тих, хто цікавиться
філософськими проблемами.
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