
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Факультет гуманітарної та економічної освіти

Кафедра філософії, історії та соціально-
гуманітарних дисциплін

спеціальність 033 - Філософія

освітньо-професійна програма – Філософія

другий (магістерський) 

рівень вищої освіти



Степанов В.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, 

історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «донбаський

державний педагогічний університет»; e-mail: tashata1989@gmail.сom

Очні консультації: за попередньою домовленістю з понеділка по 

п’ятницю з 08.30 до 16.30

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю в робочі дні з 08.30 

до 17.00

платформа дистанційного навчання: moodle

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1446



Предметом вивчення навчальної дисципліни є:

- створення і функціонування правової системи, її інститутів і норм;

- соціальна обумовленість і соціальна ефективність дїї права;

-взаємозвʾязок між правовими нормами, правовими відносинами і фактичними

суспільними відносинами людей;

-соціальні функції права;

- правове регулювання діяльності індивідів, їх груп і організацій.

Завдання навчальної дисципліни: є дослідження права як важливого елемента соціальної

системи, його взаємодії з іншими соціальними структурами, тобто з’ясування того, як з

одного боку в суспільстві виникає і визріває соціальна потреба у правовому регулюванні

тих чи інших суспільних відносин, і як у процесі такого регулювання відбиваються

особистісні, групові і суспільні інтереси, а з іншого - як здійснюються соціальні функції

права, яким чином і наскільки ефективно під впливом права у суспільстві відбуваються чи

ті інші соціальні зміни.



МЕТА І КОМПЕТЕНТНОСТІ

Метою вивчення дисципліни є: формування

цілісної уяви про суспільство і його державно-

правову надбудову, тенденції та закономірності їх

становлення, функціонування і розвитку як

частин єдиного соціального організму.

За результатами вивчення дисципліни у

здобувачів повинні бути сформовані такі

компетентності:

- сутність та ознаки правової поведінки особи, її

зв’язок з іншими проявами соціальної активності;

− показники соціальної ефективності права;

− соціальні фактори нормотворчої діяльності,

соціологічне забезпечення законодавчого

процесу;

− соціальну природу правосуддя та

правозастосування;

− 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.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
• 1. Загальна характеристика соціально-правових студій

• 2. Право як соціальне явище

• 3. Правова соціалізація особистості

• 4. Правова культура та правова поведінка

• 5. Соціологія девіантної поведінки

• 6. Соціологія нормотворчої діяльності

• 7. Соціологія правового конфлікту

• 8. Судова соціологія. Правозастосувальний процес


