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Посібник, що пропонується, подано у формі компактних схем, визначень,
тестів та словника термінів, які розкривають зміст курсу соціології права.  

Викладений у вигляді схем теоретичний матеріал сприяє цілісному,
системному його сприйняттю.  

Адресований студентам, слухачам магістратур, аспірантам, науковцям, а
також усім, тим хто цікавиться питаннями соціології права.
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Я
Явище соціальне – елемент соціальної реальності, якому 

притаманна вся повнота соціальних властивостей та ознак; усе те 
в соціальній дійсності, що виявляє себе, свідчить про стан, зміни, 
взаємодію, процеси в соціальних об’єктах.

Ядро соціальної групи – сукупність типових індивідів, які 
найбільш повно поєднують у собі притаманні даній групі характер 
діяльності, структуру потреб, цінностей, норм, установки і 
мотивації.

Якісний аналіз документів – логічна інтерпретація текстів 
з метою їх соціол. вивчення відповідно до теми дослідження. 
На відміну від кількісних засобів аналізу документальних 
джерел, які відтворюють природничо-наукову модель пізнання, 
Я. а. д. спирається на методологію феноменол. підходів у соціології, 
спрямованих на розуміння, конструювання образів соціальної 
реальності з допомогою досліди, стратегій, котрі розраховані на 
осягнення сенсу соціальних взаємодій та глибинних механізмів їх 
організації.

Якість життя – інтегральна характеристика всієї сукупності 
видів, форм, сфер, життєдіяльності людей певного суспільства, 
зумовлений рівнем його виробництва, економічними відноси-
нами, політичним устроєм та системою цінностей.
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ПЕРЕДМОВА

Протягом останнього часу в Україні все більше посилюється 
тенденція соціального дослідження права. Тобто вітчизняну 
правову науку цікавить право як соціальне явище.

Соціологія права представляє собою структуровану систему 
наукових знань про право, як соціальний феномен його генезис та 
розвиток. Вона має свій об’єкт, предмет, історію, методологію та 
структуру – всі атрибути самостійної гуманітарної науки.

Крім цього в системі сучасної національної юридичної освіти 
соціологія права являється самостійною учбовою дисципліною 
загальнотеоретичного та загальноосвітнього характеру.

В представленому посібнику автори розглядають соціологію 
права як соціологію (використання соціологічних методів) 
в праві, а не як соціологію про право з використанням відповідних 
схем, основних визначень та понять.

На думку авторів такий підхід по розгляду соціології права 
витікає з того що на теперішній час соціологія права як окрема 
галузь правознавства вже сформувалась, що не можливо сказати 
про соціологію права як про соціологічну дисципліну.
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Ц
Цінності – це загальновизнані переконання щодо цілей, до 

яких соціальна спільнота (і кожен її член) повинні прагнути, 
якими вони керуються у своєму щоденному житті.

Циклічна теорія розвитку суспільства – теорія, яка стверджує, 
що розвиток суспільства періодично вичерпує свій потенціал і на 
якийсь час повертається до вихідної точки.

Цілераціональна дія індивіда (від нім. zweckrationale –  
цілераціональна) – запроваджено М. Вебером у процесі 
створення розуміючої соціології. Поряд з ціннісно-раціональною, 
афективною та традиційною діями термін Ц. д. і. вживається для 
означення одного з чотирьох «ідеальних» типів соціальної дії та 
поведінки.

Ч
Час соціальний – фундаментальна форма соціально-

історичного існування людей і умова їх діяльності, що має такі 
метричні характеристики часу як тривалість, послідовність, 
повторюваність, ритм тощо.

Чинник соціальний – рушійна сила розвитку суспільства; 
явище або процес, що обумовлює ті чи інші соціальні зміни. 
Ч. с. свідчить про такий зв’язок соціальних об’єктів, за умов якого 
одні з них (причина) з необхідністю породжують інші соціальні 
об’єкти або їх певні властивості (наслідки).

Ю
Юрба – збіговисько людей, перетворюється на кровожерливу 

зграю, якщо поруч немає загоничів, на некероване стадо баранів, 
якщо поруч немає вівчарок, і на нормальне співтовариство, якщо 
поруч немає політичних демагогів.

Юність – період у розвитку людини, який відповідає пере-
ходу від підліткового віку до самостійного дорослого життя. 
Виділяють ранню (14–18 років) і пізню Ю. (19–23 роки); це 
період формування моральної свідомості, ціннісних орієнтацій 
та ідеалів, стійкого світогляду, громадянських якостей особи.
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