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ВСТУП 

 

Мета навчальної дисципліни – полягає в обґрунтуванні ролі 

правової ідеології в забезпеченні розвитку сучасної української держави 

та громадянського суспільства, розробленні гносеологічних, онтологічних 

та акмеологічних передумов практичного застосування одержаних знань.  

Завдання – визначити особливості формування наукової думки 

про правову ідеологію та основні етапи її розвитку; висвітлити витоки 

сучасної української філософсько-правової та теоретико- правової думки 

про правову ідеологію; обґрунтувати інтегративний характер категорії 

правової ідеології; запропонувати теоретичні засади концепції правової 

ідеології, зокрема її поняття та зв’язок із національною ідеєю та політико-

правовою доктриною; визначити сутність правової ідеології як складової 

державницької ідеології; надати узагальнення щодо сучасних концепцій 

правової ідеології, розглянути історичні особливості розвитку світової 

правової ідеології в політичній і правовій філософії (ХVІ-ХХ ст.); виявити 

особливості формування правової ідеології в Україні, представлені в 

програмних документах українських політичних партій кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.; встановити ідеологічні чинники впливу на розвиток 

сучасної української держави; обґрунтувати роль правової ідеології в 

розбудові соціальної, правової держави в Україні; запропонувати основні 

напрями впливу правової ідеології на розвиток громадянського 

суспільства в Україні; охарактеризувати парадигму розвитку правової 

ідеології в українському суспільстві і державі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні теорії та дефініції ідеології та правової ідеології, їх 

еволюцію, погляди провідних зарубіжних та вітчизняних дослідників; 

актуальні концепції та підходи до правової ідеології, їхній розвиток та 

взаємодію, місце й роль в процесі розвитку держави і права; суть 

правосвідомості та місце у ній правової ідеології.  

Студент повинен вміти: критично осмислювати, узагальнювати 

та систематизувати ідеологічні концепції; визначити місце правової 

ідеології в правовій системі України; застосовувати набуті теоретичні 

знання на практиці, для здійснення порівняльно-правового вивчення 

ідеологічних концепцій; розкрити інтегративну сутність правової ідеології 

як ознаки сучасного цивілізаційного процесу; охарактеризувати 

парадигму розвитку правової ідеології в українському суспільстві і 

державі; надати узагальнення щодо сучасних концепцій правової 

ідеології, а саме: позитивістської, природничо-правової, 

екзистенціалістської та феноменологічного підходу до її трактування; 

розглянути історичні особливості розвитку світової правової ідеології в 

політичній і правовій філософії (ХVІ-ХХ ст.); виявити особливості 

формування правової ідеології в Україні, представлені в програмних 

документах українських політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 
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визначати основні типи ідеологічних систем; володіти теоретичною базою 

для обґрунтування причин та напрямків трансформації правової ідеології 

сучасної Української держави; розуміти місце й значення правової 

ідеології в умовах побудови громадянського суспільства в Україні. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  
– 4 

освітній ступінь магістр 

спеціальність 081 

«Право» 

 

Вибіркова 

 

 

Кількість модулів – 2  

кваліфікація магістр 

права 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Загальна кількість 

годин 120 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи – 

3  

22 год. 6 год. 

Семінарські 

20 год. 2 год. 

Самостійна робота 

78 год. 82 год. 

Вид контролю: 

залік –2-й сем.  

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/2,5 

для заочної форми навчання – 1/8 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре;  «5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. 

  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Лекції із застосуванням мультимедійного проектора, робота в 

Інтернеті, складання  схем, таблиць. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення сту- 

дентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 

моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов 

відображення в підручниках, використовується досвід закордонних нав- 

чальних закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого 

матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. 

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для 

самостійного розмірковування. При цьому лектор задає запитання, які 

спонукають студента шукати розв'язання проблемної ситуації. Така система 

примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках 

правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 

як правило, як частина заняття-дослідження. Лекційне заняття, проведене у 

такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті 

матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при 

відтворенні інформації, яку він одержав від викладача. 

 Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або 

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 

кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 
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особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. Після висвітлення 

проблеми (при використанні проблемних лекцій) або стислого викладання 

матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується 

об'єднуватися у групи по 5 – 6 осіб та презентувати наприкінці заняття своє 

бачення та сприйняття матеріалу. Презентації-виступи перед аудиторією, що 

використовуються для подання певних досягнень, результатів роботи групи, 

звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрації 

нових товарів і послуг. Однією з позитивних рис презентації та її переваг при 

використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули сту- 

денти при роботі у певній малій групі.  

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  

Мозкові атаки – це метод розв'язання невідкладних завдань за дуже 

обмежений час. Сутність його полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу 

кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію.  

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 

розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення 

навчального матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією – використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань, інструктажу. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання 

здійснюється шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань: 

2) презентацій і виступів на наукових заходах; 

3) підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. «Теорія правової ідеології» 

 

Тема 1. Теорія правової ідеології.  

Поняття правової ідеології. Зв’язок правової ідеології, національної ідеї та 

політико-правової доктрини. Правова ідеологія як складова частина 

державницької ідеології.  

 

Тема 2. Теоретико-методологічні підвалини правової ідеології як політико-

правового феномену. 

Права і свободи людини як відправна ланка визначення сутності правової 

ідеології. Сутність правової ідеології:мультипарадигмальний аналіз. 

 

Тема 3. Сучасні концепції правової ідеології. 

Позитивістське трактування правової ідеології та його наслідки.Природничо-

правова модель правової ідеології. Екзистенціалістський підхід до правової 

ідеології. Феноменологічний підхід до правової ідеології . Інтеграція 

правових ідей і течій у формуванні правової ідеології як ознака сучасного 

цивілізаційного процесу. 

 

Тема 4. Ідеологічні особливості розвитку правової ідеології в Україні. 

Правова ідеологія в політико-правовій теорії ХVІ – ХІХ ст. Правова ідеологія 

в політико-правовій теорії ХХ ст. Правова ідеологія в програмах українських 

політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Правова ідеологія після 

поразки українських визвольних змагань 1917-1921 рр. та період спроб 

відновлення української державності. 

 

Тема 5. Правова ідеологія в законотворчій та законодавчій діяльності. 

Правова ідеологія як теоретико-методологічна основа законотворчості. 

Правова ідеологія як засіб систематизації законодавства. Правова ідеологія 

правозастосовної діяльності. 

 

Тема 6. Правова ідеологія громадянського суспільства. 

Правова ідеологія та правосвідомість громадянського суспільства: шляхи 

взаємодії. Правова ідеологія як засіб формування правомірної поведінки 

особи. Правова ідеологія як ідейно-теоретична основа правової політики 

України. 

 

Тема 7. Правова ідеологія: можливості духовного розвитку українського 

суспільства. Правові засади свободи світогляду в Україні. Нормативно-

правове забезпечення свободи совісті. 
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Змістовний модуль 2. «Правова ідеологія у контексті пошуку відповідей на 

виклики сьогодення» 

 

Тема 8. Правова ідеологія у контексті пошуку відповідей на виклики 

сьогодення. Інноваційний потенціал правової ідеології. Правова ідеологія: 

політико-правові засади реалізації процесів державотворення. Правова 

ідеологія: соціально-правові аспекти забезпечення національної безпеки 

України. 

 

Тема 9. Проблеми і перспективи розвитку національної правової ідеології в 

умовах глобалізації. 

Поширення ліберальної правової ідеології. Ідеологія глобалізму. Можливості 

правової ідеології як політико-правового феномену. 

 

Тема 10. Роль правової ідеології в розбудові сучасної Української держави.. 

Вплив правової ідеології на розвиток громадянського суспільства в Україні. 

Парадигма розвитку правової ідеології в українському суспільстві і державі. 

Правосвідомість юриста як суб’єктивне відображення чинної правової 

ідеології. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с с.р. 

 

л п с с.р. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. «Теорія правової ідеології» 
 

Тема 1. Теорія правової 

ідеології. 

12 2 

2 

2 

2 

 4 12    8 

Тема 2. Теоретико-

методологічні підвалини 

правової ідеології як 

політико-правового 

феномену. 
 

12 4 12    8 

Тема 3. Сучасні концепції 

правової ідеології. 
12  4 12 2   8 

Тема 4. Ідеологічні 

особливості розвитку правової 

ідеології в Україні. 

12 2 2 4 12  2  8 

Тема 5 Правова ідеологія в 

законотворчій та 

законодавчій діяльності. 

12 2 2  4 12    8 
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Тема 6. Правова ідеологія 

громадянського суспільства. 
12 2 2  4 12    8 

Тема 7. Правова ідеологія: 

можливості духовного розвитку 

українського суспільства. 

12 2 2  4 12    8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

84 14 14  28 84 2 2  56 

Змістовий модуль 2. «Правова ідеологія у контексті пошуку відповідей на 

виклики сьогодення» 

 

Тема 8. Правова ідеологія у 

контексті пошуку відповідей на 

виклики сьогодення. 

12 2 2  4 12 2   8 

Тема 9. Проблеми і перспективи 

розвитку національної правової 
ідеології в умовах глобалізації. 

12 2 2  4 12    8 

Тема 10. Роль правової 

ідеології в розбудові сучасної 

Української держави 

12 4 2 6 12 2   10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

36 8 6  14 36 4 0  26 

Підсумковий контроль     30     30 

Усього годин 120 22 20  42 120 6 2  82 
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