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 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА» 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший, бакалаврський 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Соціологія права як галузь соціологічного знання 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Розуміти найважливіші завдання сучасної соціально-правової 

політики держави, які пов’язані з обґрунтованим науковим 

забезпеченням соціальних реформ, досягненням громадської злагоди, 

попередженням і своєчасним розв’язанням конфліктів у суспільстві, 

створенням умов для дійсної реалізації прав і свобод окремого 

громадянина, а також затвердженням в країні громадянського 

суспільства та побудові правової держави в Україні.. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використання в повному обсязі досягнень 

загальносоціологічної думки, сучасних підходів до проблем 

соціального характеру може істотно збагатити уявлення студентів 

про право як соціальний інститут, дати глибше розуміння його 

внутрішніх зв’язків з природою соціального. Актуальність 

наукового напряму і навчальної дисципліни обумовлені насамперед 

тим, що без всебічного аналізу соціально-правових проблем 

неможливо розкрити перспективи розвитку правової системи, її 

роль у вдосконаленні соціальних відносин, а також розробити 

наукову платформу здійснення правової реформи, покликаної 

забезпечити верховенство закону в усіх сферах життя суспільства, 

зміцнити механізм підтримання правопорядку на основі розвитку 

народовладдя.   
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Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Набути  

вміння оперувати  основними соціологічними поняттями та 

категоріями соціології права;  

навички пошуку інформації про стан та динаміку розвитку правової 

реформи в умовах соціокультурних змін; 

навички вільно користуватися набутими знаннями про закони й 

закономірності виникнення, протікання, затухання й припинення 

правових засад в суспільств під впливом держави; 

вміння аналізувати тенденції розвитку соціальних конфліктів в різних 

сферах життєдіяльності соціуму: на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях в контексті правової культури громадянина; 

навички користуватись конструктруктивними правовими 

технологіями врегулювання та розв’язання конфліктів у різних сферах 

суспільної діяльності; 

навички організовувати й проводити емпіричні соціологічні 

дослідження правових колізій в суспільній системі, аналізувати їх та 

готувати необхідні рекомендації відповідним органам державного 

управління.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Предмет соціології права 

Виникнення та розвиток соціології права    

Право як соціальне явище  

Соціальна ефективність права  

Правова соціалізація особистості  

Правова свідомість і правова поведінка  

Соціологічні аспекти законодавства  

Соціологічні аспекти судової практики 

Соціологічні аспекти правового конфлікту  

Соціологічні аспекти правозастосування  

Види занять: Лекції, Практичні. 

Методи навчання: семінар-дискусія,  

метод мозкового штурму, робота в діаді,  

метод конкретної ситуації 

Форми навчання: денна та заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому  році здобуття вищої 

освіти 

Пореквізити Знання з соціології права  можуть бути використані під час 

проходження переддипломної практики та написання кваліфікаційної 

роботи 
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Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

 Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної 

України: поняття, структура // Право України. – 2001. - № 4. – 

С. 21-24.  

2. Скуратівський А. Правова культура: сутність, стан та шляхи 

розвитку // Зб. наук. пр. ІАДУ, 2000. – Вип. 7. – С. 389-400.  

3. Соціологія права: Навч. посіб. / О. М. Джужа, І. Г. Кириченко, 

В.С. Ковальський, С. М. Корецький та ін.; За заг. ред. О. М. 

Джужи. – К., 2004.  

4. Соціологія права: Підручник для студентів юрид. спец. вищих 

навчальних закладів / М.І. Панов, Н. П. Осипова, Л. М. 

Герасіна та ін.; За ред. Н. П. Осипової. – К., 2003.     

 Репозитарій НАУ: 

1. Шуст Н.Б. Інновації в освіті: соціокультурний вимір /Шуст 

Н.Б., Філик Н.В. // Вісник Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. К. : Міленіум, 2019. 

№ 1. С.144- 150 (WebofScience).  

2. Шуст Н.Б. Соціологічний метод: мотиваційна концепція 

укладення договору // Аеро-2011. Повітряне і космічне право: 

[Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Становлення 

держави в умовах глобалізації: теоретичний та практичний 

аспект», Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 

2012 року] – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18670 

3. Шуст Н., Барікова А. Соціальний аспект договору. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13893.  

4. Шуст Н.Б. Дискурсивний аналіз конструкції соціального виміру 

компетентності / Н.Б. Шуст // Науковий вісник Чернівецького 

університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2013. - № 2.  

5. Шуст Н., Барікова А. Соціологічний метод: мотиваційна 

концепція укладення договору. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18670. 

6. Шуст Н.Б. Компетенції в системі освітньої інноватики // 

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник 

наукових праць. – Чернівці, 2013. - № 2. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18524. 

7. Шуст Н.Б. Соціологічні механізми у правознавстві // Соціальна 

робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, 

соціальнаробота: Міжнародний збірник наукових праць НПУ 

ім. М.П. Драгоманова. Випуск 3 / за ред. В.П. Андрущенка, А.О 

Ярошенко, І.М. Ковчиної. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2012. Випуск 3. - С.84-92. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Ауд.. 605, корпус 8 НАУ, лабораторія кафедри соціології та 

політології 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диф. залік 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18670
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18670
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18670
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13893
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18670
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18670
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18670
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18524
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Викладач(і) 

 НІКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: канд. соц. наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101  

Тел.:  09669108655  

E-mail: nikolaenkovl@ukr.net 

Робоче місце: к. 707, корпус 8 НАУ 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Лінк на  клас Classroom: plmljso 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101

