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Niniejsze opracowanie zawiera artykuły przygotowane przez pracowników
naukowo-dydaktycznych WSEiP w Kielcach oraz osoby, które od wielu lat współpracują z
Uczelnią w ramach realizowanych projektów badawczych. Tematyka prezentowanych prac
odzwierciedla różnorodne zainteresowania ich Autorów, co implikuje interdyscyplinarny
charakter publikacji. Ważne problemy naukowe o charakterze ogólnym i szczegółowym są tu
przedstawiane w różnych płaszczyznach: teoretyczno-poznawczej, instrumentalnej i
aplikacyjnej. Ten teoretyczny i empiryczny ogląd relacji występujących pomiędzy ekonomią,
historią, polityką, prawem itd., nabiera współcześnie szczególnego znaczenia w warunkach
nasilającej się globalizacji.
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