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ПРО ТЕОЛОГО-СОЦІОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 

В ЮРИДИЧНОМУ ПОЗИТИВІЗМІ 

 

ON THE THEOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL ELEMENTS 

OF LEGAL POSITIVISM 

 

У статті автор продовжує дослідження проблем розвитку соціології права, в 

тому числі і в рамках такого важливого напряму, як юридичний позитивізм. 

Розглядаються проблеми кризи сучасного праворозуміння, проблеми розвитку 

юридичного позитивізму та виокремлення у його рамках соціологічної школи права. 

Однією з особливостей цих процесів є формування висунутої ним теолого-

соціологічної теорії права. 

(не менше 1800 друкованих знаків) 

Ключові слова: юридичний позитивізм, нормативізм, психологічна теорія 

права, аналітична юриспруденція, соціологічна теорія права, теолого-соціологічне 

розуміння права. 

 

In the article the author continues to study the problems of the development of the 

sociology of law, including within the framework of such important area as legal positivism. 

The problems of the crisis of modern legal thinking, the problems of the development of 

legal positivism and the isolation within its framework of the sociological school of law are 

considered. One of the peculiarities of these processes is the formation of the theological-

sociological theory of law put forward by him. (не менше 1800 друкованих знаків) 

Key words: legal positivism, normativism, psychological theory of law, analytical 

jurisprudence, sociological theory of law, theological and sociological understanding of law. 
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