
Правова соціологія 
 

Семестр: 3   Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні 

години - 32 (лекції - 16, практичні  - 16) 

 

Лектор: к.ю.н., доцент Настасяк І.Ю. (ел. адреса   egida_i@ukr.net ), 

 

Результати навчання: 

 знати:  

 поняття, об’єкт і предмет соціології; 

 основні соціологічні закони та категорії; 

 структуру соціології, її функції; 

 зміст соціологічного підходу до розуміння права; 

 співвідношення соціології права та юридичної соціології; 

 зв’язок соціології, соціології права та юридичної соціології з іншими науками та науковими 

дисциплінами; 

 зміст учень видатних соціологів (О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера, 

Г. Тарда, Є. Ерліха, Л. Петражицького, Ж. Гурвіча, Р. Паунда, Т. Парсонса); 

 поняття, види й особливості застосування основних методів збору емпіричної інформації 

(спостереження, аналіз документів, опитування, експеримент); 

 особливості методів збору емпіричної інформації у правових дослідженнях; 

 поняття, ознаки та види суспільств (суспільства мисливців і збирачів, скотарські й аграрні 

суспільства, традиційні та сучасні суспільства, суспільства першого, другого та третього світів); 

 сутність та основні складові соціальної структури суспільства; 

 особливості соціальної стратифікації і соціальної нерівності;  

 проблематику мобільності та міграції в контексті дослідження суспільства; 

 поняття та структурні елементи особистості; 

 проблему соціалізації особистості; особливості правової соціалізації особистості; 

 закономірності соціальної взаємодії та соціальних відносин; 

 природу девіантної та делінквентної поведінки; причини соціальних відхилень; 

 сутність соціального контролю; роль права в системі соціального контролю; 

 поняття, ознаки, види та функції соціальних інститутів (сім’я, культура, економіка, політика); 

 особливості права як соціального інституту; 

 питання соціальної зумовленості та цінності права; 

 особливості соціального механізму правового регулювання; 

 питання співвідношення правових та інших соціальних норм; 

 соціологічну природу юридичного конфлікту;  

 вихідні положення юридичної конфліктології. 

 вміти: 

 аналізувати право та і інші соціальні явища; 

 виявляти проблеми функціонування та розвитку суспільства (у межах тематики курсу); 

 пропонувати шляхи та способи розв’язання вказаних проблем; 

 обґрунтовувати свою позицію, спираючись на наукові аргументи. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою навчальної дисципліни є пояснення засадничих та дискусійних загальнотеоретичних 

правової соціології, виявлення тенденцій розвитку сучасних суспільств, засвоєння соціологічних 

методів пізнання соціальних явищ; з’ясування соціальної зумовленості та цінності права та його 

ролі у врегулюванні соціальних відносин. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у: 

 розкритті поняття, об’єкту і предмету соціології; 



 вивченні основних соціологічних законів та категорій; 

 з’ясуванні структури соціології, її функції; 

 розкритті змісту соціологічного підходу до розуміння права; 

 дослідженні співвідношення соціології права та юридичної соціології; 

 виявленні зв’язку соціології, соціології права та юридичної соціології з іншими науками та 

науковими дисциплінами; 

 опрацюванні вихідних положень учень соціологів; 

 розкритті поняття, видів й особливостей застосування основних методів збору емпіричної 

інформації (спостереження, аналіз документів, опитування, експеримент); 

 виявленні особливостей методів збору емпіричної інформації у правових дослідженнях; 

 визначенні поняття, ознак та видів суспільств (суспільства мисливців і збирачів, скотарські й 

аграрні суспільства, традиційні та сучасні суспільства, суспільства першого, другого та третього 

світів); 

 з’ясуванні сутності та основних складових соціальної структури суспільства; 

 розкритті особливостей соціальної стратифікації і соціальної нерівності;  

 висвітленні проблематики мобільності та міграції в контексті дослідження суспільства; 

 вивченні поняття та структурних елементів особистості; 

 дослідженні проблеми соціалізації особистості, особливостей правової соціалізації 

особистості; 

 виявленні закономірностей соціальної взаємодії та соціальних відносин; 

 дослідженні природи девіантної та делінквентної поведінки, причин соціальних відхилень; 

 з’ясуванні сутності соціального контролю, ролі права в системі соціального контролю; 

 визначенні поняття, ознак, видів та функцій соціальних інститутів (сім’я, культура, 

економіка, політика); 

 встановленні особливостей права як соціального інституту; 

 вивченні питання соціальної зумовленості та цінності права; 

 з’ясування особливостей соціального механізму правового регулювання; 

 розкритті питання співвідношення правових та інших соціальних норм; 

 дослідженні соціологічної природи юридичного конфлікту;  

 вивченні вихідних положень юридичної конфліктології. 
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