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1. Комплексна природа наукових соціолого-правових досліджень. 

2. Дискусійний характер визначення предмета соціології права. 

3. Співвідношення загальної соціології і соціології права. 

4. Місце правової соціології в системі юридичних та інших гуманітарних наук. 

5. Структура соціології права. 

6. Методи соціології права. 

7. Функції соціології права. 

8. Внесок соціології права у вирішенні найважливіших завдань сучасної соціально- правової 

політики держави. 

9. Історичні передумови виникнення юридичної соціології. Зародження соціології права. 

10. Позитивістська соціологія О. Конта та його роль у формуванні правових проблем у соціології. 

11. Соціологія права Е. Дюркгейма. 

12. Соціологія права М. Вебера.  

13. Є. Ерліха як один із засновників соціології права. 

14. Теорія правового плюралізму Л. Петражицького. 

15. Прагматична соціологія права Р.Паунда. 

16. Внесок Т.Парсонса і Р.Мертона у розвиток соціології права. 

17. Особливості становлення основних класових теорій у соціології права. 

18. Розвиток соціології права в Україні в кінці XIX століття 

19. Основні наукові школи в сучасній соціології права. 

20. Теоретичний та емпіричний рівні соціології права. 

21. Соціальна обумовленість та цінність права. 

22. Соціальний механізм дії права.  

23. Соціальний, нормативний та культурний зміст правових норм. 

24. Соціальні функції права. 

25. Соціальні ознаки правовідносин. 

26. Система суб’єктів права та їх соціальні властивості. 

27. Фактори реалізації права. 

28. Методологічні засади вивчення соціальної ефективності права 

29. Критерії соціальної ефективності права. 

30. Показники соціальної ефективності права. 

31. «Право», «міра», «можливість» як ключові поняття соціальної ефективності права. 

32. Форми «неправа» за Г. Гегелем.  

33. Методика аналізу соціальної ефективності права. 

34. Соціальна необхідність здійснення правового прогнозування. 

35. Соціально-правові проблеми як предмет юридичного прогнозу. 

36. Методика здійснення прогностичного дослідження.  

37. Поняття соціалізації.  

38. Зміст і структура правової соціалізації особистості. 

39. Рівні правової соціалізації особистості. 

40. Структура поля правової соціалізації особистості. 

41. Особливості процесу соціалізації особистості. 

42. Фактори та принципи правової соціалізації особистості. 

43. Діяльність особистості як головний напрямок соціалізації. 

44. Критерії оцінки особистості як суб’єкта правової соціалізації. 

45. Механізм правової соціалізації. 

46. Роль правових знань в процесі соціалізації. 

47. Поняття правосвідомості, його специфіка як соціологічної категорії. 

48. Соціоструктура правосвідомості: зміст та особливості.  

49. Правосвідомість як об’єкт соціологічного дослідження. 

50. Взаємодія правосвідомості і права. 

51. Основні методологічні підходи до аналізу поняття «правова культура». 

52. Структура правової культури 

53. Правова поведінка: поняття та ознаки. 

54. Види правової поведінки. 

55. Соціальні чинники, що впливають на законослухняну поведінку. 

56. Зловживання правом та об’єктивно протиправна поведінка.  

57. Поняття та сутність девіантної поведінки.  

58. Типологія відхилень у поведінці. 



59. Теорії девіантної поведінки.  

60. Профілактика девіантної поведінки як рання профілактика злочинності. 

61. Концептуальні підходи до соціології злочинності. 

62. Соціальна характеристика злочинної поведінки. 

63. Специфіка соціологічного аналізу злочину.  

64. Латентна злочинність та методи її вивчення. 

65. Суспільна небезпека злочинів та соціальна обумовленість кримінально-правових заборон. 

66. Соціальний механізм дії кримінально-правових норм та забезпечення їх ефективності. 

67. Кримінально-правова політика, забезпечення її ефективності. 

68. Фактори, що впливають на правотворчу діяльність і зміст правових актів. 

69. Соціальний механізм нормотворчості. Етапи соціологічного забезпечення нормотворчої 

діяльності.  

70. Сутність та зміст соціології законодавчої діяльності. 

71. Закон як соціальне явище. 

72. Соціальний механізм законотворчості. 

73. Соціологічна експертиза законопроекту. 

74. Ефективність законодавства. 

75. Соціологія громадської думки. 

76. Соціальна природа правосуддя та його цілі. 

77. Об’єкт судової соціології. 

78. Принципи справедливого судового процесу. 

79. Судовий процес як соціальна взаємодія. 

80. Соціологічне тлумачення закону. 

81. Соціологічне дослідження судових помилок. 

82. Соціологічні аспекти вивчення ефективності правосуддя. 

83. Професіограма судді.  

84. Соціальне планування та наукова організація роботи судді.  

85. Соціальні проблеми судової реформи. 

86. Поняття «соціальний конфлікт» та «юридичний конфлікт». 

87. Склад та елементи правового конфлікту. 

88. Типологія правових конфліктів. 

89. Кримінальний конфлікт.  

90. Юридичні чинники політико-правових конфліктів. 

91. Учасники правового конфлікту: соціально-рольова і поведінкова характеристика. 

92. Моделі стилю поведінки людей в конфліктних ситуаціях. 

93. Стадії правового конфлікту. 

94. Способи розв’язання та попередження конфліктів. 

95. Судочинство як механізм розв’язання правових конфліктів.  

96. Правозастосування як вид соціальної діяльності. 

97. Суб'єкти правозастосовної діяльності.  

98. Умови правозастосовної діяльності. 

99. Фактична діяльність суб'єктів правозастосування. Соціальні критерії її оцінки. 

100. Соціально-правовий контроль на стадії правозастосування та його ознаки. 

101. Сутність конкретно-соціологічних досліджень. Основні етапи соціологічного дослідження. 

102. Специфіка розробки програми та інструментарію конкретно-соціологічних досліджень в 

галузі права. 

103. Програма соціологічного дослідження:поняття, структура, функції. 

104. Соціологічні методи збору інформації. 

105. Спостереження: особливості, класифікація, переваги і недоліки. 

106. Характеристика методів вивчення суспільної думки. 

107. Експеримент у соціологічних дослідженнях, його специфіка. 

108. Аналіз документів. 

109. Опитування у соціологічних дослідженнях. 

110. Обробка та аналіз соціологічних даних. 

111. Оформлення результатів соціолого-правового дослідження. 

112. Використання соціологічних досліджень у юридичній практиці. 


