


вдосконалити механізм підтримання правопорядку на основі розвитку народовладдя. 

Дослідження та вивчення практичних соціологічних аспектів права сприятиме формуванню і 

реалізації концепції правової держави. Соціологія права пов’язана з положеннями багатьох 

юридичних та неюридичних дисциплін: соціології, філософії, логіки, теорії держави та права, 

міжнародного права, конституційного права, кримінально-процесуального права тощо. 

Дисципліна викладається для студентів денної форми навчання юридичної спеціальності.Під 

час викладання використовуються лекції (з використанням методів проблемного навчання і 

візуалізації); усне опитування, тестування, самостійна робота (індивідуальні завдання). 

Мета і завдання дисципліни 

Мета дисципліни: формувати здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; виховувати поважне ставлення до права, усвідомлення особливої 
соціальної функції права та законодавства - охороняти особистість, її права та свободи, 
інтереси суспільства та держави, та особливих примусових заходів, що використовуються у 
відповідності до норм права; виховувати повагу до честі і гідності людини як найвищої 
соціальної цінності, розуміння їх правової природи; активізувати пізнавальну діяльність 
студентів, сприяти розвитку абстрактного та логічного мислення; підвищувати правову 
культуру та ерудицію студентів. 
Завдання дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти здатність реалізовувати свої 
права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав 
і свобод людини і громадянина в Україні, здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. 
здатність бути критичним і самокритичним, здатність застосовувати знання з основ теорії та 
філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві, 
знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів, повага до 
честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи, 
здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, здатність 
аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. 

Очікувані результати навчання. 
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: проводити збір і 

інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, аналізувати і узагальнювати данні, котрі 

отримані в ході обробки і інтерпретації комплексної інформації в межах соціології права; 

складати програму соціологічного дослідження і самостійно застосовувати методи 

соціологічних досліджень; належно використовувати статистичну та емпіричну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

. 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 

№ 

тижн 

я 

Тема лекції
*
 Тема практичного 

заняття*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Го 

д. 

Література 

1 2 3 4 5 6 

1 Соціологія права Соціологія права як Опрацювання 8 1, с. 11-29; 

як галузь галузь лекційного матеріалу та 2, с. 7-14; 5, 

соціологічного соціологічного завдання для с. 3-24 

знання знання самостійної роботи 
«Соціологія права як 

 

  галузь соціологічного  

  знання», підготовка до  

  семінарських занять за  

  темою №1  

2 Виникнення та Виникнення та Опрацювання 7 2, с. 5-12, 4, 

розвиток розвиток соціології лекційного матеріалу та с.21-27 



 соціології права права завдання для   

   самостійної       роботи 
«Виникнення та 

розвиток соціології 
права», підготовка до 

семінарських занять за 
темою №2. 

  

3 Право як 

соціальне явище 

(соціологічне 

розуміння права) 

Право як соціальне 

явище 

(соціологічне 

розуміння права) 

Опрацювання 

лекційного матеріал та 

завдання  для 

самостійної роботи 

«Право як соціальне 

явище (соціологічне 

розуміння         права)», 

підготовка до 

семінарських занять за 

темою№3. 

8 1, с. 60-81, 
2, с.15-22, 

5, с. 77=113 

4 Соціологічні 

аспекти 

правотворчості і 

реалізації права. 

Соціологічні 

аспекти 

правотворчості і 

реалізації права. 

Опрацювання 

лекційного матеріал та 

завдання  для 

самостійної роботи 

«Соціологічні аспекти 

правотворчості  і 

реалізації права», 

підготовка до 

семінарських занять за 

темою №4. 

8 2, с. 37-52, 
3, с. 76-87, 

4. с. 84-97 

5 Правова 

соціалізація 

особистості 

Правова 

соціалізація 

особистості 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання  для 

самостійної роботи 

«Правова соціалізація 

особистості» 

підготовка  до 

семінарського заняття 

за темою №5 

8 1, с. 81-89, 
2, с. 17-21, 

4, с. 42-47 

6 Правова 

поведінка:норма 

та відхилення 

Правова 

поведінка:норма та 

відхилення 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання  для 

самостійної роботи 

«Правова 

поведінка:норма та 

відхилення» підготовка 

до семінарського 
заняття за темою №6 

7 3, с. 81-89, 
4, с. 17-21, 

5, с. 42-47 

7 Соціальний 

контроль: поняття 

та види 

Соціальний 

контроль: поняття 

та види 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання  для 

самостійної роботи 

«Соціальний контроль: 

поняття та види» 

підготовка до 

семінарського заняття 

за темою №7 

7 4, с. 98-103, 

5, с. 117- 

124, 

8 Соціологія Соціологія Опрацювання 7 4, с. 167- 



 правового 

конфлікту 

правового 

конфлікту 

лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Соціологія правового 

конфлікту» підготовка 

до семінарського 

заняття за темою №8 

 184, 5, с. 

222-237, 6, 

с. 217-229, 

9 Організація і 

проведення 

соціологічних 

досліджень у 

галузі права 

Організація і 

проведення 

соціологічних 

досліджень у галузі 

права 

Опрацювання 

лекційного матеріалу та 

завдання для 

самостійної роботи 

«Організація і 

проведення 

соціологічних 

досліджень у галузі 

права», підготовка до 

семінарського заняття 

за темою №9, 

підготовка до тестового 

контролю за темами № 
1-9 

9 1, с. 278- 
289, 2, 

с.218-223, 3, 

с. 248-253 

   Всього за 8-й семестр 69  

Примітка: * Семінарські заняття проводяться щотижня по дві години 
 

Політика дисципліни. 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про 

організаційне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та 
навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно з 

розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні завдання виконувати відповідно до графіка. 
Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і 

відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних 
занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. При виконанні 

індивідуального завдання з дисципліни студент має дотримуватися політики доброчесності. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання. 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова 

підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних 

і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. 

При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 

опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим контролем. 

Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: знання 

теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та 

розв’язувати задачі; своєчасне виконання домашніх завдань з теми. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 
робота 

Семестровий 

контроль, 
іспит 

   

Семінарські заняття Тестовий контроль: Реферат 



УО (мінімальна кількість 
оцінок усього опитування – 
6) 

Т К 1  

Залік (за 

рейтингом ) 

ВК: 
0,6 

0,2 0,2 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється 

чотирма балами. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. 

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 

Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, 

представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестове завдання 1 - 10 11-20 21-30 31-40 

Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів 

вказати частину з них, то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості 

правильних відповідей. Наприклад, у тесті є три правильних відповіді, а студент вказав лише 

дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні 

відповідей. При цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що 

відповідають правильним, на погляд студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають 

викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на наступному занятті оголошує 

результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому 

порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент невиконав 

індивідуальний план з дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час 

відпрацювання заборгованості при позитивній відповіді йому виставляється мінімальна оцінка 

„задовільно”. 

 
 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінк 

а 

ECTS 

Інституцій 

на шкала 

балів 

Інституцій 

на оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 
матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з 

кількома незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома- 
трьома суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 

професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 

оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

 Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових 
знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота 

і повторне вивчення дисципліни. 



Питання для самоконтролю (залік) 

1. Соціологія права як наукова дисципліна. 

2. Об’єкт і предмет соціології права. 

3. Структура соціології права. 

4. Завдання і система соціології права як навчальної дисципліни. 

5. Функції соціології права та її зв'язок з іншими дисциплінами. 

6. Зародження соціології права. 

7. Соціологія права в концепціях (О. Конт, Е. Дюркгейм, М. Вебер, Є. Ерліх). 

8. Теорія правового плюралізму (Л. Петражицький, П. Сорокін). 

9. Розвиток соціології права в Україні. 

10. Загальна характеристика соціологічного підходу до розуміння права. 

11. Поняття, види і функції соціальних інститутів. 

12. Право як соціальний інститут. 

13. Співвідношення права і моралі: схожість, відмінність, взаємодія. 

14. Співвідношення держави і права. 

15. Право в умовах глобалізації. 

16. Соціальні функції права. 

17. Соціальний механізм дії права. 

18. Правоутворення и правотворчість. 

19. Соціологічні аспекти правотворчого процесу. 

20. Соціальні і юридичні критерії ефективності права. 

21. Поняття, об’єкт, суб’єкт, форми соціалізації особистості. 

22. Правова соціалізація особистості,її шляхи і методи. 

23. Правова культура, освіта та виховання. 

24. Правова свідомість: поняття і зміст. 

25. Дефекти правової свідомості. 

26. Поняття, ознаки та види правової поведінки. 

27. Девіантна поведінка, її сутність та особливості. 

28. Концепції і види девіантної поведінки. 

29. Соціальна природа та профілактика правопорушень. 

30. Поняття та види соціального контролю 

31. Система соціального контролю. 

32. Поняття про норми, санкції та заборони. 

33. Механізми соціального контролю. 

34. Рівні, види та функції соціального контролю. 

35. Право як соціальний регулятор. 

36. Поняття «соціальний конфлікт». 

37. Типологія та функції конфліктів 

38. Поняття та внутрішня структура правового конфлікту. 

39. Механізми та шляхи розв’язання правових конфліктів. 

40. Сутність і типологія соціологічних досліджень. 

41. Програма соціологічного дослідження. 

42. Основні методи збирання та аналізу соціологічної інформації. 

43. Організація і проведення соціологічних досліджень у правовій сфері. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Балинська О. М. Основи соціології права (для працівників органів внутрішніх справ)[Текст] 
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