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Полтава – 2016 



Модуль 1.Основи соціології 

Тема 1. Соціологія права в системі соціально-гуманітарних та юридичних дисциплін 

1. Користуючись рекомендованою літературою, письмово розкрити зміст однієї з 

соціальних функцій права, наводячи приклади. 

2. Виокремити методи соціології права – теоретичні та емпіричні. Проаналізувати 

один з них, спираючись на рекомендовану літературу. 

 

Тема 2. Виникнення та розвиток соціології права 

1. Скласти таблицю основних концептуальних положень соціології права представників 

французької та німецької шкіл. 

2. Користуючись рекомендованою літературою, письмово обґрунтувати поняття 

«аномія» Е. Дюркгейма у сучасному розумінні, спираючись на аналіз кризисних періодів 

розвитку українського суспільства. 

3. Підготувати наукове повідомлення на тему «Американська школа соціології права». 

4. Проаналізувати статтю Шамшурина В. І. «Ідея права в соціальній теорії 

П. І. Новгородцева». Особливу увагу приділити сутності методу Новгородцева, концепції 

правової держави.  

 

Тема 3. Право як соціальне явище 

1. Розробити логічно-структурну схему «Соціальний механізм дії права». 

2. Підготувати наукове повідомлення на тему «Соціологічні теорії походження права». 

 

Тема 4. Соціальна ефективність права 

1. Підготувати наукове повідомлення на тему ««Право», «міра», «можливість» як 

ключові поняття соціальної ефективності права».  

2. Підготувати наукове повідомлення на тему «Форми «неправа» за Г. Гегелем». 

 

Тема 5. Правова соціалізація особистості 

1. Підготувати наукове повідомлення на тему «Основні концепції соціалізації. 

2. Підготувати наукове повідомлення на тему «Поле правової соціалізації». 

 

Тема 6. Правосвідомість 

1. Письмово обґрунтувати, що являють собою функції правосвідомості, визначити їх 

специфіку, навести приклади їх реалізації в українському суспільстві. 

2. Визначити особливості впливу правосвідомості на політичну свідомість української 

молоді (на основі аналізу 2-3 статей із журналу «Український соціум»). 

 

Тема 7. Правова культура та правова поведінка 

1. Підготувати наукове повідомлення на тему: «Роль правової культури в українському 

суспільстві». 

2. Провести опитування студентського колективу з проблем формування правової 

культури та зробити його соціологічний аналіз. 

 

Тема 8. Соціологія девіантної поведінки 

1. Підготувати наукове повідомлення на тему «Основні соціологічні теорії злочинності». 

2. Підготувати наукове повідомлення на тему «А. Кетле як засновник соціології 

злочинності». 

 

Модуль 2. Соціологія юридичної діяльності 

Тема 9. Соціологія нормотворчої діяльності 

1. Скласти структурно-логічну схему «Стадії законотворчого процесу як об’єкти 

дослідження соціології законодавства». 

2. Зробити соціологічну експертизу законопроекту за вибором. 

 



Тема 10. Судова соціологія 

1. Підготувати наукове повідомлення на тему «Соціальна природа правосуддя». 

2. Використовуючи рекомендовану для опрацювання літературу, письмово обґрунтувати 

основні напрями розвитку судової соціології. Навести точки зору науковців з цього питання.  

 

Тема 11. Соціологія правового конфлікту 

1. Розробити структурно-логічну схему «Структура юридичного конфлікту». 

2. Письмово охарактеризувати основні причини виникнення соціальних конфліктів та 

шляхи їх подолання. Пояснити точку зору німецького соціолога Р. Дарендорфа відносно 

врегулювання конфліктів. 

 

Тема 12. Соціологія правозастосування 

1. Письмово описати найважливіші соціальні та юридичні чинники, які впливають на 

правозастосовну діяльність. Навести приклади. 

3. Підготувати наукове повідомлення на тему «Соціальні критерії оцінки ефективності 

правозастосовної діяльності». 

 

Тема 13. Конкретно-соціологічні дослідження в галузі права 

1. Підготувати наукове повідомлення на тему «Методологічні засади соціолого-

правових досліджень». 

2. Розробити структурно-логічну схему «Основні етапи конкретно-соціологічних 

досліджень». 

 

 

 


