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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 дисципліни “Філософські проблеми правового 
виховання” полягають в усвідомленні студентами сутності, 
змісту й функцій правового виховання, його місця у формуван-
ні правової культури та правосвідомості громадян України, ва-
жливої ролі в побудові правової держави; у формуванні й роз-
витку у студентів сучасного системного правового світогляду; в 
ознайомленні їх з вітчизняними і зарубіжними зразками та осо-
бливостями правового виховання; в оволодінні системою знань 
про форми, методи і принципи правового виховання з метою їх 
практичного застосування у професійній діяльності; у вихован-
ні у студентів високих моральних якостей та стандартів право-
вої поведінки, орієнтованих на загальнолюдські та національні 
цінності, а також почуття відповідальності за виконання профе-
сійного 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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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 затвердження принципів правової 
держави; 

– формулювати світоглядні й методологічні висновки 
на базі 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. 

Під час підготовки до занять студенти мають опрацюва-
ти відповідні розділи навчального посібника та рекомендовану 
літературу. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою Національного університету 
“Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого” 
(протокол № 11 від 30.06.2011 р.) 

 
 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

ВИХОВАННЯ” 
 
 

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 
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правового виховання. Праворозуміння як світоглядна основа 
правового виховання. Правовиховні практики як структурний 
елемент правового виховання. Роль і місце держави в розвитку 
структури правового виховання. Навчальні заклади та громад-
ські організації як суб’єкти правового виховання. Ціннісна 
спрямованість правовиховного процесу. 

 
 

Організаційно-управлінські основи  
правового виховання 

 
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 в сучасній Україні. За-
конодавче забезпечення правового виховання в українському 
суспільстві. 

 
 
Роль правового виховання у формуванні  

демократичної правосвідомості та правової культури 
 
Діалектика взаємозв’язку правового виховання, правос-

відомості 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, правос-
відомості та правової культури. Ментально-історичне підґрунтя  
взаємозв’язку правового виховання, правосвідомості та право-
вої культури в українському соціумі.  
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2. ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
ВИХОВАННЯ 

 
 

Цивілізаційні особливості правового  
виховання 

 
Традиції правової освіти в різних цивілізаційних систе-

мах. Правова освіта як стрижень правового виховання в за- 
хідноєвропейському освітньому просторі. Роль громадських  
організацій у правовиховному процесі країн Заходу. Участь  
навчальних закладів у правовому вихованні молоді. Профілак-
тика правопорушень як форма правового виховання. Ціннісні 
орієнтири 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. Розви- 
ток системи освіти в Україні у ХVІ-ХVІІІ століттях та її вплив 
на правове виховання населення. Українська конституційно-
правова думка як чинник розвитку правового виховання укра- 
їнських громадян. Роль держави у формуванні та розвитку  
системи правового виховання в СРСР. Форми та методи право-
вого виховання у радянському суспільстві. Становлення юри-
дичної освіти на теренах України в контексті правовиховного 
процесу.    

 
 



8 

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 

 
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 в поліетнічному та полікультур-
ному середовищі. Завдання правового виховання в 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-
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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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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
ВИХОВАННЯ” 

 
Тема 1. Предмет, поняття та функції правового виховання. 
Тема 2. Структура правового виховання.  
Тема 3. Організаційно-управлінські основи правового  
              виховання. 
Тема 4. Роль правового виховання у формуванні демок-  
              ратичної правосвідомості та правової культури. 
Тема 5. Цивілізаційні особливості правового виховання. 
Тема 6. Історичні традиції правового виховання в Україні. 
Тема 7. Правове виховання та державотворення. 
Тема 8. Правове виховання як засіб подолання дефор- 
             мацій правової культури й правосвідомості. 
Тема 9. Правове виховання в сучасній Україні. 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Т е м а  1. Предмет, поняття та функції правового 
                  виховання 
 

П л а н 
 
1. Предмет навчальної дисципліни “Філософські про-

блеми правового виховання”. Особливості філософського під-
ходу до розуміння сутності правового виховання. 

2. Цінності й традиції як світоглядна основа правового 
виховання.  

3. Сутність правової соціалізації. Співвідношення пра-
вової соціалізації, правового виховання і правової культури. 

4. Функції правового виховання. Роль і значення право-
вого виховання у професійній діяльності юристів. 

 
С п и с о к  д о д а т к о в о ї  л і т е р а т у р и  

 
Дзьобань О. П. Правове виховання як засіб правової соці-

алізації: філософсько-правові аспекти / О. П. Дзьобань, Є. М. Ма-
нуйлов // Пробл. законності – Х. : Нац. юрид. акад. України, 
2009. – Вип. 100. – С. 407-416.  

Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації : 
[вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003 –2011)] /  
С. І. Максимов. – 2-ге вид., доповн. – Х. : Право, 2012. – С. 150-161. 

Орлова О. О. Методологічний аналіз інтерпретації по-
няття “правове виховання” / О. О. Орлова // Наук. вісн. Дніпро-
петр. держ. ун-ту внутр. справ. – 2007. – № 2. – С. 8-16. 

Правове виховання в сучасній Україні : моногр. /  
А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред.  
В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х. : Право,  
2010. – С. 10-71.  

Філософія виховання / кер. авт. кол. М. Култаєва. – Х. : 
Харк. держ. пед. ун-т, 2001. – Ч. 1. – 272 с. 
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К о н т р о л ь н і  п и т а н н я 
 
1 .  Які основні проблеми розглядає навчальна дисцип-

ліна “Філософські проблеми правового виховання” ? 
2. Охарактеризуйте місце і роль правового виховання у 

формуванні правової культури громадян України. 
3. У чому полягають сутність та особливості правової 

соціалізації особистості?  
4. Визначте етапи правової соціалізації особистості. 
5. Розкрийте функції правового виховання. 
 
 
Т е м а  2. Основні проблеми правового виховання  

                                  в сучасній Україні 
 

П л а н 
 
1. Особливості правового виховання в суспільствах, що 

трансформуються. 
2. Основні завдання та напрямки правового виховання в 

українському суспільстві. 
3. Шляхи подолання деформацій правової культури на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства. 
4. Роль юристів у правовому вихованні. Проблеми під-

готовки спеціалістів із правового виховання. 
 
С п и с о к  д о д а т к о в о ї  л і т е р а т у р и  

 
Андрейцев В. І. Правнича освіта в Україні: проблеми 

теорії та практики / В. І. Андрейцев, В. В. Андрейцев. – К.: 
Юринком Інтер,  2000. − 476 с. 

Правове виховання в сучасній Україні : моногр. / А. П. Геть- 
ман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за заг ред.  
В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х.: Право,  
2010. – С. 138-158. 
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Данильян О. Г  Специфіка формування правової культу-
ри в транзитивному суспільстві / Данильян О. Г. // Наук. зап. 
ХВУ. Соціол., філос., психол. – Х. : Харк. військ. ун-т, 2006. – 
Вип. № 2. – С. 3-9. 

Кутиркін А. Шляхи розвитку теорії та практики право-
вого виховання населення України / А. Кутиркін // Право Укра-
їни. – 2008. – №3. – С. 122-125.  

Правова культура в умовах становлення громадянського 
суспільства : моногр. / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. –  
Х. : Право, 2007. – 248 с. 

Правосвідомість і правова культура як базові чинники 
державотворчого  процесу в Україні : моногр. / Л. М. Герасіна, 
О. Г.Данильян, О. П. Дзьобань та ін. − Х. : Право, 2009 − 288 с. 

Тодыка Ю. Н. Конституционные основы формирования 
правовой культуры / Ю. Н. Тодыка. – Х. : Райдер, 2001. – 160 с. 

 
К о н т р о л ь н і  п и т а н н я 

 
1. Охарактеризуйте головні особливості правового ви-

ховання в суспільствах, що трансформуються. 
2. У чому полягають характерні риси правового вихо-

вання в Україні? 
3. Визначте основні деформації правосвідомості та пра-

вової культури в українському суспільстві. 
4.  Які шляхи подолання деформації правової культури у 

вітчизняному соціумі Ви можете назвати? 
5. Яка роль юристів у виконанні завдань правового ви-

ховання в сучасній Україні? 
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

ВИХОВАННЯ” 
 
1. Предмет та сутнісні характеристики правового ви-

ховання. 
2. Функції правового виховання. 
3. Роль правового виховання у професійній діяль- 

ності юристів. 
4. Праворозуміння як світоглядна основа правового 

виховання. 
5. Діалектика взаємозв’язку правової соціалізації та 

правового виховання. 
6. Механізм функціонування системи правового вихо-

вання: сутність та зміст. 
7. Загальні принципи організації системи правового 

виховання та їх характеристика. 
8. Організаційно-функціональні принципи організації 

системи правового виховання та їх характеристика. 
9. Основні методи та засоби  правовиховної діяльності 

та особливості їх застосування. 
10. Система організації та управління правовим вихо-

ванням у сучасному суспільстві. Об’єкт і суб’єкти 
правового виховання.  

11. Основні етапи та напрямки формування правосвідо-
мості й правової культури: загальна характеристика.  

12. Проблема аналізу стану правового виховання в сус-
пільстві та оцінка його ефективності.  

13. Організація правого виховання в сучасному суспіль-
стві: проблеми та основні завдання. 

14. Соціальний контроль за правовим вихованням та 
його основні функції. 

15. Інформаційне забезпечення правого виховання та 
його основні завдання. 

16. Поняття та особливості демократичної правосвідо-
мості та правової культури. 

17. Рівні демократичної правової культури.  
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18. Роль правового виховання у формуванні демократи-
чної правосвідомості. 

19. Особливості американської моделі правового вихо-
вання. 

20. Основні напрямки правового виховання у США. 
21. Полікультурне виховання в Європі: загальна харак-

теристика. 
22. Світоглядні засади правового виховання в Європі.  
23. Особливості громадянсько-правового виховання в 

системі освіти Франції. 
24. Основні чинники правового виховання у країнах 

Далекого Сходу. 
25. Морально-етичні засади конфуціанства та їх вплив 

на правові традиції Сходу. 
26. Джерела, характер і основні причини правової полі-

тики в арабських країнах. 
27. Особливості ісламського типу правового виховання, 

його підґрунтя та наслідки.  
28. Особливості правового виховання в культурі Київ-

ської Русі. 
29. Історичні традиції правового виховання на теренах 

України у ХVІ- ХVІІІ ст. 
30. Правове виховання в Україні за часів Російської  

імперії. 
31. Правове виховання в Україні у ХІХ-ХХ ст. 
32. Особливості організації правового виховання в 

СРСР: методи та функції. 
33. Форми правової пропаганди в СРСР. 
34. Роль засобів масової інформації у правовому вихо-

ванні в СРСР. 
35. Недоліки та переваги організації правового вихо-

вання в СРСР. 
36. Напрямки впливу правового виховання на державо-

творчі процеси в сучасній Україні. 
37. Взаємообумовленість державотворення і правового 

виховання в сучасній Україні.  
38. Правова особистість як мета правового виховання та 
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суб’єкт державотворення. 
39. Правова освіта та її вплив на державотворчі проце-

си. 
40. Національна ідея  як світоглядне підґрунтя розвитку 

державності та правового виховання в Україні. 
41. Вплив глобалізації та євроінтеграції на розвиток пра-

вового виховання й державотворення  в Україні. 
42. Сутність і причини виникнення деформацій право-

вої культури й правосвідомості в українському сус-
пільстві. 

43. Види деформацій правової культури і правосвідомості. 
44. Основні девіації правової поведінки молоді. 
45. Напрямки подолання деформацій правової культури і 

правосвідомості в українському суспільстві. 
46. Цінності та традиції як світоглядна основа правово-

го виховання. 
47. Особливості формування правосвідомості й право-

вої культури у перехідних суспільствах. 
48. Основні завдання правового виховання в сучасній 

Україні. 
49. Нормативне підґрунтя правового виховання й пра-

вової освіти в сучасній Україні. 
50. Роль засобів масової комунікації у процесі правово-

го виховання в українському суспільстві. 
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