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 I. В С Т У П 
 
“Філософські проблеми правового виховання” – вибір-

кова навчальна дисципліна. Вона є важливою для формування 
професійного світогляду майбутнього юриста як носія не 
тільки юридичних знань, а й зразків правової поведінки.  

Завдання курсу “Філософські проблеми правового вихо-
вання” полягають в усвідомленні студентами сутності, змісту й 
функцій правового виховання, його місця у формуванні право-
вої культури та правосвідомості громадян України, важливої 
ролі в побудові правової держави; у формуванні й розвитку у 
студентів сучасного системного правового світогляду; в озна-
йомленні їх з вітчизняними та зарубіжними зразками та особ-
ливостями правового виховання; в оволодінні системою знань 
про форми, методи та принципи правового виховання з метою 
їх практичного застосування у професійній діяльності; у вихо-
ванні у студентів високих моральних якостей та  стандартів 
правової поведінки, основаних на загальнолюдських та націо-
нальних цінностях, почутті відповідальності за виконання про-
фесійного обов’язку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Фі- 
лософські проблеми правового виховання” студент повинен 
знати: 

– головні проблеми правового виховання та основні фі-
лософські підходи до їх розуміння; 

– зарубіжні та вітчизняні моделі правового виховання; 
– структуру правового виховання та етапи правовихов-

ної роботи з метою їх застосування у професійній діяльності; 
– особливості впливу правового виховання на формуван-

ня демократичної правосвідомості та правової культури грома-
дян України; 

– специфіку форм та засобів правового виховання у 
правоохоронних і судових органах України; 

– основні напрямки та шляхи розвитку правового вихо-
вання як важливого засобу реалізації принципу верховенства 
права. 
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Необхідно також уміти: 
– самостійно аналізувати явища і процеси в системі 

“людина – право” в їх діалектичному взаємозв’язку та з ураху-
ванням трансформацій, що відбуваються у світі й країні; 

– критично оцінювати соціальні, правові, політичні, 
економічні, культурні й соціально-психологічні явища та про-
цеси в Україні з точки зору утвердження принципів правової 
держави; 

– формулювати світоглядні й методологічні висновки 
на основі отриманих знань, обґрунтовувати свою світоглядну та 
громадську позицію, бути зразком правової поведінки; 

– володіти методикою правового виховання та розу-
міти особливості її застосування у професійній діяльності. 
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II. З М І С Т 

 
1. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА  

ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
 
 
Предмет, поняття та функції правового виховання 
 
Предмет навчальної дисципліни “Філософські проблеми 

правового виховання”. Сутнісні характеристики правового ви-
ховання. Функції правового виховання. Місце і роль правового 
виховання у формуванні правової культури громадян України. 
Цінності і традиції як світоглядна основа правового виховання. 
Особливості правового виховання в суспільствах, що трансфо-
рмуються. Сутність та динаміка правової соціалізації як підґру-
нтя правовиховного процесу. Діалектика взаємозв’язку право-
вої соціалізації, правового виховання як засобів розвитку пра-
вової культури особистості.  Правове виховання в контексті 
професійної діяльності юристів.  

 
 
Структура правового виховання  
 
Суб’єкти й об’єкти правового виховання. Форми право-

вого виховання. Рівні правового виховання. Загальні принципи 
правового виховання. Взаємозв’язок принципів правового ви-
ховання з методами, засобами, формами та прийомами право-
виховного процесу. Основні підходи до розуміння структури 
правового виховання. Праворозуміння як світоглядна основа 
правового виховання. Правовиховні практики як структурний 
елемент правового виховання. Роль та місце держави у розвит-
ку структури правового виховання. Навчальні заклади та гро-
мадські організації як суб’єкти правового виховання. Ціннісна 
спрямованість правовиховного процесу. 
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Організаційно-управлінські основи правового вихо-

вання 
 
Форми і засоби організаційно-управлінської діяльності у 

правовиховній сфері. Етапи правовиховної роботи. Організа-
ційно-управлінські завдання у правовиховному процесі. Сут-
ність і зміст соціального контролю у правовиховній сфері. Фун-
кції соціального контролю у правовиховній діяльності. Види 
соціального контролю. Інститути соціального контролю. Про-
блеми організації правового виховання у сучасній Україні. За-
конодавче забезпечення правового виховання в українському 
суспільстві. 

 
 
Роль правового виховання у формуванні демократи-

чної правосвідомості та правової культури 
 
Діалектика взаємозв’язку правового виховання, право-

свідомості і правової культури. Сутність правосвідомості і пра-
вової культури в контексті правового виховання. Правове вихо-
вання як засіб формування демократичної правосвідомості та 
правової культури суспільства й особистості. Інституційні та 
неінституційні аспекти взаємодії правового виховання, право-
свідомості та правової культури. Ментально-історичне підґрун-
тя  взаємозв’язку правового виховання, правосвідомості та пра-
вової культури в українському соціумі.  

 
 

2. ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
ВИХОВАННЯ 

 
Цивілізаційні особливості правового виховання 
 
Традиції правової освіти в різних цивілізаційних систе-

мах. Правова освіта як стрижень правового виховання у захід-
ноєвропейському освітньому просторі. Роль громадських орга-
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нізацій у правовиховному процесі країн Заходу. Участь навча-
льних закладів у правовому вихованні молоді. Профілактика 
правопорушень як форма правового виховання. Ціннісні орієн-
тири правового виховання у східних країнах. Основні напрямки 
правового виховання громадян у східному освітньому просторі.  

 
 
Історичні традиції правового виховання в Україні 
 
Історичні етапи і традиції становлення правовиховного 

процесу в Україні. Філософсько-правова думка Київської Русі 
як підґрунтя розвитку правового виховання в Україні. Розвиток 
системи освіти в Україні у ХVІ-ХVІІІ століттях та її вплив на 
правове виховання населення. Українська конституційно-пра- 
вова думка як чинник розвитку правового виховання українсь-
ких громадян. Роль держави у формуванні та розвитку системи 
правового виховання в СРСР. Форми та методи правового ви-
ховання у радянському суспільстві. Становлення юридичної 
освіти на теренах України в контексті правовиховного процесу.    

 
 
Правове виховання та державотворення 
 
Розбудова незалежної української держави як переду-

мова розвитку правового виховання. Вплив суспільних право-
вих настанов на державотворення в Україні. Правомірна пове-
дінка громадян − основа стабільності української держави. На-
ціональна ідея як світоглядне підґрунтя розвитку державності 
та правового виховання в Україні. Вплив правової освіти та 
юридичної науки на українське державотворення. Глобалізація 
як чинник розвитку правового виховання та державотворення в 
Україні. 

 
 
Правове виховання як засіб подолання деформацій 

правової культури й правосвідомості 
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Сутність деформацій правової культури й правосвідо-
мості громадян України. Види деформацій правової культури та 
правосвідомості в українському суспільстві. Найсуттєвіші  
різновиди девіантних форм поведінки як наслідок деформа- 
цій правосвідомості. Девіації правової поведінки молоді. Особ-
ливості правового виховання у поліетнічному та полікультур-
ному середовищі. Завдання правового виховання у контексті 
подолання деформацій правової культури та правосвідомості  
в українському суспільстві. Профілактика девіантних форм  
поведінки. 

 
 
Правове виховання в сучасній Україні 
 
Побудова загальнодержавної системи правового вихо-

вання в Україні як стратегічна мета. Теоретико-методологічне 
та нормативне підґрунтя правового виховання в сучасній Укра-
їні. Організаційно-правові та світоглядні проблеми розвитку 
правового виховання в українській державі. Основні напрямки 
розвитку та завдання правового виховання в українському сус-
пільстві. Правове виховання як складова національної безпеки 
української держави. Правова освіта в Україні: стан і перспек-
тиви. Вплив засобів масової комунікації в Україні на форму-
вання правових настанов громадян. Проблеми підготовки спе-
ціалістів з правового виховання для правоохоронних та судових 
органів. Деонтологічні принципи юридичної професії. Роль 
юристів у правовому вихованні. 
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