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Викладач: к.ю.н., доцент Даньшин Максим Валерійович.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних
закладах.
Мета вивчення: 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.
Завдання: гуманітаризація процесу становлення самостійного юридичного
мислення студентів, допомогти їм самовизначитися в особистих світоглядних позиціях
та духовних інтересах, а також сприяти формуванню їх правової культури.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: соціальну
обумовленість та цінність права; соціальне походження правових норм; соціальні
фактори правотворчої діяльності; сучасну соціокультурну ситуацію; механізм
соціальної дії права; показники соціальної ефективності права; особливості процесу
правової соціалізації особистості; механізм формування правосвідомості; соціологічне
забезпечення законодавчого процесу; соціальну природу правосуддя та його цілі;
соціальні проблеми та головні напрями судової реформи в Україні; вміти: самостійно
визначити критерії соціальної ефективності застосування правових норм та соціального
механізму законотворчості; класифікувати соціально-правові конфлікти та задіяти
механізми управління їм.
Опис дисципліни. Соціологія права має великий теоретично-методологічний
потенціал. Використання в повному обсязі досягнень загальносоціологічної думки,
сучасних підходів до проблем соціального характеру може істотно збагатити уявлення
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.
Дослідження соціологічних аспектів права сприяє формуванню і реалізації концепції
правової держави. Соціологічні дослідження в праві орієнтовані на вивчення
суспільних відносин, які складаються на етапі формування правових актів. Тобто при
підготовці перекладу соціальних відносин на мову юридичних норм, і при реалізації
правових приписів. Право розглядається з позиції соціології, в межах предметної
площини соціологічної наук із застосуванням її дослідницьких методів. В соціології
право розглядається як багатогранне явище, яке містить: розуміння об’єктивної
нормативної структури суспільного життя, що визначає соціальний характер права;
вивчення права соціальним інститутом; дослідження реального функціонування
соціальних і правових норм в якості регуляторів соціальних відносин, а також
розуміння та сприйняття права різними категоріями населення, їхніх правових
орієнтацій та правової поведінки тощо.
Форма організацій контролю: реферативні роботи, іспит.

