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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма навчальної дисципліни «Соціологія» складена відповідно до
освітньої програми підготовки першого рівня (бакалавр) вищої освіти за
спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільство як цілісний
організм, його властивості, соціальні механізми функціонування і розвитку.
Окрім загальнотеоретичного осмислення свого предмета, соціологія охоплює
низку соціологічних теорій, предмет яких - вивчення особливих станів і форм
буття соціальних спільнот: соціальної структури, культури, соціальних
інститутів і організацій, особистості, а також процесів соціалізації індивідів у
соціальних спільнотах. Як наука про соціальні спільноти, соціологія досліджує
масові соціальні процеси і поведінку, стани і форми соціальної взаємодії та
соціальних взаємозв’язків людей, що утворюють соціальні спільноти.
Міждисциплінарні зв’язки. Соціологія пов’язана з іншими
дисциплінами навчального плану, зокрема з філософією, історією та
політологією. Соціологія вийшла з філософії, але соціологічне знання має
справу не лише з абстрактними законами та категоріями, а й з конкретними
фактами дійсності. Соціологія з історією мають спільний об’єкт і предмет
дослідження - суспільство, закономірності його розвитку та функціонування у
конкретних часових вимірах. Соціологія вивчає сучасне суспільство, історія все суспільство впродовж його існування. Тісний взаємозв’язок між
соціологією та політологією визначається тим, що соціальні спільноти,
інститути й організації є найважливіші суб’єктами і об’єктами політики, а
політична діяльність - одна з основних форм життєдіяльності особи.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Соціологія як наука: предмет, структура, функції
Тема 2. Історичні етапи розвитку соціології
Тема 3. Суспільство як об'єкт соціології
Тема 4. Соціальні зв’язки та відносини
Тема 5. Соціальна структура суспільства
Тема 6. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність
Тема 7. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види
Тема 8. Програма соціологічного дослідження
Тема 9. Соціологія особистості
Тема 10. Гендерна соціалізація.
Тема 11. Соціологія девіантної поведінки
Тема 12. Соціологія сім'ї
Тема 13. Соціологія права
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є
ознайомлення студентів із загальними питаннями історії, теорії, методології,
категоріями соціологічної науки, з колом дослідницьких інтересів та
можливостями соціологічної науки в плані аналізу актуальних проблем
сучасного суспільства, формування у студентів основ соціологічного мислення.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія» є вивчення
основ і закономірностей функціонування соціологічної науки, її специфіки,
розкриття принципів співвідношення методології і методики соціологічного
пізнання; набуття уміння аналізувати і прогнозувати складні соціальні
проблеми та проводити соціологічні дослідження, розуміння навколишніх
соціальних явищ і процесів, що відбуваються в сучасній Україні, формування
активної позиції, ціннісних орієнтацій у сучасному суперечливому світі.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:
знати:
 предметну область соціології, сутність суспільства як соціокультурної
системи, його соціальну структуру, особливості соціалізації особистості та
міжособистісних відносин, специфіку соціологічних досліджень;
 спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 функції держави, форми реалізації цих функцій, правові основи
правоохоронної діяльності; дотримуватись основних принципів реалізації
правоохоронної функції держави;
 професійно оперувати категоріально понятійним апаратом права і
правоохоронної діяльності;
 систематизувати закономірності злочинності, визначати особу злочинця,
причини і умови злочинності та її окремих видів, реалізовувати напрями і
заходи її запобігання;
вміти:
 застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 вчитися і оволодівати сучасними знаннями; усвідомлювати рівні
можливості та гендерні проблеми;
 адаптуватись та діяти в новій ситуації; приймати обґрунтовані рішення;
працювати в команді;
 реалізувати 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;
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 зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу
і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя;
 організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у
сфері правоохоронної діяльності;
 критично та системно аналізувати правові явища і застосування набуті
знання та навички у професійній діяльності;
 аналізувати та оцінювати ризики, що впливають на вчинення
адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків).
1.4. Форма підсумкового контролю (залік).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS.
1.5.

Програмні компетентності

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми у галузі професійної правничої
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування правових доктрин, принципів і правових
інститутів
і
характеризуються
комплексністю
і
невизначеністю умов.
ЗК1.
Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
ситуаціях.
компетентності
(ЗК)
ЗК2.
Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
ЗК3.
Здатність спілкуватись державною мовою як усно,
так і письмово.
ЗК5.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК6.
Усвідомлення рівних можливостей та гендерних
проблем.
ЗК7.
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК8.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9.
Здатність працювати у команді.
ЗК10.
Здатність реалізувати свої права як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенство права, прав і
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ЗК11.

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
(СК)

СК1.

СК2.
СК3.
СК4.

СК11.

СК12.

свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати культурні,
моральні, наукові
цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
Усвідомлення функцій держави, форм реалізації
цих функцій, правових основ правоохоронної
діяльності; дотримання основних принципів
реалізації правоохоронної функції держави.
Здатність організовувати нагляд (контроль) за
додержанням вимог законодавства
у сфері
правоохоронної діяльності.
Здатність професійно оперувати категоріально
понятійним апаратом права і правоохоронної
діяльності.
Здатність до критичного та системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань та
навичок у професійній діяльності.
Здатність да аналізу та оцінки ризиків, що
впливають
на
вчинення
адміністративних
правопорушень
та
кримінальних
злочинів
(проступків).
Здатність
систематизувати
закономірності
злочинності, визначати особу злочинця, причини і
умови злочинності та її окремих видів,
реалізовувати напрями і заходи її запобігання.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Соціологія як наука: предмет, структура, функції
Місце соціології в системі соціально-гуманітарних дисциплін.
Характеристика взаємозв’язку з соціальною психологією, політологією,
культурологією, економікою, антропологією.
Об’єкт і предмет соціології. Соціальність як одна з ключових категорій
соціології. Свідомість і діяльність як фактор соціальної активності.
Характеристика соціального закону.
Структура соціологічної системи знання. Взаємозв’язок теоретичної і
прикладної
соціології.
Макросоціологічний
рівень.
Характеристика
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мікросоціологічного рівня. Методи соціологічної науки. Функції соціології.
Теоретико-пізнавальна.
Управлінська.
Світоглядна.
Просвітницька.
Профілактична. Практична.
Тема № 2. Історичні етапи розвитку соціології
Передумови виникнення соціології. Соціологія як результат розвитку
філософії. Соціологія як історичний наслідок процесів інтеграції. Її
виникнення-результат накопичення знань про роль і місце людини у світі.
Передумови виникнення соціології. Протосоціологія. Погляди Платона,
Арістотеля, А. Блаженного, Ф. Аквінського, Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Т. Мора,
Т. Кампанелли, Ж.-Ж. Руссо.
Класична соціологія. Ідеї О. Конта, Г. Спенсера, М. Вебера, К. Маркса, Е.
Дюркгейма, Г. Зіммеля, В. Парето. Географічна школа. Расово-антропологічна
школа. Соціал-дарвіністська школа.
Сучасна та новітня соціологія. А. Шюц, Г. Гарфінкель, А. Сікурел, Д.
Дуглас, . Д. Лукач, Дж. Хоманс, Л. Козер, Г.Блумер. Феноменологічна школа.
Етнометодологія. Теорія соціального обміну. Символічний інтеракціонізм.
Неофункціоналізм. Соціологічна думка у сучасній Україні.
Тема № 3. Суспільство як об'єкт соціології
Визначення суспільства. Суспільство як соціокультурна система. Базисні
елементи соціального життя суспільства. Соціальна дія та взаємодія як
базисний елемент суспільної реальності. Ознаки суспільства.
Громада, держава, країна. Характеристика категорій, їх відмінності.
Взаємозв’язок суспільства і держави. Громадянське суспільство. Склад
громадянського суспільства. Т.Гоббс, Дж.Локк, А. Сміт та їх концепції
громадянського суспільства. Проблеми формування українського суспільства.
Типологія суспільств: традиційне, індустріальне, постіндустріальне,
світове. Головні риси. Критерії змін у суспільстві. Фази соціальної динаміки:
консервативна фаза, еволюція, революція, соціальна катастрофа.
Тема № 4. Соціальні зв’язки та відносини
Соціальні групи. Характеристика з точки зору цілісності. Види
соціальних груп. Соціальні організації. Їх сутність та загальні риси. Типи і види
організацій. Їх характеристика.
Соціальні спільноти. Їх походження. Характеристика та види спільнот.
Квазігрупи (аудиторія, натовп, соціальні кола). Характерні риси та ознаки
прояву в соціумі. Характеристика та ознаки формальних і неформальні групи.
Соціальний контроль і санкції. Форми соціального контролю. Різновиди
соціального контролю. Види санкцій.
Поняття, суттєві риси та загальні функції соціального інституту.
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Класифікація інститутів. Базисні інститути суспільства: економічні, політичні,
соціалізації і культури. Соціальні інститути і соціальні ролі. Вплив соціальних
чинників на розподіл ролей.
Тема № 5. Соціальна структура суспільства
Поняття соціальної структури суспільства. Елементи соціальної структури
їх неоднорідність.
Соціально-професійна структура. Етнічна структура. Соціальнодемографічна структура. Соціально-поселенська структура.
Поняття соціальної нерівності та причини її існування. Соціально-класова
структура. Вищий клас. Середній клас. Нижчий клас.
Тема № 6. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність
Соціальний статус. Види статусів і їх характеристика. Головні виміри
статусу.
Теорія соціальної стратифікації. Стратифікаційні суспільні системи.
Поняття й види соціальних норм. Соціальна обумовленість та ефективність
правових норм. Дія соціальної норми.
Соціальна мобільність та її форми. Фактори мобільності. Вертикальна та
горизонтальна мобільність. Маргінальність.
Тема № 7. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види
Поняття та основні види соціологічних досліджень. Етапи соціологічних
досліджень: підготовчий етап, етап збору первинної інформації (польовий
етап), етап підготовки і обробки інформації, аналіз інформації, підготовка
підсумкових документів.
Основні види соціологічних досліджень: розвідувальні (пілотажні),
описові, аналітичні, фундаментальні, прикладні, комплексні, довгострокові,
середньострокові, короткострокові, експрес-дослідження, держбюджетні,
госпрозрахункові, монографічні, порівняльні, трендові, генетичні. Функції
соціологічних досліджень.
Тема № 8. Програма соціологічного дослідження
Програма конкретно-соціологічного дослідження. Зміст її основних
розділів та роль у практичній роботі юриста.
Методична частина соціологічного дослідження. Методологічна частина
соціологічного дослідження. Робочий план соціологічного дослідження.
Методи отримання первинної соціологічної інформації: спостереження,
аналіз документальних джерел, соціологічне опитування (анкетування та
інтерв'ю). Особливості їх застосування. Експеримент і аналіз документів.
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Тема № 9. Соціологія особистості
Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».
Структура особистості. Типологія особистості.
Соціалізація особистості. Біологічні та культурні фактори соціалізації.
Взаємодія особистості та середовища. Теорії соціалізації особистості. Первинна
та вторинна соціалізація. Агенти соціалізації. Ціннісні орієнтації особистості.
Критерії завершеності соціалізації. Інститути соціалізації. Форми поведінки та
соціалізації. Соціальна активність. Активна позиція особистості.
Тема № 10. Гендерна соціалізація
Поняття й структура особистості. Типологія особистості.
Соціалізація особистості. Біологічні та культурні фактори соціалізації.
Взаємодія особистості та середовища. Соціальна активність. Теорії соціалізації
особистості. Первинна та вторинна соціалізація. Ціннісні орієнтації
особистості. Критерії завершеності соціалізації. Інститути соціалізації.
Форми поведінки та соціалізації. Навчання гендеру. Гендерна поведінка.
Гендерна ідентичність. Теорії гендерного розвитку З. Фрейда і Н. Ходорова.
Тема № 11. Соціологія девіантної поведінки
Девіантна поведінка як соціальне явище. Причини девіантної поведінки.
Негативні і позитивні відхилення. Причини формування і прояву. Соціальний
контроль за девіантної поведінкою.
Девіантна поведінка і норми. Співвідношення цих категорій. Аномія
(теорія Є.Дюркгейма). Типи й види девіантної поведінки. Діагностика
соціальних відхилень у сучасному суспільстві. Соціологічні методи аналізу
латентних процесів, пов’язаних з девіацією.
Тема № 12. Соціологія сім'ї
Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група. Сутність сім’ї.
Соціологічні ракурси вивчення сім’ї. Поняття «сім’ї» та «шлюбу».
Основні історичні етапи розвитку сім’ї. Їх характеристика. Структурні
форми сучасної сім’ї. Соціальні функції сім’ї. Шлюб і сім’я в умовах
модернізації суспільних відносин. Тенденції розвитку інститутів сім’ї та
шлюбу.
Тема № 13. Соціологія права
Історія розвитку соціології права. Концепції Е. Дюркгейма, М. Вебера, О.
Ерліха. Предмет і об’єкт соціології права. Мета соціологічних досліджень у
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галузі права. Сучасна соціологія права. Її особливості.
Правотворчість. Характеристика соціальних факторів (економічний,
політико - правовий, соціально-психологічний, соціокультурний, національний,
екологічний, демографічний).
Правова культура. Поняття правової соціалізації. Правотворчість та
правозастосування, їх особливості реалізації у суспільстві.
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1. Передумови виникнення соціології.
2. Предмет і об’єкт соціології. Специфіка соціальних законів.
3. Структура соціології як науки.
4. Функції соціології та її зв’язок з іншими науками.
5. Роль соціології в соціальному реформуванні суспільства.
6. Етапи становлення соціології як науки.
7. Сутність протосоціологічного етапу розвитку соціології.
8. Специфіка класичного етапу соціології.
9. Основні школи сучасної соціології.
10.О. Конт – засновник соціології.
11.Соціологічні погляди Е. Дюркгейма.
12.«Розуміюча соціологія» М. Вебера.
13.Соціологічні погляди Г. Спенсера.
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14.Соціологічна теорія марксизму.
15.Розвиток соціологічної думки в Україні.
16.Розвиток вітчизняної соціології в радянський період.
17.Характеристика сучасної української соціології.
18.Суспільство як цілісна система.
19.Типологія суспільства.
20.Основні підходи дослідження соціальних систем.
21.Специфіка інформаційного суспільства.
22.Соціальні інтереси та потреби.
23.Соціальні інститути і соціальні ролі.
24.Соціальні спільноти та їх роль у суспільстві.
25.Соціальні організації, їх сутність та загальні риси.
26.Соціальна мобільність та її форми.
27. Особливості маргінальності.
28.Класи та їх роль у суспільстві.
29.Бідність, її критерії та види.
30.Природа соціальної нерівності.
31.Соціальна структура сучасного українського суспільства.
32.Соціальний статус. Види статусів і їх характеристика.
33.Соціальна структура суспільства: основні види та елементи.
34.Природа і різновиди соціальної стратифікації.
35.Характеристика і типологія малих груп.
36.Контроль в малих групах. Проблема конформності.
37.Керівництво і лідерство в малих групах.
38.Поняття соціального контролю. Види і функції.
39.Підготовка до проведення соціологічного дослідження.
40.Соціологічне дослідження, його види і функції.
41.Поняття програми соціологічного дослідження.
42.Специфіка методологічної частини програми дослідження.
43.Зміст методичної частини дослідження.
44.Роль гіпотези у соціологічному дослідженні.
45.Основні методи збору інформації та їх особливості.
46.Опитування як метод збору соціологічної інформації.
47.Види вибірки. Репрезентативність.
48.Анкетування як спосіб отримання інформації.
49.Організація обробки та аналізу інформації.
50.Соціологічна структура особистості.
51.Соціалізація. Роль соціального середовища у формуванні людини.
52.Типологія особистості.
53.Соціальна активність особистості.
54.Стереотипи і гендерна поведінка.
55.Гендерна ідентичність та гендерні дисгармонії.
56.Основні напрямки гендерних досліджень.
57.Соціологічна теорія девіантної поведінки.
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58.Позитивна та негативна девіації. Злочинність.
59.Причини виникнення девіацій.
60.Соціальна аномія, чинники її виникнення та розвитку.
61.Шлюб та сім’я як об’єкти соціологічного дослідження.
62.Структурні форми сучасної сім'ї.
63.Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї.
64.Історія розвитку соціології права.
65.Предмет і об’єкт соціології права.
66.Особливості сучасної соціології права.

