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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. 

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. 
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