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Анотація

Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем розвитку
суспільства в умовах глобалізації; визначенню особливостей буття людини в
інформаційному суспільстві; з’ясуванню проблем та суперечностей
становлення правового суспільства в Україні. Особливістю видання є те, що
автори розглядають проблеми суспільства, людини та права у
соціально-філософському, філософсько-правовому та правовиховному
аспектах.

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