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Текст лекції
1. Сутність девіантної поведінки
Девіація – це соціальні відхилення; поведінка, яка суперечить нормам
суспільства. Девіантна поведінка може тлумачитися суспільством порізному. Негативне відхилення – це поведінка, яка вступає в суперечність з
пропонованими певною культурою зразками. Такі девіації зустрічають з
боку суспільства несхвалення і досить часто потребують застосування більш
серйозніших санкцій. Позитивне відхилення – це девіація у бік максимальної
схвалюваної поведінки, тобто поведінка, яка не відповідає уявленням про

середній, нормальний рівень, помітно перевершує його (наприклад,
геройство).
Уявлення про відповідність нормі змінюється. Це пов’язано з тим, що
сама норма мінлива. Зміни в рівні життя, в політичних установках
суспільства, а також активність і кількість людей, які схильні до поведінки,
що відхиляється, примушують суспільство переглянути свої погляди і
змінити їх. При цьому розширюються уявлення про нормальну і допустиму
поведінку, або змінюється сам зміст норми. Більшість девіацій має
відносний характер. В кожній культурі існує свій погляд на те, що
допустимо, і те, що неприпустимо. Так, у деяких примітивних племенах
канібалізм є нормою, тоді як європейську людину він приводить в жах як
особливо жорстокий і збочений злочин.
Девіації можна поділити на типи: екстравертна і інтровертна.
Екстравертна включає вчинки, які зорієнтовані назовні і зачіпають інтереси
інших людей (аморальна поведінка, порушення дисципліни). Інтровертна
девіація – це вчинки, спрямовані на особистість порушника норми
(наркоманія, суїцид, проституція).
Серед причин девіацій можна виділити наступні:
1. Девіантна поведінка – результат невдалої соціалізації (з якихось
причин людина не зуміла засвоїти суспільні норми).
2. Перевага «протестного» настрою (людина прагне подолати
стереотипи, засвоєні в дитинстві, і виражається це досить часто в бунті проти
сім’ї та її цінностей).
Основні види девіантної поведінки (за Р. Мертоном):
 конформізм - повне прийняття цілей суспільства і способів їх
досягнення;
 інновація - людина визнає цілі суспільства, але намагається реалізувати
їх новими, нетрадиційними засобами (рекет, крадіжки, зловживання
тощо);
 ритуалізм - людина не визнає суспільні цілі та цінності, однак
дотримується прийнятих «правил гри», діє відповідно до суспільних
уявлень про припустимі засоби досягнення цілей;
 ретризм - відхід, втеча людини від соціальної дійсності, людина не
визнає ні цілі, ні засоби їх досягнення (анархія, наркоманія,
бродяжництво та ін.);
 бунт, заколот - відкидаючи суспільні цінності, цілі та засоби їх
реалізації, людина активно їм протидіє, прагне замінити їх новими
(тероризм, радикалізм та ін.),
У суспільстві також виділяють делінквентну поведінку – порушення
особливо значущих для суспільства норм, які закріплені законодавством.
Делінквенція – це різновид девіації, за яку порушники несуть карну
відповідальність (наприклад, вбивство людини).
Віділяють такі групи факторів ризику делінквентної поведінки:
 біологічні (пов’язані з процесом статевого визрівання);

 психологічні (наявність таких рис характеру, як істеричність,
надмірне емоційне збудження, схильність до втечі тощо);
 соціальні (несприятливі умови оточення та недоліки виховання).
2. Специфіка соціальної аномії
Аномія – соціальна нестабільність, що склалася внаслідок зменшення
поваги до соціальних норм і цінностей; відсутність закону, цінніснонормативний хаос, небажання керуватися нормою, бездіяльність і
неефективність правоохоронної системи. Аномія супроводжує війни,
перевороти, революції, політичні кризи. В такі періоди послаблюється
соціальний контроль, населення потрапляє в стан дезорієнтації, активізується
злочинність.
Вперше це поняття застосував Е.Дюркгейм для аналізу ненормального,
патологічного стану суспільства. Вчений розглядав проблему взаємовідносин
суспільства і особистості, стверджуючи, що людина є двоїстою істотою, бо у
ній фізична сутність поєднується з соціальною. Соціальній людині
обов’язково потрібне суспільство, служити якому вона зобов’язана.
Поведінка особи повністю залежить від згуртованості та міцності
суспільства. Якщо суспільство знаходиться у стані кризи, соціальні
регламентації втрачають значення для особистості, наслідком чого є
неприборканість бажань та пристрастей. Такий стан у суспільстві і є аномією.
Погляди Е. Дюркгейма на аномію суттєво розвинув і модернізував Р.
Мертон. Причину виникнення аномічних ситуацій Р. Мертон убачав у
визначених умовах людського середовища, яке він розуміє, з одного боку, як
громадську, з іншого – як культурну структуру. Культурна структура
представляє собою комплекс тих цінностей і норм, які вказують на
поведінкову орієнтацію визначених членів суспільства або групи; а під
соціальною структурою розуміється той комплекс суспільних стосунків, у
яких співіснують члени суспільства або групи. На думку американського
вченого Р. Мертона, аномія – це наслідок незгоди і конфлікту між культурою
та соціальними структурами. Аномія виражає таку соціальну ситуацію, коли
люди не можуть досягти своєї мети законними засобами, і в силу цього вони
ігнорують вказані засоби, прагнучи досягти її незаконними засобами.
Аномічну ситуацію загострює і зменшення поваги особи до правових та
моральних норм.
Роберт Мертон виділив п’ять моделей соціальної адаптації особистості
до вироблених у суспільстві культурних норм, залежно від того, чи визнають
ці особи панівні цінності і чи відповідають вони виробленим у суспільстві
правилам досягнення соціальних благ. Стан аномії можливий як внаслідок
погіршення життя, кризи, так і за умов матеріального добробуту у
суспільстві.
При аномії:
 індивід випадає з ритму, втрачає здатність пристосовуватися до нового
стану і нових вимог суспільства;

 зникають чіткі норми і правила поведінки;
 руйнуються суспільні цінності;
 маргіналізуються деякі суспільні групи.
Аномія є способом пристосування суспільства до певної ситуації.
Ступінь свободи особистості зростає, відсутні тверді життєві цілі, норми і
взірці поведінки. Це ставить багатьох в непевне соціальне становище,
позбавляє колективної солідарності, відчуття єдності з конкретною групою і
суспільством. Звідси – зростання злочинності, порушень правил поведінки і
норм моралі.
Одна з головних причин аномії – втрата звичних функцій інститутами і
групами, які є проміжними ланками між індивідом і державою. Виникає
своєрідний психологічний парадокс: людина відчуває себе більш захищеною
і вільною в жорсткій закритій системі з малим вибором занять і обмеженими
можливостями, аніж в умовах непевності у відкритій системі з
універсальними нормами, які є формально рівними для всіх. При
традиційних суспільних порядках, людські здібності і потреби
забезпечувались відносно просто, оскільки колективна свідомість утримувала
їх на низькому рівні, не дозволяючи розвинутися індивідуалізмові і
встановлюючи суворі межі для становища індивіда в суспільстві, подолати
які він не міг. Ієрархічне традиційне суспільство (феодалізм) було стійким,
оскільки ставило різні цілі для різних соціальних верств, дозволяючи
кожному відчувати своє життя осмисленим всередині вузької замкнутої
соціальної верстви.
3. Соціологічне трактування злочину і злочинності
Біологічні теорії
Італійський лікар-кримінол Чезаре Ломброзо у 70-x рр. XIX ст. піддав
антропоморфним вимірам багатьох в’язнів і дійшов висновку, що всі вони
наділені характерними фізичними ознаками: низьке чоло, важке підборіддя,
широке обличчя, великі вуха і густий волосяний покрив усього тіла. Вчений
зробив висновок, що злочинці є представниками певного атавістичного
людського типу, або дефективними людьми.
У 1949 р. Вільям Шелдон опублікував роботу, у якій стверджував, що
схильність до скоєння злочинів залежить від типу тілесної будови. На його
думку, мезоморфи – м’язисті; активні типи – мають більшу схильність до
злочинної поведінки, ніж ектоморфи (тендітний, високий тип людей) чи
ендоморфи (низький, схильний до повноти тип людей).
Останнім часом деякі дослідники вважають, що схильність до скоєння
злочинів може задаватися певним набором хромосом, який містить додаткові
чоловічі хромосоми (ХУУ), у той час, як стандартний набір – ХУ. Але на
сьогодні хромосомними дослідженнями охоплено ще недостатньо людей,
щоб можна було із певністю стверджувати, що саме серед злочинців є більше
осіб із таким чи іншим набором хромосом.
Психологічні теорії

У психологічних теоріях головний акцент робиться на особистісних
чинниках, зокрема на неправильній соціалізації особистості у дитинстві.
Психоаналітична концепція Зиґмунда Фрейда і його послідовників
розглядає агресивність як вроджену, притаманну людині властивість, яка не
знята у процесі соціалізації і виявляється у вигляді спонук Id («Воно»), тобто,
несвідомого, в той час як Ego («Я») – має реалізовувати раціональні
прагнення. Своїми висновками психоаналітики підводять ґрунтовну наукову
базу під значення процесу соціалізації для зняття природної агресивності
людини, оскільки, за певних несприятливих умов, вроджена агресивність
може стати причиною злочинної поведінки.
Деякі вчені трактують психічні розлади не як хворобу, аналогічну
фізичній хворобі, а як соціальні відхилення, як форму прориву норми. Як і у
випадках із людьми, що хворіють на алкоголізм, злодіями чи проститутками,
психічні розлади також характеризуються відходом від норми: агресивністю,
некоректністю висловлювань, розривом міжособистісних контактів, фобіями,
депресивними станами.
Соціологічні теорії
Усі соціологічні теорії наголошують на відсутності чітко визначеної
межі між злочинною і респектабельною поведінкою, а також на тому, що у
формуванні злочинної поведінки дуже важливу роль відіграє контекст –
соціальне навчання та соціальне оточення.
Теорії мікрорівня (Едвін Сазерланд, Ральф Клоуворд). Е. Сазерланд
пояснює девіантність за допомогою теорії, яка отримала назву теорія
диференційної асоціації. Ця теорія відштовхується від ідеї про те, що у
суспільстві існує багато субкультур. Деякі з субкультур заохочують
протизаконні дії. Згідно з Сазерландом, індивіди стають злочинцями,
засвоюючи норми і цінності злочинних соціальних груп до яких вони
належать. Девіант засвоює не те, що потрібно суспільству, а те, чого навчає
його найближче кримінальне оточення; виходячи із культури, індивід
входить у субкультуру. Звичайно, стати злочинцем, засвоївши норми
злочинних соціальних груп, може кожен, однак стають злочинцями зазвичай
ті індивіди, які вступають у контакт із цими групами найчастіше. Чим раніше
почнуться контакти індивіда з криміногенним оточенням і чим
інтенсивнішими вони будуть, тим вищою є ймовірність того, що такий
індивід також стане правопорушником. Ось чому діти із так званих
неблагополучних сімей частіше за інших стають на шлях порушення законів.
Р. Клоуворд виділяє три різновиди злочинної субкультури:
кримінальна – крадіжки; конфліктна – застосування насильства для
досягнення своєї мети; відступаюча – вживання наркотиків.
Теорія контролю (Уолтер Реклесс, А. Рубанов). У. Реклесс,
відштовхнувшись від теорії диференційованої асоціації, зацікавився
питанням: чому ж у районах із високим рівнем злочинності зустрічаємо
молодих людей, які все-таки не стали на хибний шлях? На його думку, це
стається через те, що вони виробили в собі власний позитивний образ, який
допомагав їм відрізнитися від кримінального оточення. Справжньою ж

причиною злочинної поведінки є брак внутрішнього контролю індивіда, а
також пильного соціального контролю.
Дослідження, проведені російським соціологом А. Рубановим,
показують, що згідно оцінки молодих людей, домінуючими факторами
девіантної поведінки молоді у сучасних умовах є: заздрість; агресивність;
прагнення гострих відчуттів; конфлікти з батьками; надлишок вільного часу і
його погана організація; насильство у підлітковому середовищі.
Теорія структурної напруги (Еміль Дюркгейм, Роберт Мертон).
Ця теорія ґрунтується на вченні Е. Дюркгейма про аномію. Аномія
виникає тоді, коли суспільство є нездатним установити рамки соціальних
норм, коли у суспільстві немає згоди стосовно основних цілей і цінностей,
що призводить до втрати ефективності їх впливу на індивіда. Роберт Мертон
використав теорію аномії, щоб побудувати теорію, яка пояснює причини
девіантної поведінки. Він пов’язав проблему аномії з невідповідністю між
цілями і доступністю інституціалізованих засобів їх досягнення. При
обмеженості можливостей для досягнення поставлених суспільством цілей
(наприклад, багатства) за допомогою доступних засобів, індивід
використовує інші можливості для досягнення цілі, навіть якщо вони є
незаконними. Мертон виділив п’ять можливих варіантів індивідуальної
адаптації у суспільстві: конформізм, інновація, ритуалізм, ескейнізм, бунт.
Теорія ярликів (Едвін Лімерт, Ерік Еріксон, Говард Бекер).
Фундаментальним положенням цієї теорії є те, що жоден тип поведінки
не є автоматично і внутрішньо девіаційним. Девіація вимагає дефініції.
Тобто, треба визначити, що такий чи інший тип поведінки є ненормальним.
Адже різні суспільства і різні суспільні групи визначають як девіантні різні
типи поведінки. Наприклад, в одних суспільствах (Україна, Польща, США)
девіацією є вживання наркотиків, а нормою є вживання алкоголю, а в інших
(Іран, Афганістан, Саудівська Аравія) – девіацією є вживання алкоголю, зате
допускається вживання деяких наркотиків.
Іншим важливим положенням цієї теорії є твердження, що всі люди на
своєму життєвому шляху час від часу припускаються вчинків, які
окреслюються їхнім суспільством як девіантні, так звана первинна девіація.
Проте не всі ці діяння трактуються суспільством однаково. Іноді первинна
девіація залишається суспільством просто не поміченою, але буває й таке, що
після проступку на людину «навішують ярлик», людину ніби «призначають»
девіантом. Тоді ми маємо справу із "вторинною девіацією", коли індивід
«приймає ярлик» і всі, включно з ним самим, починають сприймати його як
девіанта.
У контексті теорії ярликів американський соціолог Ервін Гофман
розробив теорію стигматів (стигма – тавро, штамп). При першому
сприйнятті виникає певне уявлення про людину, її оцінка. Це і є стигмат – те,
що відрізняє певну людину від нас, і те, що ми у ній не сприймаємо. У ньому
відображено різницю між оціночною і реальною ідентичністю, стереотипом і
суттю. Є три види стигматів: фізичні недоліки; недоліки характеру – слабка
воля, неприродні захоплення, примітивні переконання, психічні

захворювання, алкоголізм та ін.; расові, національні, релігійні, які
переносяться на всіх членів цих соціальних груп.

