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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Соціологія девіантної поведінки є спеціальною соціологічною те�
орією, яка соціологічними методами досліджує сутність соціального
явища девіацій — відхилення в діях і поведінці окремих людей груп.

Об’єкт соціології девіантної поведінки — соціальні суб’єкти деві�
антної поведінки: окремі люди, групи людей та соціальні організації.

Предметом вивчення цієї соціологічної теорії середнього рівня є
сутнісні характеристики девіантної поведінки як специфічного виду
соціальних відносин.

Соціологія девіантної поведінки зосереджує увагу насамперед на
розкритті сутності девіацій (відхилень) у поведінці людей на основі
комплексно�системного підходу, який включає біологічний, психоло�
гічний, соціологічний аспекти. Актуальним є вивчення індивідуаль�
них відхилень, їх взаємозв’язку, комплексного критерію девіацій. Все
це дає можливість забезпечити наукову діагностику девіантної пове�
дінки, її причин і проявів (правопорушень, злочинів, різних форм соці�
альної патології).

Соціологія девіантної поведінки допомагає чітко визначити і реа�
лізувати шляхи подолання девіантної поведінки стосовно середови�
ща�потреб, їх усвідомлення і діяльного задоволення задля утверджен�
ня законності і правопорядку.

НАВЧАЛЬНО�ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення дисципліни

“СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ”

№ Назва теми
пор.

1 Соціологія девіантної поведінки як наука
2 Аналіз девіантної особистості: історична ретроспектива
3 Девіантна поведінка: структура, процеси подолання

девіацій
4 Соціальні суперечності як причини девіантної поведінки
5 Механізми поведінки, що відхиляється від норми
6 Еволюція поглядів щодо змісту і принципів впливу

на девіантну особистість
7 Види девіантної поведінки
8 Проблема виправлення девіантної поведінки
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ”

Тема 1. Соціологія девіантної поведінки як наука (2 год.)

Об’єкт, предмет, сутність і зміст девіантної поведінки. Характери�
стика основних теорії і концепцій девіацій. Біологічні, психологічні,
соціологічні теорії девіацій. Індивідуальні і соціальні відхилення. Кри�
терії девіацій. Соціальна діагностика девіантної поведінки: конструк�
тивні і деструктивні девіації.

Література [2; 4; 5; 7; 8; 15; 22]

Тема 2. Аналіз девіантної особистості: історична
ретроспектива (4 год.)

Проблема аномальної душі та гріховного тіла в античності та серед�
ньовіччі. Негативні якості особистості (Платон, Аристотель).

Протилежність душі в епоху еллінізму. Аврелій, Августин, П. Абе�
ляр, Т. Аквінський про сутність людини.

Мислителі Відродження про джерела гріховної поведінки особис�
тості (М. Кузанський, Е. Роттердамський, Т. Мор, Н. Макіавеллі,
М. Монтень).

Девіантна особистість як наслідок соціальних негараздів (вчення
Нового часу: Ф. Бекон, Т. Гоббс). Недоброчесна (девіантна) поведінка
за Р. Декартом. Дж. Локк про девіантну поведінку. Французькі матеріа�
лісти про природу соціальних відхилень у поведінці людини.

Проблема девіантності в німецькій класичній філософії. Імператив
моральності І. Канта. Погляди І. Фіхте щодо сутності людини. Девіант�
на поведінка як свідоме порушення чужого права (Г. Гегель).

Проблема девіантної особистості у вченнях ХХ ст. Психоаналітична
теорія (З. Фрейд, А. Адлер, Е. Еріксон, К. Юнг, Е. Фром) Соціокуль�
турний напрям (К. Хорні). Диспозиціональні погляди Г. Олпорта. Біхе�
віоризм (Б. Скіннер). Соціально�когнітивний напрям А. Бандури.
Когнітивний напрям Дж. Келлі. А. Маслоу. Екзистенціалізм.

Література [2; 3; 8; 26; 30]

Тема 3. Девіантна поведінка: структура, процеси подолання
девіацій (4 год.)

Поняття соціальної норми. Характеристики соціальної норми: ко�
рисність, обов’язковість і фактична реалізація в поведінці людей. Види
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нормативних систем: право, мораль, політичні норми, звичаї, традиції,
естетичні норми, організаційні та релігійні норми. Соціальна норма
та її форми (дозвіл, заборона, припис). Позитивні відхилення. Струк�
тура соціальних відхилень і рівні їх вивчення. Наслідки соціальних
відхилень.

Соціальна аномія. Підстави виділення девіантної поведінки. Мар�
гіналізація суспільства як підстава виникнення девіантної поведінки.
Міграція. “Образ життя” та “рівень життя” і їх взаємозв’язок з девіант�
ною поведінкою. Здоровий спосіб життя. Класифікація девіантної
поведінки (Р. Мертон, Т. Шибутані).

Тлумачення девіантної поведінки в ХХ ст. (Ж. Пінатель. Д. Дуг�
лас). Варіанти визначення соціальних відхилень.

Література [3; 13; 14; 22]

Тема 4. Соціальні протиріччя як причини девіантної
поведінки (2 год.)

Вивчення способу життя різноманітних професійних, вікових
груп населення — соціальний рівень дослідження девіантної поведін�
ки. Чинники, що регламентують ставлення до естетичних, моральних
норм, звичаїв і цінностей: вік, культура, професіоналізм, націо�
нальність, регіон проживання. Проблема плюралізму думок.

Література [4; 5; 6; 13; 14; 20]

Тема 5. Механізми поведінки, що відхиляється від норми
(2 год.)

Проблемна ситуація. Обставини, що спричиняють антинорматив�
не рішення. Особливості ситуацій стосовно різних видів соціальної
патології. Особливості особистості. Диференціація і взаємозв’язок
видів девіантної поведінки. Основні етапи девіантного вчинку: проб�
лемна ситуація; ціннісно�нормативне регулювання; прийняття рішення;
скоєння вчинку. Вірогідні реакції на конфліктні ситуації. Самовиправ�
дання та захист з боку суб’єкта девіантної поведінки.

Література [2; 12; 22; 30]

Тема 6. Еволюція поглядів щодо змісту і принципів впливу
на девіантну особистість (2 год.)

Від відплати до виправлення особистості (доба античності, серед�
ньовіччя). Покарання як вияв справедливості (античність). Виправ�
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лення за часів Середньовіччя. Відхід від карної поведінки за часів Ре�
несансу.

Період кінця ХVІ — середина ХІХ ст. Погляди Ф. Бекона, Т. Гоббса,
Дж. Лока про покарання за девіантну поведінку. Аналіз функцій пока�
рання у працях Ш. Монтеск’є, Ж. Ж. Руссо, П. Гольбаха. Покарання
девіантної особистості в німецькій класичній філософії.

Погляди на виправлення девіантної особистості в ХІХ–ХХ ст.
(Ч. Ломброзо, М. Фуко).

Література  [9; 12; 21; 22; 25]

Тема 7. Види девіантної поведінки (2 год.)

Типологія соціальних відхилень. Внутрішня структура девіантної
поведінки, її елементи (суб’єкт, об’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сто�
рони). Поведінка, орієнтована на внутрішнє та зовнішнє середовище.
Взаємозв’язок видів девіантної поведінки.

Злочинність, її специфічні риси. Пияцтво та алкоголізм, їх причи�
ни. Наркоманія, її причини. Суїцидальні явища, їх причини і профі�
лактика. Відхилення у сфері моралі.

Література [2; 12; 16; 22; 28]

Тема 8. Проблема виправлення девіантної поведінки (4 год.)

Інформаційний підхід. Напрями роботи: підвищення рівня свідомо�
го ставлення до норм; демонстрація стабільності норми і неухильності її
виконання; підвищення престижу юридичної системи; розповсюдження
нормативної інформації довідкового характеру; конкуренція інформа�
ційних впливів.

Соціально�профілактичний підхід. Обмеження в його застосуванні:
час отримання та зміст інформації про об’єкти профілактики; фізичні
(технічні), соціальні, психологічні можливості застосування; правові
та моральні норми припустимого втручання.

Метод застосування санкцій.
Медико�біологчний підхід, основні випадки його застосування.

Література [1; 12; 13; 18; 20; 31]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Об’єкт соціології девіантної поведінки.
2. Предмет соціології девіантної поведінки.
3. Визначення девіантної поведінки.
4. Поняття соціальної патології.
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5. Біологічні концепції девіантної поведінки.
6. Психологічні теорії девіантної поведінки.
7. Соціологічні теорії девіантної поведінки.
8. Поняття аномії.
9. Індивідуальні і соціальні девіації.

10. Критерії девіацій.
11. Соціальні фактори як причина девіацій.
12. Конструктивні девіації.
13. Поняття деструктивної девіації.
14. Погляди Р. Мертона на девіації.
15. Основні цілі профілактики девіантної поведінки.
16. Форми профілактичної роботи девіантної поведінки.
17. Види девіантної поведінки.
18. Алкоголізм та пияцтво як вид девіантної поведінки.
19. Суїцидальна поведінка як прояв девіантної поведінки.
20. Наркоманія та її причини.
21. Відхилення у сфері моралі.
22. Напрями роботи в інформаційному підході до профілактики

девіантної поведінки.
23. Соціально�профілактичний підхід до девіантної поведінки.
24. Методи застосування санкцій до девіантної поведінки.
25. Медико�біологічний підхід до девіантної поведінки.
26. Взаємозв’язок видів девіантної поведінки.
27. Маргіналізація суспільства як підстава виникнення девіантної

поведінки.
28. “Спосіб життя” та “рівень життя”, їх зв’язок з девіантної пове�

дінкою.
29. Міграція і девіантна поведінка.
30. Здоровий спосіб життя.
31. Соціальні протиріччя як причини девіантної поведінки.
32. Поняття соціальної норми.
33. Характеристика соціальних норм.
34. Види нормативних систем.
35. Соціальна норма та її дія.
36. Структура соціальних відхилень і рівні їх вивчення.
37. Наслідки соціальних відхилень.
38. Проблема плюралізму думок і девіантна поведінка.
39. Основні етапи девіантного вчинку.
40. Вірогідні реакції на конфліктні ситуації.
41. Самовиправдання та захист з боку суб’єкта девіантної поведінки.
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42. Чинники, що регулюють ставлення до норм, звичаїв і цінностей.
43. Соціальні рівні дослідження девіантної поведінки.
44. Проблемна ситуація.
45. Обставини, що породжують антинормативні рішення.
46. Проблема аномалій душі і гріховного тіла в добу античності і

середньовіччя.
47. Негативні якості особистості (Платон, Аристотель).
48. Мислителі Відродження про джерела гріховної поведінки осо�

бистості.
49. Девіантна поведінка як наслідок соціальних негараздів: Новий

час.
50. Проблема девіантності в німецькій класичній філософії.
51. Класифікація девіантної поведінки у Р. Мертона.
52. Класифікація девіантної поведінки у Т. Шибутані.
53. “Імператив моральності” І. Канта.
54. Соціокультурні теорії девіацій (Селлін).
55. Теорія навішування ярликів (Беккер).
56. Поведінка, орієнтована на внутрішнє і зовнішнє середовище.
57. Еволюція поглядів щодо виправлення особистості.
58. Покарання як вияв справедливості.
59. Погляди на виправлення особистості в ХІХ–ХХ ст.
60. Злочинність, її специфічні риси.
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