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Опис освітньої компоненти  

(назва дисципліни) 

Соціологія правосвідомості 

1. Код ________________ 

2. Назва Соціологія правосвідомості 

3. Тип модуля: обов’язковий  

4. Цикл вищої освіти – перший (бакалаврат) 

5. Рік навчання – ІІ 

6. Семестр: ІV 

7. Кількість кредитів ЄКТС: 4 (загальна кількість годин – 68), аудиторні години – 64 

(лекцій – 32, практичних занять – 32). 

8. Лектор: к.соц.н., доц. Демків Олег Богданович. 

9. Результати навчання:  

Знання зі спеціальності: знання про взаємозв’язок між суспільством і правовою системою і 

окремими правовими інститутами, про соціальні механізми ормування змісту правових 

відносин та норм; знання теоретичних напрацювання зарубіжних і вітчизняних соціологів і 

фахівців зі споріднених дисциплін, які дають змогу аналізувати соціальні чинники розгортання 

правових відносин та конституювання правових інститутів.  

Когнітивні уміння та навички зі спеціальності: знати і вміти застосовувати критерії оцінки 

рівня ефективності функціонування правових інститутів, методологічні та методичні засади 

порівняльного дослідження практик правозастосування; знати й коректно посилатись на 

розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у галузі 

соціології правосвідомості.  

Практичні навички зі спеціальності: вміти самостійно проводити прикладні дослідження у 

галузі соціології правосвідомості та комбінувати різні тактики практично-соціологічних 

досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового проекту; застосовувати широке коло 

методів теоретичного та емпіричного аналізу соціальних явищ і процесів у правовій сфері; 

самостійно збирати, опрацьовувати, всебічно аналізувати  та узагальнювати соціологічну 

інформацію релевантну до сфери права.  

Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність): уміння з 

нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу власного наукового 

дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для суспільно-політичного 

життя; вміння застосовувати критичне мислення до аналізу результатів власного наукового 

дослідження, його наукової новизни, теоретичного і практичного значення.  
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Технологія навчання: очне. 

10. Попередні умови та додаткові вимоги: 

 Пререквізити: немає. 

 Кореквізити: __________.  

11. Зміст курсу:  

12. Навчальна дисципліна «Соціологія права і правосвідомості» складається із трьох 

тематичних модулів: 1) Основні підходи у соціологічному вивченні права. Теоретико-

методологічні основи дослідження правосвідомості; 2) Соціологічні теоретизації та емпіричні 

показники деформації правосвідомості; 3) Стан правосвідомості сучасного українського 

суспільства. У межах курсу розглядаються такі теми: центральні категорії соціології права, 

соціологічні теорії права. Концепція раціоналізації права М. Вебера. Соціальна диференціація 

та автономія правової системи у поглядах Т. Парсонса та Н. Лумана. Специфіка юридичного 

поля у поглядах П. Бурдьє. Інституціоналізація права. Центральні категорії соціології права та 

девіантної поведінки: девіантність, девіація, патологія, аномалія; соціальні цінності та норми; 

ціннісно-нормативні універсалії та релятивна природа девіацій; індивідуальні, групові та 

загальносуспільні цінності. Поняття «конвенційність» та «неконвенційність»; формальні та 

неформальні норми, агенти і механізми соціалізації та соціального контролю. Поняття «санкції» 

у соціології; деструктивне і конструктивне у відхиленнях; девіантність та делінквентність.; 

деструктивне і конструктивне у відхиленнях; девіантність та делінквентність. Розглядається 

низка теоретичних підходів у соціології девіантної поведінки: класична школа дослідження 

девіантної поведінки (Є. Бентам, Ч. Беккаріа, Ч. Ломброзо); чиказька школа соціології та 

екологічний підхід у дослідженні та подоланні девіантної поведінки як зразок соціологічного 

позитивізму (В. Томас, Ф. Знанецький, Р. Парк та Е. Берджесс); теорія соціальної напруги (Е. 

Дюркгайм, Р. Мертон, Р. Кловард та Л. Олін); конструктивістський підхід у дослідженні 

девіантної поведінки (А. Коен, Ф. Танненбаум, Г. Беккер). Окремі форми девіантної поведінки 

досліджуються у межах курсу на основі розгляду: злочинності як форми девіантної поведінки 

(специфіка юридичного та соціологічного дослідження злочинності, «синьокомірцева», 

«білокомірцева» та корпоративна злочинність, концепція «злочину без жертви»); дослідження 

девіантогенного впливу агентів соціального контролю, правоохоронної та судової системи.  

 

13. Рекомендована або обов’язкова література: 
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Рущенко І. П. Соціальний порядок і соціальні відхилення / І.П. Рущенко // Методологія, 

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – 

Випуск 15. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 670с. –С. 143-144 

Степаненко В. Національні закони та регіональні етоси: правова культура в українських 

регіональних вимірах 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9644/Stepanenko_Natsionalni_zakony_ta.pdf 

Смертна кара як дискусійний механізм протидії злочинності Проблема смертной казни: 

криминологический, социальный и нравственный аспекты 

https://cyberleninka.ru/article/v/problema-smertnoy-kazni-kriminologicheskiy-sotsialnyy-i-

nravstvennyy-aspekty 

Марусяк Т.С. Деформації правосвідомості: можливості соціологічного дослідження / Т.С. 

Марусяк // Соціальна психологія. – 2011.  - №5(49). – С.31-39  

Сердюк О.О. Моніторинг правоохоронної діяльності – перспективи відомчої соціології // 

Український соціум. – 2010. – №2(33), С. 61–68.  

Демків О.Б., Кондратик Л.М. Економічна моральність українського суспільства у 

загальноєвропейській та внутрішньо регіональній перспективі / О.Б. Демків, Л.М. Кондратик // 

Соціологія: методи, теорія, маркетинг. – 2007. - № 4. – С. 7 – 34 

 

 

14. Заплановані навчальні заходи та методи викладання: лекції, практичні заняття,  

виконання індивідуальних завдань. 

15. Методи і критерії оцінювання: виконання домашніх письмових завдань (реферати та 

есе), модульний контроль (тестування) ,усні опитування (100 %). 

16. Мова навчання та викладання:  українська. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_15/Ruwen.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9644/Stepanenko_Natsionalni_zakony_ta.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/problema-smertnoy-kazni-kriminologicheskiy-sotsialnyy-i-nravstvennyy-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/v/problema-smertnoy-kazni-kriminologicheskiy-sotsialnyy-i-nravstvennyy-aspekty

