ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

КОНСПЕКТ ПО “СОЦИОЛОГИЯ НА ПРАВОТО”
1. Юридическият позитивизъм и социологията на правото.
2. Правната област в социологическата структура на обществото.
3. Предмет, обхват и съдържание на социологията на правото.
4. Съотношение на социологията на правото със сходни науки за правото.
5. Социологията на правото като единство на теория и емпирика.
6. Исторически предпоставки и съвременни тенденции в развитието на
социологията на
правото.
7. Характерни особености и главни представители на европейската правносоциологическа
мисъл.
8. Характерни особености и главни представители на правно-социологичeската
мисъл в САЩ.
9. Съвременни тенденции в развитието на социологията на правото.
10. Възникване и развитие на социологията на правото в България.
11. Развитие на правно-социологическите изследвания в България след
Освобождението.
12. Институционализиранe на социологията на правото в България.
13. Понятието култура в правно-социологическата доктрина.
14. Правни образци и правни ценности.
15. Правна социализация и правнорелевантно поведение.
16. Понятието социална група в правно-социологическата доктрина.
17. Класификация на групите.
18. Социални групи и правнорелевантно поведение.
19. Основни теории за човека и човешката натура.
20. Социологическата концепция за личността. Социогенният елемент и
интернализираните
правни норми.
21. Личностни особености на правнорелевантното поведение.
22. Правно-социологически проблеми на девиантното поведение.
23. Социалната патология в правно-социологическата доктрина.
24. Правният фактор и социалната девиация.
25. Правни и извънправни механизми за преодоляване на социалната девиация.
26. Правно-социологическата концепция за социалния контрол.
27. Основни нормативни системи. Специфика на правната принуда.
28. Обща характеристика на правното съзнание.
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29. Структура и основни елементи на правното съзнание.
30. Правно съзнание и правнорелевантно поведение.
31. Механизъм на социалното действие на правото.
32. Правно-социологически проблеми на законодателния процес.
33. Обща характеристика на емпиричното правно- социологическо изследване
/ЕПСИ/.
34. Въпросникът като основен инструмент на ЕПСИ.
35. Операционализиране на юридическите понятия.
36. Специфични особености и основни изисквания към въпросника в ЕПСИ.
37. Методика на извадката.
38. Представителност и достовереност на информацията. Изчерпателни и
извадкови
изследвания.
39. Методика на регистрацията.
40. Специфика на емпиричния правно-социологически анализ.
41. Емпирични характеристики на правната социализация.
42. Емпирични характеристики на законотворчеството.
43. Емпирични характеристики на противодействие на дискриминацията.
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