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Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Соціологія права – це специфічна галузь соціологічного знання, 

що досліджує функціонування права в системі соціальних інститутів 

суспільства, а також ґенезу, динаміку і структуру правових норм та 

їх роль у суспільному житті людей. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами знань про   

право як соціальний інститут, що виконує функцію державного 

регулятора суспільних відносин, що виникають у процесі 

формування правових актів, тобто при підготовці до трактування 

соціальних відносин у юридичних нормах, а також при реалізації 

правових приписів щодо регулювання соціальної поведінки як 

окремої особи, так і певних соціальних утворень. 

Цей курс буде цікавим як для майбутніх юристів і юристів-

міжнародників тим, що наділяє їх знаннями, які допоможуть  в 

майбутньому кращому розумінню соціальних причин, які 

породжують правові норми, соціальні наслідки цих норм, механізми 

впливу права на соціальні відносини і зворотного впливу соціальних 

відносин на формування права. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після проходження курсу студент оволодіє профілем знань, вмінь та 

навичок, необхідних для працевлаштування в політико-правовій 

сфері, серед яких: 

- формування у студентів соціологічного мислення, правової 

культури, розуміння соціально-правових проблем, джерел їх 

виникнення і можливих шляхів вирішення; 

- вміння успішно пройти соціальну адаптацію, зорієнтуватися у 

складних проблемах суспільного та державного життя, ефективно 

реалізувати свій професійний, творчий та особистісний потенціал;   

- уміння   оцінювати соціальну ефективність правових засобів і 

доцільність їх використання для вирішення конкретних проблем 

суспільного розвитку; 

- збирати та аналізувати інформацію про соціальні аспекти 

правових процесів і явищ; 

- вміти застосовувати різні методики соціологічних досліджень 

правової дійсності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних 

ситуаціях; 

- Здатність до логічного, критичного і системного аналізу джерел, 

розуміння їх правового характеру і значення; 

-  Знання і розуміння соціальної обумовленості міжнародних 

стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав 



людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини; 

- Здатність застосовувати знання засад і змісту застосовувати 

положення соціології права у дослідженні проблем сучасного 

соціального розвитку, робити із цих досліджень науково 

обґрунтовані правові висновки і узагальнення, вміло 

використовувати їх в юридичній практиці   процесі дослідження 

інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного 

публічного та приватного права. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  Соціологія права в системі соціально-

гуманітарних та юридичних дисциплін. Виникнення та розвиток 

соціології права. Право як соціальне явище. Правова соціалізація 

особистості. Правова культура та правова поведінка. Соціологія 

девіантної поведінки. Соціологія нормотворчої діяльності. 

Соціологія правового конфлікту. Соціологія правозастосування. 

Конкретно-соціологічні дослідження в галузі права. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: методи тренінгу і дискусія, ситуативні завдання 

і  практичні кейси, робота в малих групах, творчі та аналітичні 

завдання.   

Форми навчання: денна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Соціологія права» базується на знаннях 

таких дисциплін, як «Філософія», «Теорія держави і права», «Історія 

держави і права України та зарубіжних країн», «Теорія міжнародних 

відносин». 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Порівняльне цивільне право», 

«Порівняльне кримінальне право та процес» «Права людини в 

міжнародному праві». 
Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Настасяк І. Ю. Соціологія права [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. 

Настасяк ;Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. − Л. : 

ПАІС, 2008. – 196 с. 

2. Соціологія права [Текст] : навч. посібник / В. Д. Воднік [та 

ін.] ; ред. Н. П. Осипова. − Х. : Право, 2007. – 234 c. 

3. Соціологія права [Текст] : підручник для студ. юрид. спец. / 

М. І. Панов [та ін.] ; ред. Н. П. Осипова ; Національна 

юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. − К. : 

Видавничий Дім «ІнЮре», 2003. − 276 с. 

4. Соціологія права [Текст] : Навч. посіб. / О. М. Джужа, І. Г. 

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

ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 288 с 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26393 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26807 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31691 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26393
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26807
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31691


Викладач(і)  

 

Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна  

Посада: доцент кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат історичних 

наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/ 

k_mppp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11421 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну   

 

 

 

 


