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Козер Л.  ................................................................................................... 64 
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У сьогоднішній Україні економічні, політичні та фінансові проблеми 
набули надзвичайної гостроти. Їх результатом є поширення у суспільстві 

цілого ряду негативних поведінкових чинників – девіацій. Загалом девіація 

притаманна всім без винятку суспільствам на кожному з етапів їх розвитку. 

Девіація (відхилення) є однією зі сторін явища мінливості, що 
притаманне як людині, так і навколишньому світу. Мінливість в соціальній 

сфері завжди пов’язана з діяльністю і виражається у поведінці людини, 

що представляє її взаємодію з навколишнім середовищем, опосередковано 

зовнішньою і внутрішньою активністю особистості. 
Девіантна поведінка – відхилення у поведінці індивідів від 

загальноприйнятих норм, які склалися у суспільстві, зухвалість,  

агресивність, а отже, вирішальний крок до скоєння, можливо, 

ненавмисного злочину або цілого ряду правопорушень, негативні форми 
поводження, вияв етичних вад, відхилень від норм моралі, права, форма 

етичного зла, а також дії та вчинки людей, соціальних груп, що суперечать 

соціальним нормам або визнаним шаблонам і стандартам поведінки 
та одна з гострих проблем, з якою доводиться мати справу членам 

суспільства. 

Проблема соціальної девіантності досліджуються переважно 

представниками юриспруденції, криміналістики, психології, соціальної 
психології, а також соціології та інших галузей науки, об’єктом наукових 

інтересів яких є людина. 

Навчальний предмет «Соціологія девіантної поведінки» має на меті 

висвітлити сутність цього соціального явища, показати методи його 
дослідження, теоретичні аспекти та існуючі проблеми. 

Мета навчального курсу: 

1) розкрити соціальну сутність поняття «соціальна девіантність» 

як соціального феномена; 
2) проаналізувати основні передумови соціальної девіантності у 

суспільстві. 

Об’єктом соціології девіантної поведінки є окремі індивіди, групи 
та колективи людей, формальні та неформальні об’єднання, соціальні 

організації. 

Предметом – сутнісні характеристики девіантної поведінки як 

специфічного виду соціальних відносин. 
Задачею – визначення поняття «поведінки, що відхиляється від 

норми», а також розкрити його поняття і сутність. 

КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ 
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Соціальні процеси, які відбуваються у суспільстві не випадкові, 

вони мають певне підґрунтя і причини. Соціологія девіантної поведінки 

зосереджує свою увагу на причинах та наслідках девіацій у стосунках 

людей на основі комплексно-системного підходу, який включає 

біологічний, психологічний і соціальний аспекти. 

Студенти повинні знати: 

 характеристики, форми й види соціальних відхилень; 

 причини відхилень, шляхи подолання негативних форм девіації; 

 суспільні явища та процеси, які сприяють поширенню девіантних 

форм поведінки; 

 засоби та методи профілактики та попередження девіацій у 

суспільстві. 

Навчальний предмет «Соціологія девіантної поведінки» вивчається 

студентами третього курсу, які навчаються за спеціальністю «Соціологія», 

у третьому триместрі в обсязі 24 год аудиторних занять (12 год – 

лекції, 12 год – практичні заняття). 

Соціологія девіантної поведінки 
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1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ 

ПЛАН КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ». 

АУДИТОРНА РОБОТА 

 

№ з/п Тема занять 
Лекції 
(год) 

Семінари 
(год) 

Модуль 1 (4 год) 

1 
Тема 1. Вступ. Теоретичні основи і класифікація 
девіантної поведінки 

2 2 

2 
Тема 2. Теоретичні вчення про девіантну 
поведінку 

2 2 

Модуль 2 (8 год) 

3 

Тема 3. Характеристика форм і видів девіантної 
поведінки. Злочинність та її прояви. 
Алкоголізм: соціальні проблеми 

2 2 

4 
Тема 4. Проституція як негативне соціальне явище. 
Суїцид та проблеми його подолання 

2 2 

5 

Тема 5. Наркоманія – глобальна проблема 
сучасності. 
ВІЛ/СНІД – соціальна хвороба 

2 2 

Модуль 3 (2 год) 

6 Тема 6. Профілактика девіантної поведінки 2 2 

Усього  12 12 

Соціологія девіантної поведінки 
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Спосіб життя – сукупність стійких типових форм життєдіяльності. 
Суїцид – це свідомий, умисний та швидкий намір позбавити себе 

життя. При суїциді людина має мету і мотив, який спонукає її до дії. З 

точки зору соціології – самогубство одна з моделей девіантної поведінки, 
що є різновидом соціальної патології. 

Суїцидальна поведінка – усвідомлення дії, які спрямовані уявленнями 

про позбавлення себе життя. 

Суїцидна превенція – це превентивна профілактика самогубств, 
мета якої полягає в іформаційно-пропагандиській роботі з населенням, 

націленої на попередженні самогубств, здійснення соціально-психологічної 

допомоги. 

ХПСШ – хвороби, що передаються статевим шляхом. 

Цінності – це переконання щодо цілей, до яких індивід прагне, та 

основні засоби їх досягнення. Основна вимога до переконань – їх 

повинно поділяти все суспільство. Під цінностями виступають різні 
переконання, але кожний соціальний устрій сам визначає свої цінності. 

Цінності соціальні: 
1) у широкому значенні – значимість явищ і предметів реальної 

дійсності з точки зору їх відповідності або невідповідності потребам 
суспільства, соціальних груп і особистості; 

2) у вузькому значенні – етичні й естетичні вимоги, вироблені 

людською культурою, що є продуктами людської свідомості. До числа 

цінностей відносять світогляд, соціальну справедливість, людська гідність, 
цивільний обов’язок. 
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порушених функцій організму і працездатності, обмеженої життєдіяльності 
хворих, інвалідів. Реабілітація – один із важливих напрямків у соціальній 

роботі. Це вплив, що визначається соціальною підтримкою і соціальним 

захистом людей, які їх потребують через соціальну незахищеність, 

хворобу, дисфункції або інші соціальні причини. Допомога полягає у 
фізичній терапії, психотерапії, тренуванні, зміні способу життя. 

Резистентність – здатність організму, мікроорганізму чи вірусу 

втрачати чутливість до ліків. 

Ремісія – тимчасове послаблення чи зникнення симптомів 
захворювання. 

Реплікація – розмноження, повторення. 

Ретровіруси – клас вірусів, які копіюють генетичний матеріал, 

використовуючи РНК як шаблон для виробництва ДНК. 
РНК – молекула, що являє собою одинарний ланцюжок з нуклеотидів. 

Свідомість – вищій рівень психічної активності людини як 

соціальної істоти. 
Симптом – будь-які відчутні зміни в організмі чи його функціях, 

виявлені на основі скарг хворого (суб’єктивний симптом) чи під час 

обстеження (об’єктивний). 

Синдром – комплекс симптомів. 
Соціалізація – оволодіння індивідом у процесі взаємодії з соціальним 

середовищем механізмами соціальної поведінки і засвоєння її норм, 

що мають адаптивне значення. 

Соціальна адаптація – процес ефективної взаємодії з соціальним 
середовищем. 

Соціальна взаємодія – процес спілкування, у результаті якого 

створюється спільне у розумінні соціальної ситуації між його суб’єктами 

і досягається певна ступінь солідарності. 
Соціальні відхилення – порушення соціальних норм, які харак-

теризуються масовістю, стійкістю і поширеністю, наприклад, злочинність і 

пияцтво. 
Соціальні норми – це стійкі відтворювані уявлення про межі 

допустимого (забороненого, дозволеного, необхідного чи схвалюваного), 

які історично склалися в кожному суспільстві. Соціальні норми слід 

розглядати невідривно від соціальних цінностей. 
Соціальний інститут – початок, що організовує членів суспільства 

в систему відносин, ролей і статусів. 

Соціальний контроль – система засобів взаємовпливу суспільства 

і соціальних груп на особистість з метою регуляції її поведінки і 
приведення її у відповідність з загальноприйнятими у даному суспільстві 

нормами. 
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2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН 
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Тиждень 1 2 3 4 5 6 

Модулі Модуль 1  Модуль 2  Модуль 3 

Лекції 1 2 3 4 5 6 

Дати           

Теоретичні 
розділи 

Соціологія девіантної 
поведінки, її предмет 

та завдання. 
Теоретичні вчення про 

девіантну поведінку 

Форми і види девіантної 
поведінки  

Профілак-
тика 

девіантної 

поведінки 

Теми лекцій       

Теми 
семінарів 

п. ІІІ. 
Модуль 1. 

Семінарське 
заняття № 1 

п. ІІІ. 
Модуль 1. 

Семінарське 
заняття № 2 

п. ІІІ. 
Модуль 2. 

Семінарське 
заняття № 3 

п. ІІІ. 
Модуль 2. 

Семінарське 
заняття № 4 

п. ІІІ. 
Модуль 2. 

Семінарське 
заняття № 5 

п. ІІІ. 
Модуль 3. 

Семінарське 
заняття № 6 

Самостійна 
робота 

Теоретичні основи 
соціології 

девіантної поведінки  

Чинники формування 
девіантної поведінки  

Профілактика 
девіацій 

Види 
контролю 

Контрольна робота. 
Тест 1  

Контрольна робота. 
Тест 3 

Контрольна робота. 
Тест 2  
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Перинатальна трансмісія ВІЛ – передача ВІЛ-інфекції від 
матері дитині. 

Підлітки – хлопці й дівчата в перехідному (від дитини до юнацтва) 
віці (звичайно від 12 до 16 років). Основні специфічні особливості 
підлітків, зумовлені фізичним, психологічним і соціальним становленням 
особистості, яке відбувається у цей період. 

Поведінка – процес взаємодії особистості з середовищем, 
опосередкований індивідуальними особливостями і внутрішньою 
активністю індивіда, який має форму переважно зовнішніх дій і вчинків. 
В структуру людської поведінки входять: мотивація і ціле покладання, 
емоціональні процеси, саморегуляція, когнітивна переробка інформації, 
мова, вегітосоматичні прояви, рухи і дії. Основні форми поведінки: 
вербальна і невербальна, свідома і несвідома, вільна і невільна. 

Поведінка, що відхиляється – форма дезорганізації поведінки 
індивіда, що виявляє невідповідність очікуванням, що склалися, 
моральним і правовим вимогам суспільства (аморальність, правопорушення, 
злочинність, наркоманія, самогубство, проституція тощо). 

Порнобізнес – організована злочинна діяльність, пов’язана з 
виготовленням і збутом порнографічної літератури, кіно і відеофільмів 
тощо. 

Порнографія – крайня непристойність, цинічність, вульгарна 
натуралістичність в зображені статевих відносин в образотворчому 
мистецтві, театрі, кіно тощо. Служить однією з причин девіантної 
поведінки, особливо молоді. 

Превенція – вплив з метою попередження – профілактики небажаного 
явища. 

Провірус – генетичний матеріал вірусу в формі ДНК, який проник 
у геном організму-хазяїна. Коли ВІЛ в латентній формі знаходиться в 
клітинах людського організму, він є провірусом. 

Проституція – соціальне явище, яке мало місце ще у ІІ ст. до н. е. 
і характеризується продажем жінкою свого тіла поза шлюбом з метою 
отримання засобів для свого існування. 

Профілактика – система соціальних, медичних та інших заходів, 
спрямованих на запобігання, відвернення розвитку соціальних проблем 
або захворювання. 

Профілактика алкоголізму – антиалкогольна пропаганда, починаючи 
з дитячого віку, ліцензування спиртових напоїв, педагогічна просвіта 
дітей і дорослих, попередження пияцтва, рання діагностика алкоголізму, 
адекватне його лікування, яке обов’язково включає психотерапію. 

Публічний будинок – це заклад, у якому працює група повій. 
Реабілітація – комплекс медичних, психологічних, педагогічних, 

технічних, професійних мір, спрямованих на відновлення (або компенсацію) 
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класів, соціальних груп і шарів у суспільному середовищі; конфлікти 
між малими групами, сім’ями, особистостями. 

Лейкоцити – білі клітини крові, які можуть переходити з 

кровообігом у тканини тіла і навпаки. 

Лентивіруси – «повільні» віруси, для яких характерний довготривалий 

період між інфікуванням і появою перших симптомів хвороби. 

Маргінальність – приналежність до крайньої межі норми, а також 

до прикордонної субкультури. 

Мікози – грибкові захворювання. 

Мікроби – мікроскопічні живі організми, до яких відносяться 

бактерії, найпростіші та грибки. 

Мотив – спонукання, які пояснюють індивідуально-психологічні 

відмінності між людьми у процесі діяльності в ідентичних умовах. 

Мотив соціальний – спонукання до діяльності, що є властивістю 
особистості (групи), що виникає при усвідомленні потреб. 

Мотивація – сукупність психічних процесів, які надають поведінці 

енергетичний імпульс і загальну спрямованість, а також рушійна сила 

поведінки, тобто проблема мотивації є проблемою причин поведінки 
індивіда. 

Мотивованість поведінки – внутрішня готовність діяти, яка 

регулюється головними потребами, цінностями особистості. 

Навчання – формування нового індивідуального досвіду в процесі 
активного взаємозв’язку із середовищем. 

Наркоман – людина, що страждає наркоманією. 
Наркоманія (сон, пристрасть, безумство) – хронічне захворювання, 

яке викликається зловживанням лікарськими або нелікарськими 
наркотичними засобами, що характеризуються непереборним потягом 
до наркотиків, які викликають у малих дозах ейфорію, у великих – 
оглушення, наркотичний сон, порушення фізичних та психологічних 
функцій. 

Наркотик – природна або синтетична речовина болезаспокійливої і 
снодійної дії (кокаїн, морфій, опій, героїн тощо), зловживання яким 
призводить до наркоманії. 

Норми – це принципи, які формують поведінку в тій чи іншій 
культурі, яку поділяють члени даного суспільства, а також є тим 
механізмом, який утримує суспільну систему в стані життєздатної 
рівноваги в умовах невідворотних змін. 

Опій, опіум – висушений молочний сік незрілих коробочок для 
зерен маку, який має у своєму складі різні алкалоїди (морфій та ін.), 
що і є наркотиком. Застосовується як лікарський і болезаспокійливий 
засіб, часте вживання якого веде до наркоманії. 
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МОДУЛЬ 1 (4 год) 

 

Тема 1. Вступ. Теоретичні основи і класифікація девіантної 

поведінки 
Основна мета, задачі, об’єкт, предмет і зміст навчального курсу 

«Соціологія девіантної поведінки». 
Висвітлення та характеристика основних наукових теорій девіації. 

Поняття, класифікація і типи девіантної поведінки. Причини девіацій. 
Девіант. Структура девіантної поведінки. Критерії «поведінки, що 
відхиляється від норми». Соціальні відхилення від поведінкової норми. 
Рівень коефіцієнту відхилення. Структура відхилення. Девіантна 
субкультура. 

Соціальна норма. Формальні й неформальні соціальні норми. Критерії 
соціальних норм. Форми і зміст соціальних норм. Соціальний контроль: 
внутрішній і зовнішній; типи. Цінності та переконання. Потреби та 
інтереси. Вимоги та очікування. Типи соціальних норм. Класифікація 
соціальних норм. Регламентаційні чинники соціальних норм. Регулятивна 
функція соціальних норм у суспільстві. Поведінкова ситуація. 

 

Тема 2. Теоретичні вчення про девіантну поведінку: історична 

ретроспектива 
Аналіз девіантної особистості. 
Проблема аномальності душі та гріховного тіла в античності та 

середньовіччі. Негативні якості особистості (Платон). Сфера людських 
стосунків та поведінка індивіда як розумної істоти в Аристотеля. 

Ідея єдності людства спільністю його походження Августина 
Блаженного («Град Божий»). Гріховність негативних людських вчинків. 

Мислителі Відродження про джерела гріховної поведінки особистості 
(Т. Мор, Н. Макіавеллі, М. Монтень). 

Девіантна особистість як наслідок соціальних негараздів. «Природна» 

концепція Ф. Бекона. Поведінка та вчинки людей у залежності від їх 

думок (Т. Гоббс). Дж. Локк про девіантну поведінку. Недоброчесна 

(девіантна) поведінка за Р. Декартом. Французькі матеріалісти про 
природу соціальних відхилень у поведінці людини. Проблеми девіантності 

4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 

«СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ» 

 



Мінц М.О. 

14 

в німецькій класичній філософії (моральність І. Канта). Девіантна поведінка 
як свідоме порушення чужого права (Гегель). Матеріалістична теорія 

К. Маркса. Біологічний функціоналізм П. Берґе. 

Проблема девіантності особистості у вченнях ХХ ст. Психоаналітичні 

теорії (З. Фройд, К. Юнг, Е. Фромм, А. Адлер). Диспозиціональні погляди 
Г. Олпорта. Біхевіоризм (Б. Скіннер). Екзистенціалізм. Домінування, 

владарювання та принцип територіальності у Е. Уілсона. Біологічний 

функціоналізм П’єр Ван ден Берґе. Соціологія злочинності І.П. Рущенко. 

Теорія девіацій Я.І. Гілинського. 

 

МОДУЛЬ 2 (8 год) 

 

Тема 3. Характеристика форм і видів девіантної поведінки 

Чинники формування девіацій. Злочинність. Історія соціології 

злочинності. Актуальність проблеми злочинності. Поняття злочину. 

Причини формування злочинності. Агресивність – складова частина 
злочинності. Класифікація та типологія злочинців. 

Алкоголізм: соціальні проблеми 

Алкоголізм – соціальне зло. Види алкоголізму: характеристика. 

Молодіжне пияцтво та його наслідки. Соціальні проблеми алкоголізму. 

 

Тема 4. Проституція як негативне соціальне явище 

Проституція: визначення, походження терміна. Історія проституції: 

релігійна, цивільна, естетична проституція. Ставлення оточуючих до 
проституції у різні часи. Актуальність проблеми проституції. Причини 

поширення проституції. Ознаки проституції. Мотиви занять секс-бізнесом. 

Типи представниць секс-бізнесу в Україні. Торгівля людьми як засіб 

поставок повій закордон. Суспільне ставлення до секс-бізнесу. Зв’язок 
криміналу і секс-бізнесу. Вплив «сексуальної революції» на розвиток 

негативних суспільних явищ. Легальна та нелегальна проституція. Закон 

України про проституцію. 

Суїцид та проблеми його подолання 

Суїцид як негативне явище у суспільстві. Визначення самогубства. 

Актуальність проблеми. Історія суїциду. Проблеми суїциду. Види 

самогубств. Чинники самогубств. Вчинення самогубства. Аналіз роботи 
Е. Дюркґейма «Самогубство: соціологічне дослідження». Еміль Дюркґейм 

про самогубство. Егоїстичний суїцид. Альтруїстичний суїцид. Аномічний 

суїцид. Фаталістичні самогубства. Індивідуальні форми різних видів 

суїциду. Суспільна основа суїциду. Зв’язок суїциду з іншими суспільними 
явищами. Передсуїцидальна поведінка. Мотиви, причини та наслідки 

суїциду. Ставлення суспільства до суїциду. 
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Збудження – нервовий процес, що лежить в основі умовно 
рефлекторної діяльності живого організму. Збудження взаємодіє з 

протилежним нервовим процесом – гальмуванням і полягає в приведенні 

до дії клітин мозку у відповідь на дію клієнта. 

Здоровий спосіб життя – це дії людини, спрямовані на зміцнення, 
покращення і збереження свого здоров’я, попередження виникнення і 

розвитку захворювання. 

Злочинність – відносно поширене, статично стійке соціальне явище, 

форма поведінки, що відхиляється, яка являє собою суспільну небезпеку. 
Злочинність організована – форма злочинної діяльності; здійснюється 

об’єднаннями злочинців, що монополізують різні сфери злочинної 

діяльності (торгівля наркотиками, контрабанда тощо). 
Імунітет – несприйняття організмом інфекційних та неінфекційних 

агентів і речовин: бактерій, вірусів, отрути та інших продуктів, 
чужорідних для організму. 

Імунна система – сукупність органів, тканин і клітин, що 
забезпечують розвиток імунної відповіді. 

Імунна відповідь – дія імунної системи у відповідь на вторгнення 
чужорідних речовин. 

Імунодефіцит – нездатність деяких ланок імунної системи нормально 
функціонувати, в результаті чого знижується опірність організму людини 
до інфекційних агентів і підвищується ймовірність розвитку різних 
захворювань, до яких в іншому випадку пацієнт не був би схильний. 

Імуномодулянти – природні або синтезовані речовини, які стимулюють, 
направляють чи відновлюють нормальну імунну відповідь. 

Імуностимуляція – метод лікування, суть якого полягає у відновленні 
чи зміцненні пошкодженої імунної системи. 

Інтерферон – захисна речовина білкового походження, що 
виробляється організмом у відповідь на проникнення вірусної інфекції. 
Інтерферон виробляють уражені вірусом клітини, щоб захистити здорові 
клітини від інфікування. 

Інфекція – стан, коли в організм проникає чужорідний агент, який 

розмножується і спричиняє хвороботворний процес. 

Колективне несвідоме – сукупність усіх природжених архетипів. 

Конфлікт – взаємодія двох і більше суб’єктів, що мають протилежні 
цілі, які реалізуються у збиток один одному (або один за рахунок 

другого). Конфлікт супроводжується гострими негативними емоційними 

переживаннями (гнів, страх, тривога , напруга тощо). 

Конфлікт соціальний – зіткнення сторін, думок, сил; вища стадія 
розвитку протиріч у системі відносин людей і соціальних інститутів. 

Виділяють конфлікти міжнародні між націями, державами; конфлікти 
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Девіаційне зречення – відмова від того, кого розглядають як девіанта, 
погодитися з даною думкою. 

Девіація – відхилення від норми. 

Дезадаптація – процес, що призводить до порушення взаємодії із 

середовищем. 
Деліквентна поведінка – дії конкретної особистості, які відхиляються 

від установлених у даному суспільстві та в даний час правових норм, 

що загрожують суспільному порядку. 
Деменція – при захворюванні на СНІД: неврологічне захворювання 

з різними клінічними виявами, до яких відносяться: втрата координації 
рухів, різкі зміни настрою, порушення здатності критично сприймати 
власні та чужі дії, на пізніх стадіях – прогресуюча втрата пам’яті, 
продуктивності мислення та індивідуальних рис особистості. 

Дендритні клітини – тип клітин імунної системи, що мають 
довгі, схожі на пальці щупальця, якими вони захоплюють чужорідні 
об’єкти. Дендритні клітини можуть сприяти початку розвитку ВІЛ-
захворювання. Виконуючи функції «патруля», вони переносять вірус 
з місця його первинного вторгнення до лімфовузлів, де зараженню 
підлягають інші клітини. 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота. Складова частина ядра 
клітини, що містить генетичний код. Головна складова частина хромосом, 
які є носіями спадкових ознак. 

Депресія – хворобливий стан, психічний розлад – відчуття 

пригніченості, песимізму, занепаду духовних сил, одноманітності уявлень, 

зниження прагнень, загальмованість рухів, різні соматичні порушення. 
Деструктивна поведінка – поведінка, яка завдає збитків і призводить 

до руйнування. 

Досвід соціальний – сукупність накопичених знань, навичок, умінь, 

черпаних людиною, спільністю, групою з реального життя, практичної 
діяльності, процесу соціальної взаємодії. 

Закон – 1) необхідне, значиме, стійке, відношення, яке повторюється 

між явищами у природі й суспільстві; 2) нормативний акт вищого 

органу державної влади, який прийнятий в установленому порядку і 
має вищу юридичну силу. 

Закони соціальні – стійкі, сутнісні, необхідні, які повторюються 

між явищами соціальної сфери. 
Залежна (адитивна) поведінка – поведінка, пов’язана з психологічною 

або фізичною залежністю від вживання якої-небудь речовини або ж 

специфічної активності, з метою зміни психічного стану. 

Залежність – намагання покладатися на кого-небудь або на щось 
з метою отримання задоволення або адаптації. 

Соціологія девіантної поведінки 

15 

Тема 5. Наркоманія – глобальна проблема сучасності 

Наркоманія як соціальна хвороба. Актуальність проблеми. Історичні 

аспекти наркотизму. Проблеми поширення наркотиків. Шляхи залучення 

до наркотиків (шлях наркомана). Спільне використання голок та 

шприців – зараження ВІЛ-інфекцією, гепатитом С, сифілісом. Проблеми 

наркотизації молоді в Україні та Миколаївській області зокрема. 

ВІЛ/СНІД – соціальна хвороба 

ВІЛ/СНІД як складна соціальна хвороба. Поява та відкриття 

ВІЛ-інфекції. Актуальність проблеми поширення ВІЛ/СНІДу. Шляхи 

зараження ВІЛ-інфекцією. Симптоми та клініка хвороби. Законодавча 

відповідальність осіб, що навмисно поширюють ВІЛ/СНІД. 

 

МОДУЛЬ 3 (2 год) 

 

Тема 6. Профілактика девіантної поведінки 

Актуальність проблеми. Основні базові постулати профілактики 

негативних явищ. Міжнародний досвід профілактики негативних явищ 

у суспільстві та поведінці людей. Технології профілактики девіантної 

поведінки. Соціально-психологічна допомога особам з девіантною 

поведінкою. Первинна та вторинна профілактика. Профілактика суїциду. 

Профілактика злочинності. Профілактика алкоголізму. Профілактика 

проституції. Профілактика наркотичної залежності та ВІЛ/СНІДу – 

різні види терапії. Діяльність в Україні недержавної неприбуткової 

організації «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу». Різні стратегії 

подолання наркоманії і ВІЛ/СНІДу. Формування здорового способу 

життя. Інформаційно-освітня робота серед наркоманів. Види та 

класифікація наркотиків та їх негативний вплив на здоров’я та психіку 

людини. Висновки до курсу. 
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МОДУЛЬ 1 

 

Семінарське заняття № 1 
1. Визначити поняття, структуру, класифікацію і типи девіантної 

поведінки. 
2. Сутність соціальних відхилень від поведінкової норми. Формальні й 

неформальні норми. 
3. Регламентаційні чинники соціальних норм. 
4. Характеристика форм і видів девіантної поведінки. Чинники 

формування девіацій. 
 

Семінарське заняття № 2 
1. Проблема аномальності душі та гріховного тіла в античності та 

середньовіччі. 
2. Мислителі Відродження про джерела гріховної поведінки особистості 

(Т. Мор, Н. Макіавеллі, М. Монтень). 
3. Проблема девіантності особистості у вченнях ХХ ст. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Семінарське заняття № 3 
1. Злочинність: прояви та характер. 
2. Поняття злочину. 
3. Причини формування злочинності. 
4. Агресивність – складова частина злочинності. 
5. Алкоголізм – соціальна хвороба. 
6. Види алкоголізму: характеристика. 
7. Молодіжне пияцтво та його наслідки. 

 

Семінарське заняття № 4 
1. Проституція як соціальна хвороба. 
2. Торгівля людьми та її причини і наслідки. 
3. Легальна та нелегальна проституція – різні точки зору. 
4. Суїцид як негативне явище у суспільстві: актуальність проблеми. 
5. Еміль Дюркґейм про самогубство. 
6. Егоїстичний, альтруїстичний, аномічний суїциди. Фаталістичні 

самогубства. 
7. Зв’язок суїциду з іншими суспільними явищами. 

5. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
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Антиретровірусна (АРВ) терапія – комбінація препаратів, за 
допомогою яких можна призупинити ВІЛ так, що інфекція на деякий 

період не буде розвиватися у СНІД. 
Антисоціальна поведінка – поведінка, яка протирічить соціальним 

нормам, що загрожує соціальному порядку і добробуту оточуючих людей. 
Асоціальна поведінка – поведінка, яка відхиляється від виконання 

моральних норм. 
ВІЛ – вірус імунодефіциту людини, що, на думку багатьох 

спеціалістів, пригнічуючи імунну систему, призводить до захворювання 

СНІД. Належить до лентивірусів, підгрупи ретровірусів. 

Віріон – частинка вірусу. 
Гормон – активна хімічна речовина, що утворюється в одній 

частині організму і переноситься з кров’ю в іншу, до якого-небудь 

органу чи тканини, щоб дати хімічний сигнал для зміни їхньої 

структури або функцій. 
Гострий ретровірусний синдром – період гострої первинної ВІЛ-

інфекції протягом трьох місяців після зараження. 
Гранулоцити – білі кров’яні клітини імунної системи, що містять 

гранули токсичних речовин, за допомогою яких поглинають та 
перетравлюють чужорідні мікроорганізми. 

Гуморальна імунна реакція – імунна реакція, що здійснюється 
завдяки посередництву В-лімфоцитів і включає виробництво антитіл. 

Девіантна кар’єра (від лат. deviation – ухилення + via – дорога) – 
процес, в якому індивід приходить до прийняття девіантного «само-
ототожнення» і найчастіше до ідентифікації з девіантною субкультурою. 

Девіантна субкультура: 

1) субкультура, члени якої дотримуються цінностей, котрі істотно 

відрізняються від цінностей більшості членів суспільства; 

2) субкультура, притаманна групам із соціальною відхиленою 
поведінкою (наркомани, сатаністи тощо). 

Девіантне перебільшення – процес, в якому масштаби і серйозність 

девіації перекручуються і гіпертрофуються для того, щоб агенти соціального 

контролю виявили більший інтерес до нібито існуючого явища. 
Девіантність (поведінка, що відхиляється) – визначені засоби 

поведінки, мислення, дії людини, які не відповідають нормам і цінностям, 

які встановилися у даному суспільстві (злочинність, проституція, 
самогубство, наркоманія). Разом з тим девіантність може виражатися 

і у більш м’яких невідповідностях до суспільних норм – надзвичайно 

індивідуалізоване мислення, поведінка. Передбачається, що позитивна 

девіація є у випадку її прояву в різних формах індивідуальної та 
колективної творчості. 
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Агресія – тенденція (намагання), яке проявляється в реальній 
поведінці або фантазуванні, з метою підкорити собі інших та домінувати 
над ними. 

Агресивна поведінка – поведінка, яка спрямована на приниження 
або нанесення шкоди іншій живій істоті, яка не бажає подібного 
поводження. 

Адаптація – процес і результат активного пристосування індивіда 
до умов оточуючого середовища, до умов суспільного життя, що 
змінюються або вже змінилися. 

Аддукція – залежність. 
Адекватність означає відповідність людських відчуттів, уявлень, 

думок пізнавальному об’єкту. 
Адективність поведінки – погодженість поведінки з конкретною 

ситуацією, умовами. 
Адитивна поведінка – це поведінка людини, для якої притаманне 

прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого 
психологічного стану завдяки прийому різноманітних хімічних речовин 
чи постійній фіксації уваги на певних видах діяльності, з метою 
розвитку та підтримання інтенсивних емоцій. 

Алкоголізм – хронічне захворювання, яке викликане систематичним 
вживанням спиртових напоїв. Проявляється у вигляді фізіологічної і 
психологічної залежності від алкоголю, психологічною і соціальною 
деградацією, патологією внутрішніх органів, обміну речовин, нервової 
системи тощо. 

Аномалія – невідповідність завдань, що поставлені парадигмою, 
встановленим фактам і закономірностями. 

Аномія – стан суспільства, у якому більша частина його членів 
негативно або нейтрально ставиться до існуючих норм і цінностей. 
Термін ввів Еміль Дюркґейм як частину своєї історико-еволюційної 
концепції, яка спирається на протиставлення «традиційного» і промислового 
суспільства. 

Антиген – речовина (зазвичай органічного походження), що стимулює 
імунну відповідь організму. Імунна система розпізнає цю речовину як 

чужорідну і виробляє антитіла для боротьби з нею. 

Антиген р24 – білок, що входить до складу ядра ВІЛ. За допомогою 

аналізу на антиген р24 визначається присутність цього вірусного 
білка в крові та інших рідинах і тканинах тіла. Позитивний результат 

аналізу на антиген р24 свідчить про активне розмноження ВІЛ. 

ГЛОСАРІЙ 
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Семінарське заняття № 5 

1. Наркоманія як соціальна хвороба: актуальність проблеми. 

2. Поширення наркотизму в суспільстві. 

3. Симптоми та клініка наркотично хворого. 

4. Шляхи передачі ВІЛ/СНІДу. 

5. Актуальність проблеми поширення ВІЛ/СНІДу в Україні та світі. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Семінарське заняття № 6 

1. Попередження та профілактика девіантної поведінки. 

2. Міжнародний досвід профілактики негативних явищ у суспільстві 

та поведінці людей. 

3. Формування здорового способу життя. 

4. Інформаційно-освітня робота серед осіб з девіантною поведінкою. 

5. Міжнародний досвід профілактичної роботи з групами ризику. 
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МОДУЛЬ 1 

1. Сутність і особливості девіантної поведінки. 
2. Основні причини проявів девіантної поведінки. 
3. Аналіз стану девіантної поведінки за місцем Вашого проживання. 
4. Заходи націлені на профілактику та пом’якшення форм девіантної 

поведінки. 
5. Моральні цінності – актуальні проблеми морального виховання. 
6. Мораль і соціальний порядок. 
7. Характеристика форм і видів девіантної поведінки. 
8. Роль релігії у моральному вихованні й духовному збагаченні людини. 
9. Взаємозв’язок моралі та соціального порядку. 
10. Концептуальні моделі девіантної поведінки. 

МОДУЛЬ 2 

1. Проблема наркоманії у суспільстві. 
2. Проституція як форма девіантної поведінки. 
3. Проблема алкоголізму в суспільстві. 
4. Проблема поширення пияцтва серед молоді. 
5. Основні причини соціальних відхилень у сфері моралі в сучасному 

українському суспільстві. 
6. Способи вживання наркотиків молодими людьми. 
7. Стан жіночого алкоголізму в Україні. 
8. Концепція формування суїцидів. 
9. Причини та типологія проституції. 
10. Особливості дитячої проституції. 
11. Стимулювання позивної мотивації. 
12. Соціальні фактори девіантної поведінки. 
13. Суїцид як форма девіантної поведінки. 

МОДУЛЬ 3 

1. Роль суспільних організацій у профілактиці злочинної поведінки. 
2. Профілактика злочинності. 
3. Роль мікросередовища у формуванні особистості злочинця. 
4. Профілактика дитячої проституції в Україні. 
5. Профілактика підліткового алкоголізму. 

6. Попередження вживання наркотичних речовин підлітками. 

7. Аналіз стану профілактики девіацій в Україні. 
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 при регулярному споживанні амфетаміни можуть викликати 

психологічну залежність і, відповідно, після того, як 

припинений їх прийом – синдром відміни. Він проявляється у 

наступному: серйозна перевтома, глибока депресія, параноя, 

проблеми зі сном, сильна спрага. Як правило, це відбувається, 

якщо прийом амфетамінів припиняється на декілька днів. 

Однією із самих серйозних проблем споживачів амфетамінів – 

виснаження. Здається, що сон і апетит зникли. Але організму потрібна 

енергія, тому організму треба дати відпочити. Не можна вживати алкоголь 

та інші спиртові напої, так як це негативно впливає на організм. 

У випадку передозування проявляються характерні симптоми: блідість, 

посиніння обличчя, слабкість, неможливість говорити, уповільнення 

дихання і пульсу, піна з рота, нудота, важкість або біль у грудях, 

утруднене дихання, раптова втрата свідомості. Смерть може настати у 

результаті розриву кровоносних судин головного мозку, зупинки 

серця, надзвичайно сильного підвищення температури тіла. 

У випадку ускладнень рекомендується викликати швидку допомогу. 

Ні у якому разі не можна залишати хворого одного. Треба його 

покласти так, щоб голова була на одному рівні з ногами, дати випити 

міцного чаю з цукром і лимоном та періодично прикладати до голови 

постраждалого рушник, змочений холодною водою, а також дати 

випити волокардин або корвалол, які допоможуть заспокоїти [3]. 
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1. Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у заголовку. 

Обсяг реферату може становити до 20 аркушів формату А4 друкованого 

тексту. Кількість опрацьованої літератури – не менше ніж 10-15 джерел 

(крім підручників). У залежності від теми реферату список літератури 

може складатися до 25 джерел. 

2. План реферату складається зі вступу, 2-4 розділів (можливі 

підрозділи або параграфи), висновків та списку використаної літератури. 

У вступі зазначаються актуальність теми, причини вибору саме цієї 

теми студентом, цілі та завдання дослідження, а також короткий огляд-

аналіз опрацьованої літератури (історіографія питання). У кінці кожного 

розділу (підрозділу) повинні бути короткі висновки. Підсумки містять 

у собі висновки, яких дійшов студент, опрацювавши означену літературу, 

відповідно до цілей і завдань, вказаних у вступі. Список літератури 

повинен бути побудований за такою схемою: підручники (за абеткою), 

монографічна література (за абеткою), періодика (за абеткою),  

довідникова література (за абеткою). Нумерація джерел та літератури 

наскрізна. 

3. Посилання на літературу вміщуються у тексті в квадратних дужках, 

де вказується порядковий номер джерела у списку літератури, через 

кому – сторінка, на яку посилаєтесь. Наприклад, [5, с. 15]. 

4. Оформлення реферату: 

а) 1-й аркуш – титульний; 

б) 2-й аркуш – план реферату з обов’язковим зазначенням кількості 

сторінок, наприклад: 

1. Назва розділу – 5-7 с. 

в) нумерація сторінок починається з третього аркуша; 

г) на останньому аркуші вміщується список джерел та використаної 

літератури. 

5. Зразок оформлення списку літератури: 

а) монографія: Ионин Л.Г. Георг Зиммель – социолог (критический 

очерк). – М.: Наука, 1981. – 129 с. 

підручник: Соціологічна думка України: Навч. посібник / 

М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. – К.: Заповіт, 

1996. – 424 с. 

7. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ 

РЕФЕРАТУ 
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б) стаття у періодиці: газета: Матяш І. Український соціологічний 

інститут М.С. Грушевського: основні напрями та етапи діяльності // 

Історія України. – 2000. – 2 січня. 

журнал: Василенко Н.П. Академик Богдан Александрович 

Кистяковский // Социс. – 1994. – № 5. – С. 135-140. 

6. Реферат оцінюється від 0 до 10 балів. 

При нарахуванні балів беруться до уваги: 

а) відповідність змісту реферату зазначеній темі та плану; 

6) кількість опрацьованої літератури та якість її опрацювання; 

в) наявність аналізу літератури, співставлення різних точок зору 

авторів, узагальнень та обґрунтованих власних висновків; 

г) кількість та якість зазначених посилань; 

д) логічний, ясний та правильний виклад матеріалу; унормованість 

української літературної мови; 

е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог. 
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Наслідки вживання стимуляторів. 

Токсична ецефалопатія або нейропатія – невиліковне враження 

мозку та нервової системи, при якому порушується координація рухів, 

мова (розвивається протягом 3-4 місяців регулярного вживання). 

Марганцевокисла ецефалопатія – наслідки вживання «джефа» 

(«болтушки») з високою концентрацією марганцю – призводить до 

невиліковного токсичного слабоумства, паралічу, порушенню рефлексів 

(може виникнути після однієї ін’єкції). 

Враження мозку і нервової системи, нирок, печінки, неконтрольоване 

слиновитікання і порушення рефлексу ковтання. 

Важка астенія (безсилля). 

Депресія, туга, дратівливість, відчуття безпорадності та безнадійності, 

суїцидальні думки. 

Істерики, психози, галюцинації [4]. 

Амфетаміни (фен, спид, гвинт). Амфетамін – напівсинтетичний 

аналог ефедрину був синтезований у 1932 році як засіб, який подавляє 

апетит. У немедичних цілях використовувався з 1960 років. Зустрічається 

у вигляді порошку і капсул. Амфетаміни є сильними психомоторними 

стимуляторами – підвищують відчуття сили, потужності, самоствердження, 

підвищують активність і викликають ейфорію, яка може продовжуватися 

декілька годин. 

За придбання та зберігання фенаміна в кількості від 0,02 г до 3,0 г, 

солутана – 10 флаконів, матамфенаміну, первитину від 0,02 г до 1,5 г, 

власноруч приготовлених препаратів з ефедрину від 1 до 100 мл без 

цілі збуту – наступає кримінальна відповідальність – позбавлення волі 

на термін до 3-х років. 

Дозування і ефекти. Амфетаміни ковтають, нюхають, палять і 

вколюють. Різниця між способами вживання – у терміні до «приходу» 

і силі дії. Самий небезпечний спосіб – внутрішньовенний. Використання 

нестерильних шприців, голок, фільтрів, ложок, води для ін’єкції можуть 

призвести до захворювань на ВІЛ/СНІД, гепатитам, зараження крові, 

запалення серцевої вистилки і клапанів. 

Ефекти від вживання амфетамінів наступні: підвищена говірливість 

та агресивність, часте дихання та серцебиття, підвищений кров’яний 

тиск; понижений апетит, дії стають нав’язливими, повторювальними і 

незграбними. 

Ефекти високих доз: 

 озноб і пітливість, сухість у роті, головний біль, блідість,  

затуманений зір, запаморочення, нерівне серцебиття, тремор 

(тремтіння пальців рук), порушення координації, втрата сил; 
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 підвищують кров’яний тиск; 
 посилюють потовиділення; 
 підвищують температуру тіла; 
 розширяють зіниці ока; 
 подавляють апетит; 
 можуть викликати безсоння, слабкість, нудоту, сухість у роті, 

тремор (тремтіння кінцівок), порушення координації рухів. 
Передозування стимуляторами. 
Наркотики діють на мозок, який контролює роботу всіх органів 

людського тіла: серця, дихальної системи тощо. Як кожен наркотик 
має деяку специфічну дію, але має і токсичну дію, що може спричинити 
інтоксикацію та передозування – стан дуже небезпечний для здоров’я 
і життя. 

Симптоми передозування: 
 сильна пульсуюча головна біль; 
 паніка, страх, рухлива активність; 
 «амфетаміновий» психоз, параноїдальне верзіння, тактильні та 

слухові галюцинації; 
 підвищення кров’яного тиску, посилене серцебиття; 
 нудота, блювота; 
 поблідніння, синюшність обличчя, вологість шкіри; 
 уповільнення дихання і пульсу, тахікардія; 
 відчуття здавленості, важкості та біль у грудях, утруднення 

дихання; 
 утруднення мови; 
 втрата свідомості; 
 мозкові крововиливи, судоми, кома. 
При передозуванні необхідно виконати декілька правил: 
1. Заспокоїтися, не панікувати, цей стан скоро пройде. 
2. Необхідно лягти або сісти, зробити декілька глибоких вдихів і 

видихів, у випадку, якщо це не допоможе – прийняти 15-40 капель 
корвалолу або валокордину. 

3. Від сильного головного болю може допомогти но-шпа, папазол – 
препарати, які знімають спазм і знижують тиск. Перед тим, як прийняти 
пігулки, необхідно порадитися з фармацевтом та уважно прочитати 
інструкцію. 

4. Неможна вживати наркотики опіатного ряду, і ні у якому разі не 
вживати алкоголь. 

5. Не треба пити чай і каву, вони також мають стимулюючий 
ефект. Треба пити якомога більше води або соку. 

6. Доцільно вмитися холодною водою, поставити на чоло холодний 

компрес або огорнути голову мокрим рушником. 
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МОДУЛЬ 1 

 

1. Поняття і класифікація девіантної поведінки. 

2. Об’єкт і предмет соціології девіантної поведінки. 

3. Соціологія в системі суспільних і гуманітарних наук. 

4. Структура і функції соціології. 

5. Зв’язок соціології з іншими науками. 

6. Вчення стародавніх вчених про розвиток суспільних стосунків. 

7. Соціологічні теорії девіантної поведінки. 

8. Формальні й неформальні соціальні норми. 

9. Критерії соціальних норм. 

10. Форми і зміст соціальних норм. 

11. Проблема аномальності душі та гріховного тіла в античності та 

середньовіччі. 

12. Ідея єдності людства спільністю його походження Августина 

Блаженного («Град Божий»). 

13. Характеристика форм і видів девіантної поведінки. Чинники 

формування девіацій. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

14. Суїцид як негативне явище у суспільстві. Визначення самогубства. 

15. Злочинність: актуальність проблеми злочинності. 

16. Агресивність – складова частина злочинності. Класифікація та 

типологія злочинців. 

17. Алкоголізм: види алкоголізму, характеристика. Соціальні проблеми 

алкоголізму. 

18. Наркоманія – соціальна хвороба. 

19. Шляхи залучення до наркотиків (шлях наркомана). 

20. Проблеми наркотизації молоді в Україні та Миколаївській області 

зокрема. 

21. Проституція: визначення, походження терміна. 

22. Мотиви занять секс-бізнесом. 

23. Суспільне ставлення до секс-бізнесу. 

24. Зв’язок криміналу і секс-бізнесу. 

25. Вплив «сексуальної революції» на розвиток негативних суспільних 

явищ. 

8. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
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26. Легальна та нелегальна проституція. 

27. Технології профілактики девіантної поведінки. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

28. Соціально-психологічна допомога особам із девіантною поведінкою. 

29. Діяльність в Україні недержавної неприбуткової організації  

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу». 

30. Загальний стан профілактичної роботи, спрямованої на попередження 

девіацій. 
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здатні завдати шкоди майну, у п’ять – красти. Через розвиток звикання 
марихуана може призвести до того, що людина, яка палить, з часом 

почне вживати більш сильніші наркотики для досягнення бажаного кайфу. 
Коноплі викликають негайні побічні ефекти: порушення координації 

рухів та викривлення відчуття часу, зорових та слухових сприйняттів, 
безсоння, почервоніння очей, підвищений апетит, розслаблення м’язів, 
частий пульс. Помічено, що у першу годину куріння марихуани ризик 
серцевого нападу може зрости у п’ять разів. А також різко погіршується 
пам’ять, різко падає успішність у навчанні. Довгострокові побічні ефекти: 
психози, ушкодження легенів та серця, бронхіт, кашель, утруднення 
при диханні, свист при диханні. Послаблення здатності організму до 
боротьби з легеневими інфекціями та захворюваннями. 

Вуличні назви: «план», «травка», «солома», «дур», «анаша», «канна 
біс», «коноплі», «маша», «ганджибас», «укроп», «гашиш», «хімка», 
«кусок», «зелень», «зелений дядько». 

Інгалянти – це хімічні речовини, які містяться у таких господарчих 
речовинах, як аерозолі, рідини для чистки, клей. Фарба, розчини фарб, 
рідини для зняття лаку, амілнітріт та газ для запальничок. Їх вдихають 
або втягують як випаровування. 

Інгалянти діють на мозок, викликають фізичні та психічні порушення, 
кисневий голод організму. При їх вдиханні серце починає прискорено 
битися, з’являється нерівне дихання, нудота, можуть розвинутися хвороби 
нирок, легенів, печінки, часті носові кровотечі, значна втрата фізичної 
сили, ослаблення м’язів. Але найбільше страждає головний мозок. 

Негайні побічні ефекти: серцевий напад, задуха, буйне поводження. 
Довгострокові побічні ефекти: м’язова атрофія та значна втрата 

фізичної сили. 
Вуличні назви: «місячний газ», «роздягальня», «освіжувачі» [2]. 
Стимулятори – речовини, які збуджують центральну нервову 

систему, в більшості випадків підвищують фізичну та психологічну 
активність, допомагають долати втому, покращують апетит. 

Різновиди. До легальних стимуляторів відносяться: кофеїн, кава, 
чай, кола, гуарана та інші. До нелегальних (заборонених законом): 
метамфетаміни («гвинт», «джеф», «болтушка»), амфетамін (фетамін, 
«фен»), «екстазі», кокаїн. При регулярному вживанні психостимулятори 
викликають специфічне збудження, у стані якого людина здатна 
цілодобово не спати, практично не їсти і певний час, як заводний 
механізм, продовжувати діяти. Психологічна залежність від амфетамінів 
формується надзвичайно швидко, достатньо декілька разів прийняти їх. 

Всі стимулятори мають наступні ефекти: 
 стимулюють активність нервової системи; 

 викликають часте серцебиття; 
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Риталін, або «дитячий кокаїн» – поширена назва метилфенідата. 
Випускають у маленьких таблетках, схожих за формою та розміром 

на аспірин, на яких видавлено слово «Сіbа» – назва виробника. Риталін 

хімічно схожий на кокаїн і має подібний ефект дії. Його ставлять в 

один ряд з такими наркотиками, як мефідрин («спід»), метамфетамін 
(«лід»), морфій та інші. Таблетки по 5 мг – блідо-жовті, таблетки по 

10 мг – блідо-зелені, а таблетки по 20 мг – білі та світло-жовті. Вважається, 

що риталін є стимулятором нервової системи, але насправді його дія 

до кінця не вивчена. Наркомани перемелюють його на порошок та 
нюхають, а також після перемішування з водою, роблять уколи. 10 % 

підлітків у США вживають реталін, 22 % заявили, що знають людей, 

які вживають цей наркотик. З 1992 до 2003 року кількість споживачів 

цього наркотику зросла у Колумбії на 94 %, у США – на 550 %. Між 
1990 і 2000 роками від реталіну в США померло 186 осіб. Починаючи 

з 1995 року, риталін очолює списки ліків, які крадуть найчастіше. 

Підлітки зловживають ним через його стимулюючу дію. 
Негайні побічні ефекти: втрата апетиту, прискорене серцебиття, 

підвищення тиску і температури тіла, розширення зіниць, порушення 

режиму сну, безсоння, неприродна, мінлива, інколи агресивна поведінка, 

галюцинації, гіперзбудження, дратівливість, паніка, психоз, значні дози 
можуть призвести до конвульсій і навіть смерті. 

Довгострокові побічні ефекти: незворотні пошкодження кровоносних 

судин серця й мозку, що призведуть до серцевих нападів, інсульту та 

смерті, руйнування печінки, нирок і легенів, руйнування тканини носа 
при всмоктуванні через ніс, проблеми з органами дихальних шляхів у 

випадку вдихання диму, інфекційні захворювання та запалення при 

ін’єкціях, втрата ваги, дезорієнтація, апатія, виснаження, сильна психічна 

залежність, психоз, депресія. Руйнування мозку, що призводить до 
інсульту й можливої епілепсії, генетичні відхилення у розвитку дитини. 

А також відкриває шляхи до вживання інших наркотиків, особливо 

кокаїну. Згідно з дослідженнями 2005 року, в тих підлітків, які 
зловживають виписаними препаратами, у порівнянні з тими, хто їх не 

вживає, вірогідність переходу на героїн вища у 12 разів, на екстазі – в 

15 разів і на кокаїн – у 21 раз [5]. 

Вуличні назви: «дієтична кока», «дитячий кокаїн», «вітамін Р», «Р
-бол», «кокаїн для бідних». 

Гашиш. Ним, як правило, набивають самокрутку («косяк»). Його 

також заварюють як чай, змішують з їжею або курять через спеціальний 

кальян. Сумним є те, що основними споживачами марихуани і гашишу 
є молоді люди віком від 12 до 17 років (19 %). За дослідженнями 

американських вчених, споживачі наркотиків у чотири рази частіше 
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Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти 

(п. VІІ), де зазначено види і терміни контролю. 

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок 

їх переводу до національної (4-бальної) та європейської (ECTS) шкали 

представлені в таблицях 10.1, 10.2. 

Для обліку і реєстрації показників успішності використовується 

рейтингова відомість успішності студентів (табл. 10.3). 

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента 

на семінарських заняттях. Рейтинговий бал за семінарські заняття 

встановлюється як середньоарифметичне з усіх позитивних і негативних 

оцінок, виставлених за 4-бальною шкалою, отриманих на усіх семінарських 

заняттях даного модуля. 

Виконання контрольних завдань (тестів) здійснюється за допомогою 

роздрукованих завдань, або в режимі комп’ютерної діагностики. 

Оцінювання контрольних завдань (тестів) проводиться за власною 

методикою з приведенням підсумку до встановленої за рейтинговою 

шкалою балів. Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню 

вивчення навчального матеріалу даного модуля: 

 тести модульного контролю – 0,2 бала за одне правильне 

питання (10 питань); 

 контрольні завдання модульного контролю – 1 бал за одне 

питання (5 питань). 

Заходи з підсумкового контролю проводяться по завершенню вивчення 

всього навчального матеріалу: 

 тести підсумкового контролю – 0,3 бала за одне правильне 

питання (30 питань); 

 контрольна робота підсумкового контролю – 5 балів за одне 

питання (2 питання). 

Реферати, підготовлені за заданою тематикою, обговорюються та 

захищаються під час семінарських та індивідуальних занять (10 балів 

за реферат). Опорні конспекти захищаються під час останніх семінарських 

та індивідуальних занять (5 балів). Дослідницька творча робота 

(5 балів). 

9. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
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За згодою студента, до відомості обліку успішності може бути 

поставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового 

бала. 

Студент може підвищувати оцінку «задовільно» або «добре», 

яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням 

семестрового іспиту. 

Соціологія девіантної поведінки 
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може викликати розлади сну, безладні перепади настрою і неконтрольовані 
напади занепокоєння, тремтіння або судоми та проблеми з пам’яттю. 

При високих дозах, або при передозуванні, фізичні ефекти «Е» нагадують 

ефекти амфетамінів: часте серцебиття, спітнілість, неспокій, запаморочення 

і т. п., втрата свідомості й навіть смерть. 

Трамадол – синтетичний опіоад, який має сильнодіючий обезболюючий 

ефект. Застосовується у хірургії та онкології. У тих дозах, які приписані 

лікарем, він не викликає звикання і не пригнічує життєво важливі процеси 

у людини. До постанови уряду ці ліки знаходилися у вільному продажі 

й відпускалися за рецептом лікаря. Наркомани, використовуючи трамадол 

у великих дозах, досягають ефекту наркотичного сп’яніння. Для 

посилення ефекту часто використовують коктейль з трамадола і алкоголю. 

Трамадол за силою звикання стоїть в одному ряду з героїном. «Підсіли» 

на обезболюючий засіб молоді люди в основному 22-27 років, які зайняті 

у різних сферах діяльності: програмісти, держслужбовці, фінансисти, 

менеджери, працівники сфери послуг тощо. Незважаючи на той факт, 

що трамадол є сильнодіючим наркотиком і є вкрай шкідливим для 

організму особи, які його вживали у вигляді пігулок, убезпечували себе 

від значної кількості дуже небезпечних захворювань, які супроводжують 

наркотизм – гепатит В і С, ВІЛ, які передаються при ін’єкційному 

вживанні наркотиків. Якщо на початковому етапі вживання трамадолу 

відчувається легкість, хороший настрій, прилив сил, то дуже швидко 

спостерігаються негативні тенденції у здоров’ї людини – відсутність 

сну, тривала депресія, інколи епілептичні припадки, сексуальні розлади, 

страждає репродуктивна функція організму. Надзвичайно швидко чоловіки 

втрачають свою силу. Після трьох років прийому в наркозалежного 

починає «їхати дах». З’являється шизофренія, яка практично не 

виліковується. Синтетичні опіати пригнічують роботу життєво важливих 

органів: серця, печінок, нирок і нервової системи. Також він, образно 

кажучи, випалює мозок. Ті, хто систематично вживає трамадол, з часом, 

у прямому значенні слова, висихають: зменшується зріст, маса тіла і 

навіть окружність грудної клітини. Крім того, споживачі трамадолу 

виглядають на 15-20 років старше свого віку. Бліда шкіра, сухий блиск 

очей і розширені зіниці – чіткі ознаки того, що людина підсіла на 

трамадол. З часом на зміну кольоровим снам, відчуття всесильності й 

доброго настрою, приходить безсоння і затяжна депресія, деяких 

наркозалежних «розбивають» епілептичні припадки. Трамадол сильно 

скорочує життя людини. З визнанням трамадолу наркотиком його 

користувачам і поширювачам загрожує кримінальна відповідальність 

(згідно ст. 307 КК України) від 3-х до 8-ми років ув’язнення [1, с. 2, 3]. 
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Вуличні назви, які має екстазі: «кадилак», «адам», «бобі», 
«каліфорнійський захід», «ясність», «Е», «екста», «слони», «ейв», «хаг», 

«хаг-драг», «лолліпоп», «любовна пігулка», «наркотик кохання», «легка 

закуска», «вітамінки», «швидкість любові», «соковитий наркотик», 

«рожеве порося», «усмішка», «сніговий ком», «ЕКС-Є», «Екс», «Ект-
Ті-Ві», «ЕксТіСі», «вітамін Е», «ХТС», «диски», «таблі», «колеса», 

«круглі», «хокейна шайба», «бублики», «калачі», «гайки», «покришки», 

«тапки», «музика», «дискотістечка». 

Швидкість та масштаби поширення наркотиків та території СНД 
за останні 5 років дозволяють говорити про те, що ми зіткнулися зі 

справжньою епідемією. Механізми поширення наркотиків діють уже 

по всій території України. Практично у всіх великих містах упродовж 

останніх трьох років значно (у десятки разів) збільшилося розповсюдження 
серед молоді метілендіоксиметіламфетаміну (МDMA), інша назва 

якого «екстазі». Згідно з офіційною статистикою, в Україні зараз на 

обліку міліції 116 тисяч наркоманів. Але реальна цифра далека від 
офіційної [6]. 

Для тих, хто став залежним від наркотиків, може брати участь у 

реалізації програми реабілітації «Нарконон» (www.notоdrugs.оrg), у 

якій використовуються методи, розроблені Л. Роном Хаббардом. 75 % 
випускників цієї програми більше ніколи не повертаються до наркотиків. 

Протипоказання та передозування. «Е» є причиною підвищення 

частоти пульсу і помірного підвищення тиску, тому в людей, які 

страждають на гіпертонічну хворобу, наркотик може спровокувати 
серцевий напад та гіпертонічний криз. Вживання екстазі може сприяти 

проблемам з печінкою та нирками. Випадки смерті мали місце 

при одночасному вживанні «Е» та інгібіторів МАО (інгібіторів 

моноаміноксідази, які часто приписуються як антидепресанти). 
Ейфорія, яку викликає «Е», може заглушити сигнали про допомогу, 

що подає організм. Не можна допускати обезводнення організму, треба 

пити якомога більше води або фруктових соків. 
Передозування «Е» має наступні симптоми: частий пульс, підвищений 

кров’яний тиск, в’ялість, м’язові судоми, паніка. Щоб цього не було, 

треба пити велику кількість присоленої рідини, але не алкоголь, 

ретельно відпочивати [3]. Екстазі негативно впливає на емоції, і його 
споживачі часто страждають від депресії, зніяковіння, крайнього 

неспокою, параної, психотичних проявів, інших психологічних проблем. 

Фізіологічні ефекти «Е» різноманітні: може з’являтися сухість у роті, 

стискування зубів, ністагм (подьоргування зіниць), спітнілість, нудота, 
підвищення сексуальної активності або серйозне фізичне розслаблення 

організму. Дослідники також виявили, що регулярний прийом екстазі 

25 

Таблиця 10.1 

Система рейтингових балів 

10. РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГОВИХ 

БАЛІВ ЗА ВИДАМИ ПОТОЧНОГО 

(МОДУЛЬНОГО) КОНТРОЛЮ 

 

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт 

(вартість виду) 

Кількість 

робіт 
Результат 

1 Семінарські заняття 5 3 15 

2 Тести 5 3 15 

3 Опорний конспект 5 1 5 

4 Реферат 10 1 10 

5 Конспектування першоджерел 3 5 15 

6 Дослідницька робота. 

Письмова доповідь 

5 3 15 

7 Контрольна робота 5 3 15 

8 Підсумкова контрольна 

робота (підсумкові тести) 

10 1 10 

9 Підсумковий рейтинговий бал 100 

Нормований рейтинговий бал 100 

Таблиця 10.2 

Європейська шкала оцінювання ECTS 

Національна 

шкала 

Відмін-

но 
Добре Задовільно 

Незадо-

вільно 
Незадовільно 

Шкала 

університету 
90-100 80-89 70-79 65-69 60-64 35 – 59 0-34 

Шкала ECTS А В C D E FX X 

      З можливістю 

повторного 

складання 

З обов’язковим 

повторним 

курсом 

Таблиця 10.3 

Шкала виставлення оцінок 

Оцінка знань студентів За шкалою навчального закладу 

ВІДМІННО – відмінне виконання з незначною 

кількістю помилок 
Відмінно 91-100 

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 
Добре 76-90 

ЗАДОВІЛЬНО (достатньо) – виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
Задовільно 61-75 

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно виконати завдання згідно 

з вимогами перед тим, як отримати залік 
Незадовільно 0-60 



Мінц М.О. 

26 

Р
Е

Й
Т

И
Н

Г
О

В
А

 В
ІД

О
М

ІС
Т

Ь
 У

С
П

ІШ
Н

О
С

Т
І 

С
Т

У
Д

Е
Н

Т
ІВ

 

з 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
 «

С
о

ц
іо

л
о
г
ія

 д
ев

іа
н

т
н

о
ї 

п
о
в

ед
ін

к
и

»
 2

0
0

9
/2

0
1

0
 н

. 
р

. 

(п
р

и
к

л
а

д
) 

Г
р

у
п

а
 

М
о

д
у

л
ь

 1
 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

М
о

д
у
л

ь
 3

  
П

ід
су

м
к

о
в

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

5
 

5
 

5
 

1
5
 

5
 

5
 

5
 

1
5
 

5
 

5
 

5
 

1
0
 

2
5
 

5
 

5
 

1
0
 

1
0
 

1
5
 

1
0

0
 

  
А

 
П

р
із

в
и

щ
е,

 

ім
’я

, 
п

о
 

б
ат

ь
к
о

в
і 

ст
у
д

ен
та

 

1
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
2

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

3
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Семінар 

Тест 

Контрольна робота 

Σ 

Семінар 

Тест 

Контрольна робота 

Контрольна робота 

Σ 

Σ 

Семінар 

Тест 

Реферат 

Реферат 

Першоджерела 

Опорний конспект 

Підсумкова к/р. 

Дослідження-доповідь 

Шкала успішності 

Екзамен (нац. шкала) 

ECTS 

Соціологія девіантної поведінки 

219 

За збереження, придбання і т. п. наступає кримінальна відповідальність. 
Придбання або збереження ектері у кількості від 0,02 г до 1,0 г без 

мети збуту карається позбавленням волі та термін до 3-х років. 

Незважаючи на гарні зображення, які розміщають на таблетках 

торгівці, саме це робить екстазі справді небезпечним, особливо, якщо 
прийняти до уваги кількість смертельних випадків після першого 

прийому наркотику, – людина ніколи точно не знає, що вона приймає. 

Ця небезпека збільшується, коли наркоман збільшує дозу, намагаючись 

відчути колишній кайф, не підозрюючи, що він може прийняти зовсім 
іншу комбінацію наркотиків. Екстазі часто називають «пігулкою любові», 

тому що вона збільшує сприйняття кольору й звуку і, ймовірно, підсилює 

відчуття дотиків або ласки, особливо під час сексу. Але екстазі часто 

містить галюциногени – наркотики, які діють на розум і змушують бачити 
або відчувати речі, яких насправді немає. Галюциногени заплутують 

картинки в розумі й можуть закинути людину в жахливу або сумну 

подію у минулому, де вона застрягає, не усвідомлюючи цього. 
Психологічні ефекти різноманітні. Зазвичай люди змальовують 

відчуття повного спокою, «абсолютного щастя». Звичайні речі виглядають 

надзвичайно красивими і захоплюючими. Від екстазі можна надзвичайно 

довго танцювати, не відчуваючи стомлення. Екстазі найчастіше 
розповсюджується у вигляді пігулок. Але його можна приймати і 

внутрівенно. «Рідкий екстазі» – це насправді, GHВ (гама-гідроксибутират) – 

речовина, яка знижує активність нервової системи і яку можна знайти 

у засобах для очищення труб та підлог або знежирюючих розчинах. 
Споживачі екстазі надзвичайно швидко стають залежними від нього 

і їх чекає чотири небезпеки: 

1. До 1995 року менш 10 % таблеток екстазі складалися з чистого 

МDMA. Зараз людина, яка вживає екстазі, переважно приймає суміш 
різних наркотиків, а часто навіть токсин. 

2. Необхідність збільшувати дозу для отримання ефекту. Споживачі 

підтверджують, що «ефективність» екстазі швидко зменшується після 
першої дози. Отже, доводиться ковтати більше пігулок. А разом з цим 

посилюються і побічні ефекти. 

3. Споживачі думають, що їм необхідно приймати інші наркотики, 

такі, як героїн або кокаїн, щоб заглушити розумові та фізичні страждання 
при «відходняку» після прийому екстазі. 92 % тих, хто пробує екстазі, 

також приймають інші, сильніші наркотики. 

4. Помилкове уявлення про те, що класні відчуття – це єдиний 

ефект екстазі (що спонукає приймати його частіше і не тільки на 
техновечірках). 67 % тих, хто вживає цей наркотик, продовжують 

його вживання, незважаючи на наслідки. 
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 після вживання ЛСД не варто керувати автомобілем або керувати 

складними технічними засобами; 

 люди, на межі нервового зриву, повинні бути вкрай обережними 

у вживанні ЛСД та інших сильних психоделіків; 

 якщо у людини в роду були шизофреники та він сам має схильність 

до цього захворювання або інших психічних захворювань, то 

повинен бути вкрай обережним з ЛСД, тому що це може загострити 

або викликати скрите захворювання; 

 ЛСД може викликати скорочення матки, тому вагітним жінкам 

не рекомендується зловживати кислоту; 

 великі дози або неправильний вибір часу і місця прийому можуть 

призвести до стану, який називається «бед тріп». Передозування 

кислотою характеризується страхом, панікою, можливо, бажання 

скоїти самогубство. «Бед тріп» неможливо зупинити, але треба 

намагатися заспокоїти постраждалого та відвести його у спокійне 

місце [3]. 

Екстазі був розроблений у 1912 році фармацевтичною компанією 

«Мерк». У своїй первісній формі екстазі виготовлявся з метилдіоксі-

метамфетаміну (МDMA), психоактивного наркотику, який має ті ж 

властивості, що й метамфетамін. На початку 1980-х років МDMA 

рекламувався як «найкращий засіб невпинного пошуку щастя за 

допомогою хімії» і «модний наркотик» для багатьох вечірок, що 

проводилися у вихідні. МDMA, який продавався під торговою маркою 

«Екстазі». Все ще був легальним у 1984 році, але вже в 1985 році з 

міркувань безпеки на нього була накладена заборона. А з кінця 1980-х 

років термін «екстазі» став означати серед наркоторговців усі наркотики, 

схожі з ним за ефектом, у яких справді містилась лише невелика 

кількість МDMA або не було зовсім. Але в той час, як сам МDMA 

теж чинить згубний вплив, те, що зараз називають «екстазі», може 

складатися із суміші зовсім різних речовин, починаючи з МDA 

(метилендіоксіамфетамін), МDE (етилметиленедіоксіамфетамін), 

ЛСД, кокаїну, героїну, амфетамінів і метамфетамінів і закінчуючи 

щурячою отрутою, кофеїном, блювотним засобом для собак і т. п. 

MDMА (екстазі, Е) – стимулятор, який спочатку використовувався у 

психотерапії. Зустрічається у вигляді пігулок, капсул і білого 

порошку. В одній капсулі/пігулці Е вміщується 75-100 мг. MDMА, а 

також інших можливих добавок, наприклад, MDА, MDЕ, кофеїну, 

декстрометорфану, ефедрину, глюконату гліцерину і фенілпропаноламіну, 

але не виключена можливість того, що у пігулці/капсулі Е може взагалі 

не бути MDMА. Звичайна доза Е – 80-160 мг. 
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ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 1 

 

1. Девіації – це: 

а) явища недотримання або порушення особою норм і правил 

поведінки, визнаних у даному суспільстві; 

б) прояви негативного ставлення до певної категорії осіб; 

в) психічне захворювання; 

г) медичний діагноз. 

 

2. Девіант – це особа, яка: 

а) агресивно ставиться до всіх без винятку членів суспільства; 

б) не дотримується визнаних норм та правил поведінки у релігійному 

середовищі; 

в) не дотримується визнаних норм та правил поведінки у певній 

субкультурі; 

г) не дотримується визнаних у даному суспільстві норм та правил 

поведінки. 

 

3. Девіантною поведінкою вважається: 

а) погане виховання, відсутність бажання вчитися, бродіння, негативне 

ставлення до природи; 

б) агресивність, психічна хвороба, бідність, дебільність; 

в) злочинність, алкоголізм, наркоманія і ВІЛ/СНІД, суїцид, проституція; 

г) захворювання на туберкульоз, сифіліс, гонорею, трихоманоз. 

 

4. Критерії (методи) девіантної поведінки – це: 

а) вдосконалення, наочність, ідейність, поступовість; 

б) екстраполяції, проектування, моделювання, психологічний аналіз; 

в) статистичний, якісно-кількісний, психопатологічний, соціально-

нормативний; 

г) немає правильної відповіді. 

 

5. Соціальні норми – це: 

а) вимоги до побудови нового суспільства; 

б) приписи, вимоги, очікування відповідної поведінки і можуть 

існувати на двох рівнях; 

11. ТЕСТИ 
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в) вимоги до певної категорії населення; 

г) фізична одиниця виміру (наприклад, норма виробітку на виробництві). 

 

6. Соціальні відхилення мають наступні ознаки: 

а) історична детермінованість; 

б) негативні наслідки для суспільства; 

в) відносно масовий і відносно стійкий характер у часі; 

г) всі відповіді правильні. 

 

7. Регламентаційні чинники соціальних норм: 

а) релігійні канони (Біблія, Коран, Закони Ману) серед віруючих, 

військові статути у військових, «поняття» у кримінальному світі, «усні 

неписані закони» в козацтва Війська Запорізького; 

б) Конституція держави, закони, підзаконні акти, накази, розпорядження, 

інструкції; 

в) «поняття» у кримінальній субкультурі; 

г) немає правильної відповіді. 

 

8. Соціальний контроль – це: 

а) регулятор людської поведінки; 

б) механізм регуляції поведінки і підтримання суспільного порядку, 

який дає можливість зберегти традиції, звичаї, норми моралі, відтворити 

соціальні відносини в межах нормативної системи, прийнятої у 

суспільстві; 

в) механізм застосування санкцій до порушників загальноприйнятих 

норм, традицій, звичаїв, правил; 

г) всі відповіді правильні. 

 

9. Моральні цінності – це: 

а) переконання щодо цілей, до яких індивід прагне, та основні засоби 

їх досягнення; 

б) потреба у захисті та самозбереженні; 

в) норми поведінки індивіда; 

г) всі відповіді правильні. 

 

10. Основою етики Платона було вчення про: 

а) душу; 

б) фізичний стан; 

в) моральність; 

г) знання. 
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Негайні побічні ефекти: сильна депресія, нервозність, відсутність 
нормального сну та апетиту, прискорене серцебиття, м’язові спазми і 

судоми, гнів, ворожість, неспокій, інколи параноїдальний стан. 

Довгострокові побічні ефекти: дратівливість, перепади настрою, 

неспокійний стан, слухові галюцинації. Відсутність наркотику спонукає 
людину до злочину, вбивства і навіть – самогубства. 

ЛСД – діетіламід лізергінової кислоти, синтетична субстанція, яка 

виробляється із спорів (плісняви, яка виростає на житі), який був 

синтезований у 1938 році, а його психоактивні властивості були відкриті 
1943 році. У 1967 році ЛСД спочатку в США, а потім і в інших країнах 

став нелегальною субстанцією, яка частіше інших використовується 

наркоманами. Існує у різних формах – пігулки, желе, пірамідки, кубики, 

порошок, але найбільш часто продається у вигляді так званих марок 
(невеликих паперів форматом 5×5 – 10×10 мм, переважно з певним 

дизайном). Марки стали найбільш популярною формою ЛСД за деякими 

причинами: їх легше заховати і в них складніше додати якісь добавки. 
За зберігання та придбання ЛСД наступає кримінальна відповідальність. 

Придбання або зберігання ЛСД у кількості 0,0001 г без мети реалізації – 

карається позбавленням волі до 3-х років. Починаючи з 1980 років, 

стандартне дозування ЛСД – 50-150 мікрограм. 
Ефекти: 

 з моменту попадання марки в організм людини до початку 

«приходу» походить у середньому 20-60 хв. Інколи цей період 

може тривати до 2-х годин. Це залежить від того, яку кількість 
кислоти вживає людина і коли вона її їла останній раз: 

 первинні ефекти тривають 6-8 год; 

 на початку приходу відмічається відчуття якогось передчуття 

або нервозності. Часто спостерігається поява енергії у тілі,  
незвичайне миготіння кольорів, відчуття того, що якось не так, 

як завжди. Ефекти посилюються, проявляються різноманітні зміни 

сприйняття оточуючого середовища, часу і простору; психологічне 
і фізичне стимулювання, розширення зіниць, образи і схеми перед 

відкритими і закритими очима, заплутаність, параноя, різка зміна 

емоційних станів; 

 навіть через декілька років деякі люди можуть відчувати 
«флешбек» (раптові відчуття від вживання кислоти); 

 ЛСД не викликає залежності та синдрому відміни, незалежно 

від стажу і регулярності споживання. Разом з тим, у деяких 

людей ЛСД може викликати своєрідну психологічну звичку. 
Протипоказання і передозування: 

 краще ЛСД не вживати наодинці; 
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ейфорію. Людина починає поводитися вільно, легко спілкуватися, а також 
у неї може ненадовго підвищитися сексуальна активність. Героїн викликає 

сильне звикання, а ломка від нього надзвичайно хвороблива. Цей 

наркотик швидко виводить із ладу імунну систему, неминуче приводить 

людину в хворобливий, виснажений стан і, зрештою, до смерті. 
Негативні наслідки тривалого прийому героїну: 

 часті ін’єкції можуть викликати руйнування вен, а також призвести 

до зараження кровоносних судин і серцевих клапанів; 

 через поганий стан тіла в цілому може розвинутися туберкульоз; 
 артрит – це ще один результат тривалої пристрасті до героїну; 

 використання спільних шприців призводить до зараження ВІЛ 

та іншими інфекціями, що передаються через кров. У США більше 

70 % припадає на наркоманів, що користуються голками. 
Довгострокові побічні ефекти: 

 руйнування зубів; 

 запалення ясен; 
 запори; 

 холодний піт; 

 свербіння; 

 ослаблення імунної системи; 
 кома; 

 хвороби дихальних шляхів; 

 параліч; 

 знижена сексуальна активність та тривала імпотенція у чоловіків; 
 менструальні порушення у жінок; 

 нездатність досягти оргазму (у чоловіків та жінок); 

 втрата пам’яті й інтелектуальних здібностей; 

 пригніченість; 
 вугрі на обличчі; 

 втрата апетиту; 

 безсоння; 
 замкнутість. 

Вуличні назви героїну: «білий», «гаррик», «гера», «герасим», 

«повільний», «папірець», «ейч», «ліки», «кінь», «джанк». 

Кокаїн і крек сильнодіючі наркотики, які приймають всередину 
через рот, вдихають через ніс, вводять у вени або, якщо це крек, вдихають 

випаровування, що утворюються при його нагріванні. Кокаїном називають 

наркотик як у формі порошку (кокаїн), так і у формі кристалів (крек), 

який виготовляється з рослини коки і викликає короткочасні спалахи 
кайфу, слідом за якими негайно йдуть напади сильної депресії, стан 

нервозності й непереборне бажання прийняти ще одну дозу. 
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11. Теорія моралі Платона має яскраво виражений: 
а) морально-психологічний характер; 
б) релігійний характер; 
в) сімейний характер; 
г) суспільний характер. 
 
12. Аристотель показав, що правильні роздуми підпорядковуються: 
а) законам влади; 
б) законам суспільного розвитку; 
в) законам, незалежним від приватної природи об’єктів; 
г) законам природи. 
 
13. На думку Аристотеля, поведінка кожної людини повинна 

відповідати: 
а) встановленим суспільним нормам; 
б) вимогам закону; 
в) релігійним нормам; 
г) звичаям. 
 
14. Вперше в античній етиці Аристотель досліджує: 
а) структуру людської моралі; 
б) структуру людської поведінки; 
в) структуру людських відносин; 
г) немає правильної відповіді. 
 
15. Августин Блаженний обґрунтував ідею: 
а) єдності індивідуального і суспільного; 
б) єдності божественного і соціального; 
в) єдності людства спільністю його походження від єдиного предка – 

Адама; 
г) єдності суспільного і природного. 
 
16. Епоха Відродження (ХІV-ХVІ ст.) ознаменувалася: 
а) розквітом релігійного вчення; 
б) небаченим творчим підйомом у сфері мистецтва, літератури, 

науки, соціально-політичної думки; 
в) розвитком техніки, будівництва, мореплавства, географії, філософії; 
г) немає правильної відповіді. 
 
17. За М. Кузанським, людська природа уявляється: 

а) повнотою всіх всезагальних і окремих досконалостей; 

б) розвитком людських стосунків; 
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в) формуванням позитивної суспільної поведінки окремого індивіда; 
г) силою планетарного масштабу. 
 
18. За висловом Лютера, людина: 
а) залежить від природних інстинктів; 
б) поневолена гріхом; 
в) залежить від суспільних норм і законів; 
г) всі відповіді правильні. 
 
19. На думку Мішеля Монтеня, проблема людини полягає у тому, що: 
а) вона істота недосконала; 
б) залежить від суспільної думки; 
в) органи її чуттів далекі від досконалості, здібності обмежені й 

лише Бог все знає і все може. 
г) тривалість життя є незначною у вимірі Всесвіту. 
 
20. Томас Мор написав знамениту працю «Надзвичайно корисна, а 

також і цікава, дійсно золота книга про найкраще влаштування держави 
і про новий острів Утопія» в: 

а) 1531 р.; 
б) 1515 р.; 
в) 1516 р.; 
г) 1525 р. 
 
21. Правильному розумінню світу та взаємовідносин між людьми, 

згідно з Ф. Беконом, заважають: 
а) соціальні непорозуміння; 
б) «ідоли» (привиди, забобони), які викривляють дійсність; 
в) індивідуальні вади; 
г) погані звички. 
 
22. Торкаючись поведінки людини, Д. Локк стверджував, що: 
а) у початковому природному стані люди агресивні та ворожі; 
б) у початковому природному стані люди взаємно добрі, вільні та 

рівні перед Богом; 
в) Бог усіх спеціально зробив нерівними; 
г) немає правильної відповіді. 
 
23. Кант формулює так званий: 
а) категоричний імператив або правило, яке визначає форму морального 

вчинку; 

б) імператив категорії; 
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Ю.А. Клейберг пропонує наступну класифікацію наркотиків: 
1. За способом виготовлення: опіати – виробляються з опіумного маку, 

до складу якого входять морфій і кодеїн. Героїн – напівсинтетичний 

наркотик, що відноситься до групи опіатів. У країнах колишнього 

Радянського Союзу в основному використовують омнопон, промедол, 
кодеїн, кодтерпін та інші види опіатів. 

2. За способом впливу: схожість дії на організм. 

3. За терапевтичним використанням. 

4. За впливом наркотику на організм: алкоголь, наприклад, називають 
наркотиком-депресантом, оскільки він пригнічує ЦНС, а кокаїн навпаки, 

стимулянт, оскільки збуджує ЦНС. 

5. За хімічним складом: барбітурати (фенобарбітал, секоноп, амітал) – 

синтетичні речовини, отримані на основі барбітуратової кислоти й 
розрізняються за реагентами. 

6. За механізмом впливу: механізм дії деяких наркотиків досі 

невідомий. 
7. За назвою на сленгу, отриманою у певній субкультурі чи на 

чорному ринку («мулька» – ефідрин, «гвинт» – первітин, «кок» – 

кокаїн і т. п.) 

Героїн уперше був вироблений у 1898 році у Німеччині фарма-
цевтичною компанією «Байєр» як засіб для лікування туберкульозу, а 

також як ліки від залежності до морфію. З часом вияснилося, що героїн 

сильнодіючий наркотик, який викликає сильну залежність. З часом 

з’явився замінник героїну – метадон. Уперше його було синтезовано у 
1937 році німецькими вченими, що займалися розробкою знеболюючих 

препаратів для операцій. У чистій формі героїн – це білий порошок. Але 

найчастіше він має рожево-сірий, коричневий або чорний клір. Його 

колір залежить від домішок, якими його розбавляють. До їх числа входять 
кофеїн, цукор та інші речовини. Вуличний героїн іноді «розбавляють» 

стрихніном та іншими домішками. Ці домішки не повністю розчиняються 

і, потрапляючи в тіло, можуть забити кровоносні судини, які ведуть 
до легенів, печінки, нирок, серця і мозку, що може призвести до тяжкої 

хвороби або смерті. 

Наркомани вводять героїн за допомогою ін’єкцій або вдихаючи 

його через ніс. Під час першого прийому цей наркотик створює сильну 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ 

НАРКОТИКІВ 
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1. Стався до себе як до людини. 

2. Уникай умов та ситуацій, які можуть наразити на можливість 

ВІЛ-інфікування, – уникати пропозицій спробувати наркотиків, статевих 

контактів. 

3. Сприймай дійсність такою, якою вона є, а не такою, яку 

хотілося б бачити. 

4. Не починай надто рано своє статеве життя, дочекайся справжнього 

почуття, бо гарантія безпеки – вірність і здоровий партнер. 

5. Не вживай наркотиків. Навіть для проби. Навчись говорити «ні» 

за будь-яких обставин. Навіть, якщо людина чи компанія для тебе 

найважливіші, дорогі, а життя, здається, зайшло в глухий кут. Завжди 

і тільки «ні – наркотикам». 

6. Якщо на шкірі рук є ушкодження (тріщини, порізи, дерматит), і 

ти торкнувся чогось із слідом крові, то промий травмоване місце 

водою з милом, двічі продезінфіковані 5-процентним розчином йоду, 

або 70-процентним етиловим спиртом і наклади на рану антисептичну 

пов’язку. Пам’ятай: якщо виникла необхідність перелити кров, то потрібно 

перевірити донорську кров на наявність антитіл до ВІЛ. Згоджуйся на 

переливання крові лише у разі крайньої життєвої необхідності. 

7. Для ін’єкцій завжди користуйтесь одноразовими інструментами 

(шприци, голки, внутрішньовенні системи). 

8. Ніколи не користуйтеся чужими зубними щітками, лезами для 

гоління, іншими предметами особистої гігієни. 

9. Пам’ятай, що зменшити власний ризик можна лише, зменшивши 

ризик зараження інших людей, з якими ти спілкуєшся та живеш. Бо, 

як писав Публій Сір, людина зробила б значно менше помилок, якби 

знала, чого саме вона не знає. 

ПРАВИЛА УНИКНЕННЯ РИЗИКУ 

ВІЛ-ІНФІКУВАННЯ 
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в) категоріальний імперативний апарат; 
г) імперативний мандат. 
 
24. Правильний вираз Фіхте такий: 
а) «побудуй себе, створи власне Я»; 
б) «дозволь побудувати іншим своє власне Я»; 
в) «побудуй своє Я, створи себе»; 
г) «неможливо побудувати своє власне Я». 
 
25. На думку Г. Гегеля, ідеалом є: 
а) верховенство права; 
б) держава еллінів, у якій враховувалися всі інтереси індивідів; 
в) інтереси держави; 
г) немає правильної відповіді. 
 
26. На початку ХХ століття Зігмунд Фройд створив: 
а) першу психологічну теорію девіантної поведінки; 
б) першу психологічну теорію суїциду; 
в) першу психологічну теорію алкоголізму; 
г) першу психологічну теорію сексуальних стосунків. 
 
27. Соціологія К. Маркса – це: 
а) соціологія права; 
б) соціологія суспільних відносин; 
в) соціологія класової боротьби; 
г) соціологія управління. 
 
28. Поведінку суїциду досліджував: 
а) О. Конт; 
б) Е. Дюркґейм; 
в) К.Г. Юнґ; 
г) усі відповіді правильні. 
 
29. Карл Густав Юнґ засновник: 
а) психоаналізу; 
б) аналітичної психології; 
в) теорії класових стосунків; 
г) теорії стратифікації. 
 
30. Олпорт Гордон: 

а) розробник системного підходу до особистості; 

б) розробник системного підходу до суспільства; 
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в) розробник системного підходу до соціальних процесів; 
г) немає правильної відповіді. 
 
Відповіді: 1 – «а», 2 – «г», 3 – «в», 4 – «в», 5 – «б», 6 – «г», 7 – «а», 8 – 

«б», 9 – «а», 10 – «а», 11 – «б», 12 – «в», 13 – «б», 14 – «б», 15 – «в», 16 – 
«б», 17 – «а», 18 – «б», 19 – «в», 20 – «в», 21 – «б», 22 – «б», 23 – «а», 24 – 
«в», 25 – «б», 26 – «б», 27 – «в», 28 – «б», 29 – «б», 30 – «а». 

 
ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 2 

 
1. Соціальні відхилення виникають: 
а) у залежності від типу порушення норми (право, мораль, етикет 

тощо); 
б) за цільовою спрямованістю і мотивацією (корисні, агресивні); 
в) за суб’єктом (індивіди, групи, соціальні організації); 
г) всі відповіді правильні. 
 
2. У якому році було підписано Конвенцію ООН «Про боротьбу з 

торгівлею людьми та експлуатацію проституції третіми особами? 
а) 1949 р.; 
б) 1954 р.; 
в) 1948 р.; 
г) 2008 р. 
 
3. Наслідком вживання наркотиків найбільш вірогідно може бути: 
а) захворювання на туберкульоз; 
б) захворювання на педикульоз; 
в) захворювання на артрит; 
г) захворювання на ВІЛ/СНІД. 
 
4. Які чинники сприяють наркоманії? 
а) біологічні; 
б) психологічні; 
в) соціально-педагогічні; 
г) всі відповіді правильні. 
 
5. Причини заняття проституцією: 
а) неблагополучні сім’ї, відсутність сім’ї; 
б) пристрасть до алкоголю, наркотичним і токсичним речовинам, 

насильство в сім’ї і т.п., сексуальні домагання у дитячому віці з боку 
дорослих членів сім’ї, бажання стати матеріально незалежними від 
сім’ї; 
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1. Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини – ВІЛ – 

призводить до смертельної хвороби – Синдрому набутого імунодефіциту 

людини. ВІЛ та СНІД невиліковні. 

2. Людина, уражена вірусом, може виглядати здоровою і почувати 

себе добре довгі роки, будучи при цьому носієм вірусу. 

3. Вірус може передаватися на всіх стадіях захворювання через 

кров, сперму, овуляційні та вагінальні виділення, грудне молоко. 

4. Найчастіше ВІЛ-інфекція передається статевим шляхом. Молоді 

дівчата особливо вразливі до ВІЛ при сексуальних контактах. 

5. Молоді люди, які мають захворювання, що передаються статевим 

шляхом, також становлять групу високого ризику щодо інфікування 

на ВІЛ. 

6. Найбільш вразливі молоді люди, які вживають наркотики ін’єкційно, 

або мають сексуальні контакти з ін’єкційними споживачами наркотиків. 

ВІЛ-інфекція може також передаватись через нестерильні інструменти 

при пірсингу, татуюванні та інших маніпуляціях, в яких є контакт з кров’ю. 

7. Ризик інфікування при статевих контактах зменшується, якщо 

партнери використовують презерватив. 

8. Тест на ВІЛ здійснюється системою охорони здоров’я, і в першу 

чергу, центрами профілактики СНІД. Тест на ВІЛ є конфіденційним і 

має супроводжуватися до- та післятестовим консультуванням. 

9. ВІЛ-інфекція не передається через обійми, потискання рук, 

користування туалетом, басейном, постільну білизну, кухонний посуд, 

укуси комах, кашель та чхання. 

10. Дискримінація людей, які живуть з ВІЛ – це порушення прав 

людини. 

10 ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ 

НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО 

ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ ТА СНІД  
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Законодавством передбачена відповідальність медичних працівників 

за надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим «Про запобігання 

захворювання на СНІД та соціальний захист населення» і є ст. 30, 

якою передбачається саме така відповідальність, коли відмовляють 

пацієнту в проведенні тестування та надання медичної допомоги. Тобто 

є юридична відповідальність, яка карається законом. 

Отже, існує багато шляхів, які дозволяють уникнути ВІЛ-інфікування 

та зберегти собі повноцінне життя. Разом з тим дослідження показують, 

що далеко не всі люди знають шляхи передачі ВІЛ-інфекції, таким чином 

ризикують власним здоров’ям та своїм життям. За спеціальними 

дослідженнями, які проводилися в Україні у 2004 році, правильно 

визначили шляхи запобігання статевої передачі ВІЛ-інфекції та знають 

як він не передається лише 14 % молодих людей віком 15-24 років. 

Ставиться задача у найближчі роки довести показник інформованості 

населення, особливо молоді, про шляхи передачі ВІЛ-інфекції до 95-

100 %. 
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в) сексуальна активність індивіда, який не має матеріальної та сімейної 
підтримки, недостатня проінформованість у підлітковому віці про статеві 
стосунки, безконтрольність і байдужість освітянських установ і органів 
місцевої адміністрації до позашкільних занять дітей, підлітків і молоді; 

г) всі відповіді вірні. 
 

6. Що означає термін проституція: 

а) бавитися; 
б) надавати послуги; 

в) роздягатися; 

г) виставляти привселюдно. 

 
7. Основною причиною занять проституцією є: 

а) бажання заробити кошти для існування; 

б) невисокий рівень культури; 

в) підвищений сексуальний потяг; 
г) всі відповіді правильні. 

 

8. ВІЛ/СНІД можна визначити в організмі людини за допомогою: 

а) спеціального аналізу крові; 
б) спеціального аналізу сечі; 

в) спеціального аналізу слини; 

г) спеціального аналізу потовиділень. 
 

9. ВІЛ/СНІД передається через: 

а) рукостискання; 

б) поцілунок; 
в) незахищені статеві стосунки; 

г) користування спільним посудом. 

 

10. Синдром набутого імунодефіциту вперше було зареєстровано в: 
а) США у 1981 році; 

б) Україні у 1983 році; 

в) Африці у 1982 році; 

г) Латинській Америці у 1973 році. 
 

11. При попаданні вірусу ВІЛ/СНІДу в організмі людини руйнуються: 

а) клітини серця; 
б) імунна система; 

в) нервові клітини головного мозку; 

г) ніяких змін не відбувається. 
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12. Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології, 

започаткована українським соціологом І.П. Рущенком у: 

а) 1901 р.; 

б) 2001 р.; 

в) 1981 р.; 

г) 1931 р. 

 

13. Лукрецій відзначав причину злочинності як: 

а) страшну бідність народу; 

б) вроджену агресивність; 

в) погану звичку; 

г) погане виховання. 

 

14. Злочин – це: 

а) суспільно небезпечна дія, яка скоюється умисно або ненавмисно, 

за якою законом встановлена кримінальна відповідальність; 

б) суспільно небезпечна дія, яка скоюється ненавмисно, за якою 

законом встановлена кримінальна відповідальність; 

в) суспільно небезпечна дія, яка скоюється ненавмисно, за якою законом 

встановлена кримінальна відповідальність і особа потрапляє до тюрми; 

г) всі відповіді правильні. 

 

15. Критеріями відмежування злочинів від правопорушень є: 

а) суспільна небезпека; 

б) суб’єкт правопорушення; 

в) винність, кримінальна відповідальність; 

г) всі відповіді правильні. 

 

16. Типи кримінальних груп, які скоюють корисливо-насильницькі 

злочини: 

а) групи, що стоять на межі законослухняної поведінки; 

б) групові злочини, які скоюються випадково; 

в) групи, орієнтовані на порушення правових норм; групи спеціально 

створені для злочинів; 

г) всі відповіді правильні. 

 

17. Алкоголізм – це: 

а) захоплення алкоголем; 

б) психологічна залежність від алкоголю; 

в) фізична залежність від алкоголю; 

г) важка хвороба, яку треба серйозно лікувати. 
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Але, бувають випадки, коли ВІЛ-інфекція випадково, по необережності, 
попадає у кров. З цією метою існує профілактика при пораненнях, 

контактах із кров’ю, біологічними рідинами та біоматеріалами ВІЛ-

інфікованого чи хворого на СНІД пацієнта. 

Ось деякі обов’язкові профілактичні заходи: 
1. Якщо контакт з кров’ю, біологічними рідинами чи біоматеріалами 

супроводжувався порушенням цілісності шкіри (уколом, порізом), то 

потерпілий повинен: 

 зняти рукавички робочою поверхнею усередину; 
 видавити кров із рани; 

 ушкоджене місце обробити одним із дезінфектантів (70-процентним 

розчином етилового спирту, 5-процентною настоянкою йоду при 

порізах, 3-процентним перекисом водню); 
 ретельно вимити руки з милом під проточною водою, а потім 

протерти їх 70-процентним розчином етилового спирту; 

 на рану накласти пластир, надіти напальчник; 
 при потребі продовжувати роботу – одягти нові гумові рукавички; 

 терміново повідомити керівництво лікувально-профілактичного 

закладу про аварію для її реєстрації та проведення екстреної 

профілактики ВІЛ-інфекції. 
2. У разі забруднення кров’ю, біологічними рідинами, біоматеріалами 

без ушкодження шкіри: 

 обробити місце забруднення одним із дезінфектантів (70-процентним 

розчином етилового спирту, 3-процентним розчином перекису 
водню, 3-процентним розчином хлораміну); 

 промити водою з милом і вдруге обробити спиртом. 

3. У разі потрапляння крові, біологічних рідин, біоматеріалу на 

слизові оболонки: 
 ротової порожнини – прополоскати 70-процентним розчином 

етилового спирту; 

 порожнини носа – закапати 30-процентним розчином альбуциду; 
 очей – промити водою (чистими руками), закапати 30-процентним 

розчином альбуциду. 

Для обробки носа і очей можна використовувати 0,05-процентний 

розчин перманганату калію. 

ПРОФІЛАКТИКА СНІД 

ПРИ ПОРАНЕННЯХ 
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СНІДом в Україні»: Постанова Каб. Міністрів України вiд 11 липня 
2002 р. № 971 // Уряд. кур’єр. – 2002. – 24 лип. (№ 133). – В дод.: С. 7-8. 

Законодавство України у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом: сучасний 

стан і шляхи вдосконалення / В.М. Рудий; Всеукр. асоц. зменшення 

шкоди, Міжнар. фонд «Відродження». – К.: Сфера, 2003. – 180 с. 

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Соціально-

економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в 

Україні та шляхи їх розв’язання»: Рекомендації Верховної Ради 

України вiд 03 лютого 2004 р. № 1426-IV // Голос України. – 2004. – 

02 берез. (№ 40). – С. 7. 

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі 

попередження розповсюдження хвороби, що спричиняється вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції): Закон України від 04 лют. 

2004 р. № 1435-IV // Голос України. – 2004. – 2 берез. (№ 40). – С. 7. 

Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих 

на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 

року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

на 2004-2008 роки: Постанова Каб. МіністрівУкраїни вiд 04 березня 

2004 р. № 264 // Офіц. вісн. України. – 2004. – 26 берез. (№ 10). – С. 103. 

Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради 

України з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та наркоманії: 

Постанова Верховної Ради України вiд 01 липня 2004 р. № 1943-IV // 

Голос України. – 2004. – 27 лип. (№ 137). – С. 7. 

Про затвердження посадового складу Урядової комісії з питань 

боротьби з ВІЛ/СНІДом: Постанова Каб. Міністрів України вiд 14 лип. 

2004 р. № 912 // Уряд. кур’єр. – 2004. – 28 лип. (№ 140). – В дод.: С. 13. 

Про запобігання дальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в 

Україні: Указ Президента України вiд 30 серп. 2004 р. № 1022/2004 // 

Уряд. кур’єр. – 2004. – 09 верес. (№ 169). – С. 21. 

Соціальні аспекти та принципи державної політики у сфері 

боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції / О. Джужа, Г. Піщенко // Право 

України. – 2004. – № 6.– С. 75-77. 

Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004

-2008 роки: Затверджено постановою кабінету Міністрів України від 4 

березня 2004 року № 264. 

Концепція стратегій дій Уряду, спрямованих на запобігання 

поширенню ВІЛ-інфекції, на період до 2011 року: Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2004 року № 264. 
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18. Алкоголь – це: 

а) напій, який позитивно впливає на роботу всіх органів людини, 

піднімає настрій, допомагає зігрітися, стимулює роботу головного 

мозку, активність; 

б) сильнодіюча отрута, яка вражає усі органи людини та, у першу 

чергу, головний мозок і є наркотичною речовиною, яка уповільнює 

реакцію організму та роботу мозку; 

в) наркотик у вигляді прозорої рідини, який вживається людиною 

у критичній ситуації (спрага, голод, психологічна криза, душевні 

страждання, нестерпна фізична біль тощо); 

г) всі відповіді правильні. 

 

19. Види алкоголізму: 

а) побутовий, хронічний і ускладнений; 

б) фізичний, психологічний, спрощений; 

в) початковий, тривалий, критичний; 

г) циклічний, ациклічний, рецидивний. 

 

20. Суїцид – це: 

а) позбавлення життя іншої людини; 

б) випадкова смерть у результаті нещасного випадку; 

в) навмисне та свідоме позбавлення себе життя індивідом; 

г) заподіяна смерть при допомозі іншої людини. 

 

21. Аномія – це: 

а) стан, коли людина втрачає бажання жити, спостерігається втрата 

ідеалів та духовних цінностей; 

б) втрата духовних та фізичних сил людиною; 

в) намагання індивіда звільнитися від нав’язливих думок про 

самогубство; 

г) агресивний стан людини. 

 

22. Основними причинами, які нині сприяють зростанню самогубств, є: 

а) ослаблення соціальної інтеграції і соціальних зв’язків, що мають 

місце у розвитку сучасних розвинених суспільств; 

б) зниження ролі традиційних релігій з одночасним збільшенням 

кількості різного роду культів і сект; 

в) зростання упорядкованості при одночасному зростанні побутових 

стресів; 

г) всі відповіді правильні. 
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23. З. Фройд вважав, що у людині: 
а) 80 % несвідомого, і лише 20 – свідомого; 
б) 20 % свідомого і 80 % несвідомого; 

в) 50 % свідомого і 50 % несвідомого; 

г) 40 % несвідомого і 60 % свідомого. 

 

24. Чотири типи людей навмисно прагнучих покласти край своєму 

існуванню згідно з теорією Едвіна Шнейдмана: 

а) здобувачі смерті, поборники смерті, активатори смерті, стверджувачі 

смерті; 

б) шукачі смерті, ініціатори смерті, заперечувачі смерті, гравці зі 

смертю; 

в) гонителі смерті, переслідувачі смерті, хранителі смерті, продавці 

смерті; 

г) реформатори смерті, перетворювачі смерті, застережувачі смерті, 

знавці смерті. 

 

25. Самогубство скоюється у стані: 

а) розгубленості; 

б) афекту; 

в) агресії; 

г) немає правильної відповіді. 

 

26. Підлітковій субкультурі притаманні риси: 

а) автономності, ригористичності; 

б) максималізму, нігілізму; 

в) конформізму, посутньої текстуальності, проявлення в ігрових 

формах; 

г) всі відповіді правильні. 

 

27. Фаталістичні самогубства: 

а) вид самогубств виникає в результаті посиленого контролю з боку 

групи, що має тенденцію бути сильною й постійною й тому стає 

нестерпною; 

б) самогубство виникає у результаті відсутності посиленого контролю 

з боку групи; 

в) той випадок, коли немає ніякого виходу із складної ситуації і 

єдине правильне рішення для суїцидента – самогубство; 

г) здійснюється в ім’я перемоги над ворогом. 
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Про вдосконалення організації медичної допомоги з хворими 
на ВІЛ-інфекцію/СНІД: Наказ від 25 трав. 2000 р. № 120: [МОЗ] // 
Офіц. вісн. України. – 2000. – № 46. – С. 320-333. 

Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-
інфекції/СНІДу: Указ Президента України від 1 листоп. 2000 р. № 1182 // 
Уряд. кур’єр. – 2000. – 4 листоп. (№ 205).– С. 15. 

Про утворення Урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекції/
СНІДу: Постанова Каб. Міністрів України від 7 лют. 2001 p. № 116 // 
Юрид. вісн. – 2001. – № 8 (28 лют.). – В дод.: С. 5-6. 

Про оголошення в Україні 2002 р. роком боротьби зі СНІДом: 
Указ Президента України від 22 черв. 2001 р. № 461 // Голос України. – 
2001. – 26 черв. (№ 112). – С. 2. 

Декларація про прийняття зобов’язань у зв’язку з епідемією 
ВІЛ-інфекції/СНІДу: Прийнята спеціал. сесією Ген. Асамблеї ООН з 
питань ВІЛ/СНІДу, 27 червня 2001 р. // Завуч. – 2001. – Жовт. (№ 29). – 
В дод.: С. 12-16. 

Про програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 
роки: Постанова Каб. Міністрів України від 11 лип. 2001 р. № 790 // 
Офіц. вісн. України. – 2001. – № 28. – С. 54. 

Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-інфекцією/
СНІДом: Указ Президента України № 741/2001 від 28 серп. 2001 р. // 
Уряд. кур’єр. – 2001. – 30 серп. (№ 155). – С. 11. 

Деякі питання урядової комісії з профілактики ВІЛ-інфекції/
СНІДу: Постанова Каб. Міністрів України від 26 жовт. 2001 р. № 1401 // 
Уряд. кур’єр. – 2001. – 14 листоп. (№ 210). – В дод.: С. 11. 

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання 
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та 
соціальний захист населення»: Закон України від 15 листоп. 2001 р. 
№ 2776-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 49. – С. 1. 

Про утворення Українського фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією 
і СНІДом: Постанова Каб. Міністрів України № 1620 від 29 листоп. 
2001 р. // Уряд. кур’єр. – 2001. – 12 груд. (№ 231). – В дод.: С. 14-15. 

Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки // 
Офіц. вісн. України. – 2001. – № 28. – С. 55-69. 

Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу: 
Доп. Ген. секретаря (витяг) // Шк. світ. – 2001. – № 38. – В дод.: С. 1-11. 

Про утворення наглядової ради з питань реалізації спільного 
із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/
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Довідкова інформація 
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28. Перший синтетичний наркотик героїн був відкритий у: 

а) 1898 р.; 

б) 1899 р.; 

в) 1900 р.; 

г) 1901 р. 

 

29. Егоїстичний суїцид: 

а) здійснюється на самоті; 

б) з метою щось комусь довести; 

в) людська діяльність приходить у стан безладу і людина зазнає від 

цього страждань; 

г) здійснюється через невдале кохання. 

 

30. Девіантна поведінка: 

а) має право на існування; 

б) вимагає відпрацювання попереджувальних заходів з боку суспільства; 

в) не заважає нормально існувати іншим членам суспільства; 

г) потребує детального вивчення. 

 

Відповіді: 1 – «а»; 2 – «а»; 3 – «г»; 4 – «г»; 5 – «г»; 6 – «г»; 7 – «г»; 8 – 

«а»; 9 – «в»; 10 – «а»; 11– «б»; 12 – «б»; 13 – «а»; 14 – «а»; 15 – «г»; 16 – 

«в»; 17 – «г»; 18 – «б»; 19 – «а»; 20 – «в»; 21 – «а»; 22 – «а»; 23 – «а»; 24 – 

«б»; 25 – «г»; 26 – «б»; 27 – «а»; 28 – «а»; 29 – «б»; 30 – «г». 

 

ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 3 

 

1. Україною ратифіковано Європейську конвенцію проти катувань, 

нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження та покарання у: 

а) 1997 р.; 

б) 1998 р.; 

в) 1999 р.; 

г) 2000 р. 

 

2. Актуальним напрямком профілактики девіантної поведінки серед 

молоді є спеціальна профілактика, яка включає в себе: 

а) економічні заходи; 

б) виховні заходи; 

в) правові та організаційні заходи; 

г) всі відповіді правильні. 
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3. Профілактика поділяється на: 

а) спеціальну, попереджувальну, супроводжувальну; 

б) основну, другорядну, допоміжну; 

в) первину, вторинну, третинну; 

г) всі відповіді правильні. 

 

4. Завдання і принципи соціальної профілактики: 

а) проведення системних та комплексних заходів з профілактики 

негативних явищ у суспільстві; 

б) використання інноваційних форм соціальної роботи, які здатні 

ефективно впливати на ціннісні пріоритети підлітків та молоді; 

в) формування позитивної мотивації вчинків, підвищення рівня 

інформованості молодих людей, їхніх батьків та найближчого оточення; 

г) всі відповіді правильні. 

 

5. Напрямки профілактичної роботи: 

а) робота з сім’єю; 

б) створення освітнього середовища, що перешкоджає девіантній 

поведінці; 

в) превентивне навчання; 

г) всі відповіді правильні. 

 

6. Принципи створення профілактичних програм: 

а) системності, стратегічної цілісності, багатоаспектності, солідарності; 

б) поступовості, наочності, доступності, активності; 

в) відвертості, порядності, чесності, колегіальності; 

г) всі відповіді правильні. 

 

7. Профілактика проводиться на трьох рівнях: 

а) сімейному, колективному, груповому; 

б) на території міста, району, села; 

в) на території держави, в колективах, індивідуально; 

г) немає правильної відповіді. 

 

8. Технологія проведення профілактики у межах держави передбачає 

заходи: 

а) економічні, соціокультурні, правові; 

б) культурологічні, правові, педагогічні; 

в) фінансові, законодавчі, організаційні; 

г) всі відповіді неправильні. 
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6. Стан профілактичної роботи в Україні та перспективи її розвитку. 

7. Участь міжнародних організацій у профілактиці соціальних 

девіацій в Україні. 

 

Питання до роздумів 

1. Наскільки ефективна профілактика суспільних девіацій? 

2. Чи всі використані засоби і методи профілактичного впливу на 

алкоголіків, наркоманів, повій, злочинців, що здатні повернути їх до 

суспільно-корисного життя? 

3. Який мій вклад у профілактичну роботу з девіантами? 

 

6.10. Використана література 

1. Alliance. Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей 

инъекционных наркотиков и пути их решения. Методические 

рекомендации / Подготовлено информационно-ресурсным центром 

Международного Альянса по ВИЧ/СПИД при финансовой поддержке 

USAIID. – К., 2004. – 195 с. 

2. Важлива інформація // http://www.aidsalliance.org.ua. 

3. Грибан В.Г. Валеологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 256 с. 

4. Жінки за кордоном // Одеські вісті. – 2002. – 25 грудня. 

5. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения): Учебн. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – 2-

е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. 

6. Зобенько Н.А. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх 

в Російській Федерації (1990-2005 рр.) / Автореф. канд. дис... пед. 

наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Івано-

Франківськ, 2007. – 23 с. 

7. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 

девиантного поведения: Учеб. пособие / Отв. ред. П.Д. Павленок. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 185 с. 

8. Пихтіна Н.П., Новгородський Р.Г. Профілактика та соціально-

педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки: Навчально-

методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 

С. 239 с. 

9. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / 

За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 

352 с. 
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Мотиви підліткової наркоманії пов’язані з психічним експери-

ментуванням підлітків, пошуком нових, незвичайних відчуттів і 

переживань. На думку дослідників, економічна, соціальна, політична 

та духовна криза у суспільстві, негативний вплив засобів масової 

інформації на молодих людей та зарубіжних субкультур, втрата 

соціальних орієнтирів, відсутність чіткої державної ідеології, доступність 

наркотиків і токсичних речовин, безвідповідальність суспільства – 

основні чинники поширення наркотиків серед дітей та молоді. 

Отже, дослідження свідчить, що споживання наркотиків є вкрай 

небезпечним для здоров’я людини. Профілактика наркотизму спрямована 

на виявлення причин споживання наркотичних речовин та попередження 

їх поширення. Розробка та виконання спеціальних державних, 

регіональних та місцевих програм націлені на оздоровлення суспільства, 

створення умов для організації здорового відпочинку і зайнятості 

молоді. Але, незважаючи на цілий ряд заходів, значна кількість підлітків 

та молодих людей втягуються у наркотизацію і з часом стають 

наркозалежними. Наркотизація є одним з чинників поширення різного 

роду хвороб і особливо небезпечними серед них є гепатит С і ВІЛ/

СНІД. Сьогодні суспільству загрожує пандемія СНІД. Попереджувальна 

робота спрямовується на подолання цілого ряду проблем, які мають 

місце у суспільстві. 

 

6.8. Висновки 

Профілактика негативних суспільних явищ сприяє викоріненню 

злочинності, алкоголізму, наркоманії, проституції, націлена на допомогу 

ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Надання допомоги людям, які її 

вимагають, справа складна і багатогранна. Попереджувальна робота 

стикається з цілим рядом проблем: недостатнє фінансування, 

малоефективність програм і проектів, кадрові проблеми тощо. Але, 

незважаючи на проблеми, робота з профілактики девіацій має постійний 

розвиток і набуває важливого значення в суспільстві. 

 

6.9. Питання для самоконтролю 

1. Показати значення, місце і роль профілактики у роботі з особами 

девіантної поведінки. 

2. Розкрити зміст групової та індивідуальної профілактики. 

3. Профілактика наркотизму. 

4. Профілактика ВІЛ/СНІДу. 

5. Профілактика злочинності. 

6. Профілактика проституції. 
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9. Профілактика злочинності базується на принципах: 
а) добропорядності, активності, відвертості; 
б) організованості, цілеспрямованості, допитливості; 
в) законності, гуманізму, індивідуального підходу, комплексності, 

своєчасності; 
г) всі відповіді правильні. 
 

10. Розрізняють дві форми профілактики: 
а) попереджувальну, тривалу; 
б) ранню, безпосередню; 
в) індивідуальну, групову; 
г) колективну, приватну. 
 

11. Індивідуальні профілактичні заходи: 
а) офіційне застереження, взяття на офіційний облік, встановлення 

адміністративного нагляду, притягнення винних до встановленої законом 
адміністративної чи кримінальної відповідальності; 

б) приватна робота, застереження, попередження, складання протоколу, 
спеціального акту згідно з вимогами; 

в) супровід, індивідуальна бесіда, спілкування з окремими членами 
родини порушника, арешт, встановлення посиленого контролю за 
поведінкою особи; 

г) всі відповіді правильні. 
 

12. Профілактика пияцтва та алкоголізму повинна спрямовуватися 
не лише на особу, яка вживає спиртові напої, а й на: 

а) членів родини; 
б) членів трудового колективу; 
в) сусідів; 
г) оточення. 
 

13. Програма профілактики «Анонімних алкоголіків» включає: 
а) 10 кроків; 
б) 12 кроків; 
в) 15 кроків; 
г) 20 кроків. 
 

14. У тому випадку, коли дівчина не дотримується загальноприйнятих 
суспільних норм (пропускає заняття у школі, порушує дисципліну, 
займається бродінням) пропонується: 

а) виділити дівчинку від ненадійного впливу сім’ї, попередньо 

провівши бесіди з батьками у присутності дільничного інспектора у 

справах неповнолітніх; 
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б) встановити з підлітком довірливі, доброзичливі стосунки; 

в) створити умови для введення дівчинки у колектив з метою 

самоствердження, задоволення потреб у визнанні, повазі, визначити 

її роль і місце в колективних справах; за допомогою колективу 

(однокласників, однолітків) допомогти дівчинці у навчанні, дати цікаве 

для неї суспільно корисне доручення. 

г) всі відповіді правильні. 

 

15. Профілактика наркотизму повинна сприяти: 

а) запобіганню поширенню ВІЛ/СНІД; 

б) запобіганню поширенню гепатиту «С»; 

в) запобіганню поширенню венеричних захворювань; 

г) всі відповіді правильні. 

 

16. Профілактика суїцидальної поведінки має вирішити наступні 

задачі: 

а) контроль і обмеження доступу до різноманітних засобів аутоагресії; 

б) контроль факторів і груп ризику; 

в) здійснення медико-психологічної допомоги конкретній особистості; 

г) всі відповіді правильні. 

 

17. Програма профілактики суїцидів реалізується у формах: 

а) індивідуальної, групової, сімейної психотерапії; 

б) колективної, приватної, парної психотерапії; 

в) бесіди, анкетування, аналізу; 

г) всі відповіді правильні. 

 

18. Завданням первинної профілактики є: 

а) навчати та попереджати населення про те, що суїцид може 

трапитись з кожною людиною; 

б) інформувати про ознаки самогубств із тим, щоб вчасно побачити 

та надати допомогу; 

в) повідомляти про місця і адреси надання такої соціальної допомоги; 

г) всі відповіді правильні. 

 

19. Вторинна профілактика спрямована на: 

а) відвернення акту саморуйнування, самознищення та збереження 

життя людині; 

б) психологічну допомогу людині після невдалої спроби покінчити 

з життям; 
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СІН стають важкодоступними для профілактичної та виховної роботи. 
Деякі з СІН знають, що вони хворі на гепатити В, С або ВІЛ-інфіковані, 
але замовчують цей факт і продовжують користуватися спільними 
голками, шприцами, посудом для приготування наркотиків, що є вкрай 
небезпечним для інших членів групи. Тому серед таких хворих треба 
проводити активну роз’яснювальну роботу і наполегливо пояснювати, 
що повторне зараження призводить до утворення злоякісних утворень, 
хронізації хвороби, розладу центральної нервової системи, емоційної 
та інтелектуальної деградації, з’являється скрита форма суїцидальності, 
яка з часом може призвести до смерті. 

У той же час треба звернути увагу на те, що існує цілий ряд методів, 
які дають можливість отримати інформацію про бажання підлітків 
спробувати наркотики. Важливо на цьому етапі визначити прийнятні та 
ефективні форми роботи з дітьми, не відлякувати від себе підлітків, дати 
їм можливість «засвітити» себе, розкрити свої бажання. Цілеспрямоване 
та пасивне спостереження за поведінкою дітей, анкетування, довірлива 
бесіда дають змогу виявити ініціаторів наркотизації та прийняти 
запобіжні заходи щодо попередження поширення наркотичних речовин. 
Контакт з правоохоронними органами повинен бути міцним і плідним. 

У підлітковому віці значну роль у соціалізації дитини поряд з 
сім’єю та школою відіграє неформальне соціальне оточення – друзі, 
члени спортивної команди, гуртка, музичної групи тощо, серед яких 
підліток відчуває себе значимим, необхідним та корисним. У випадку 
відчуження дитини від сім’ї, класного колективу, негативного ставлення 
вчителів і вихователів до нього, з одного боку, а з іншого – бажання 
самоствердитися, самореалізуватися може показати йому шлях до 
антисоціальних угруповань, які є постійним резервом кримінального 
світу, а згодом і до наркотиків. 

Як відомо, певна кількість юнаків-споживачів наркотиків походять з 
сімей неблагополучних, де батьки мало приділяють уваги їх вихованню. 
Особливо небезпечні у виховному значенні сім’ї, в яких батьки, або 
один з них, є наркоманом і діти про це знають і мають уявлення про 
життя та прояви наркотичної залежності. Слід пам’ятати, що своєчасно 
проведена психолого-педагогічна робота може попередити вживання 
наркотику підлітками. Але, як показує досвід, активна антипропаганда 
інколи породжує зворотну реакцію підлітків до наркотиків, тобто 
формується бажання спробувати і оцінити їх дію. Тому не доцільно 
розповідати про ейфорії, які відчуває наркоман, галюциногенні видіння, 
відчуття задоволення тощо. Нестійка психіка підлітка не сконцентрована 
на негативній дії наркотичних речовин. Бажання відчути «кайф» може 
перебороти всі заборони та залякування про підступну та небезпечну 
дію наркотиків. 
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Підґрунтям для змін, які мають відбутися у людині, організатори 
центру вважають тверду віру, лише завдяки якій може відбутися друге 

народження. Тому постулати: 

 довірся Господу, і ти матимеш порятунок; 

 повір, що наші гріхи є причиною наших бід; 
 ніколи не пізно просити Господа про помилування; 

 лише Господь твоє спасіння є провідними і базовими. 

Доказом дієвості цих принципів є той приклад, що більшість 

працівників центру – колишні наркотично залежні люди, а в групах 
підтримки вчорашні наркомани, тому поради клієнт може отримати 

на хорошому професійному рівні. 

При проведенні профілактичної роботи з СІН треба мати на увазі, 

що значна їх кількість, дотримуючись своїх законів, установок, цінностей, 
традицій, які існують у середовищі наркоманів (спільне споживання 

наркотиків з одного посуду, однією голкою та шприцом) не до кінця 

розуміють небезпеки, на яку вони себе наражають. Дослідження 
спеціалістів показали, що більшість СІН знають про небезпеку зараження, 

одначе використовують повторно шприци, якими до них користувалися 

інші люди. Тому при попередженні та профілактиці важливо звернути 

увагу на той факт, що спільне використання інструментарію може 
призвести до трагічних наслідків. Серед факторів, які сприяють 

колективному використанню інструментарію, можна виокремити: 

 недостатня інформованість про шляхи передачі інфекцій; 

 неможливість придбати або обміняти шприц; 
 недостатня кількість шприців; 

 впевненість у стані здоров’я і надійності свого оточення; 

 небажання розкривати статус СІН; 

 ізольованість у замкнутій системі; 
 деякі не знають, що будуть споживати наркотики і не запасаються 

шприцами на всяк випадок; 

 спільне придбання наркотиків; 
 відсутність безпечних місць для споживання; 

 наявність абстинентного синдрому; 

 розлади ЦНС (психічні захворювання); 

 скритна або наявна схильність до суїциду [1, с. 32]. 
Але треба зважити на той факт, що далеко не всі наркомани хочуть 

покинути «свою справу» і тому не мають бажання полишати себе 
задоволення. Значна їх частина залишається за межами позитивного 
суспільного впливу, в стороні від програм допомоги, залишаючись в 
тіні. Активна державна політика націлена на боротьбу з наркотизмом, 
заганяють, у деякій мірі наркотизм, у підпілля, тому, у ряді випадків, 
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в) посилення контролю за особою, яка намагалася раніше скоїти 

самогубство; 

г) допомогу сім’ї, в якій є потенціальний суїцидент. 

 

20. Третинна профілактика має назву: 

а) суїцидальної поственції; 

б) суїцидальної превенції; 

в) суїцидальної потенції; 

г) всі відповіді правильні. 

 

21. Останній програмний урядовий документ розрахований на 

організацію профілактичної роботи з наркотично залежними, та 

профілактика ВІЛ/СНІДу розрахована на період до: 

а) 2009; 

б) 2010; 

в) 2011; 

г) 2012. 

 

22. В Україні препаратом «Метанол» розпочато лікування ВІЛ-

інфікованих у: 

а) 2006; 

б) 2007; 

в) 2008; 

г) 2009. 

 

23. Ключовим компонентом програм профілактики та здійснення 

лікування і догляду за хворими на ВІЛ/СНІД є: 

а) добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію; 

б) обов’язкове консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію; 

в) необов’язкове консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію; 

г) немає правильної відповіді. 

 

24. Україна знаходиться у полі зору ВООЗ і є регулярним 

грандоотримувачем закордонних донорів, які займаються профілактикою 

ВІЛ/СНІД на пострадянському просторі з: 

а) 1997; 

б) 1998; 

в) 1999; 

г) 2000. 
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25. Неприбуткова організація Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу, 

до складу якої входять організації більше ніж з 40 країн світу розпочала 

роботу в Україні у: 

а) 1990; 

б) 1991; 

в) 1992; 

г) 1993. 

 

26. Серед основних напрямків профілактики ВІЛ/СНІД виокрем-

люються: 

а) комплексне надання психосоціальної підтримки і догляду, розвиток 

руху самодопомоги; 

б) медико-соціальний і психологічний супровід антиретровірусної 

терапії у дорослих, підлітків і дітей, медико-соціальний і психологічний 

супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок, породіль та їх дітей (на 

основі сімейного підходу), позалікарняний немедичний догляд удома 

людей, які живуть з ВІЛ; 

в) адвокація і збір альтернативної інформації у регіонах, догляд і 

підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених, реабілітація наркозалежних і 

замісна терапія; 

г) всі відповіді правильні. 

 

27. Замісна терапія: 

а) є доступною майже для кожного споживача ін’єкційних наркотиків; 

б) доступна лише окремим тяжкохворим СІН; 

в) не доступна для більшості наркоманів; 

г) немає правильної відповіді. 

 

28. ВІЛ/СНІД легше: 

а) попередити; 

б) вилікувати; 

в) застерегти; 

г) немає правильної відповіді. 

 

29. До наркотиків відносяться: 

а) чай, какао, соки; 

б) героїн, ЛСД, екстазі; 

в) горілка, кава, вино; 

г) пиво, квас, кока-кола. 
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поступовою відмовою від них підтримує ООН. Починаючи з 1988 року, 
з ініціативи Світової асамблеї охорони здоров’я щорічно 1 грудня 

відзначається як Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

Важливо наголосити на тому, що в Україні існує більше 300 організацій, 

що допомагають ВІЛ-інфікованим людям. Практичні програми поступового 
відходу від наркотиків з 1995 року існують і в Україні. Перший такий 

проект був розроблений в Одесі, який реалізувався одеським товариством 

«Віра. Надія. Любов»). Сьогодні такі програми існують у всіх регіонах 

нашої країни і охопили (на 2003 рік) 73,3 % СІН. У рамках програми, 
яка проводиться усно і з допомогою інформаційно-освітніх матеріалів, 

поруч з широкою антирекламою наркотиків, профілактикою та 

попередженням ВІЛ/СНІДу, пропагандою здорового способу життя, 

ведеться активна робота з обміну та видачі нових шприців та 
презервативів, роз’яснення щодо використання ін’єкційного інструментарію 

(голки, пляшки, колби тощо), що дозволить запобігти передачі та 

поширенню ВІЛ-інфекції, гепатиту В і С, тромбозам, флебітів, 
постін’єкційних абсцесів [1, с. 32]. 

Позитивним є створення фондів допомоги нужденним під патронатом 

церкви та різних релігійних організацій, націлених на профілактику 

та попередження наркотизації членів суспільства. Прикладом такої 
діяльності є створення та реалізація Всеукраїнського проекту «Профілактика 

наркоманії, ВІЛ/СНІДу, формування здорового способу життя серед 

молоді», діяльність якого поширюється на всю територію України. 

Прикладом такої роботи є діяльність Київського євангелістського 
центру соціальної реабілітації «Варнава», яка здійснюється у: 

 реабілітаційному центрі хворих на наркоманію та алкоголізм; 

 дитячому центрі для вуличних дітей (для 40 вихованців до 5 класу); 

 благодійній поліклініці для малозабезпечених; 
 відділі роботи з глухонімими людьми; 

 гуманітарному відділі (розподіл ГД); 

 благодійній їдальні. 
З метою попередження кризових явищ увага у центрі акцентується 

на профілактичній роботі з наркозалежними та ВІЛ-інфікованими. 

Обов’язковою умовою для реабілітації є прийняття наркозалежними 

основних принципів: 
 я повністю усвідомлюю свою залежність та погоджуюсь з тим, 

що я наркоман; 

 я хочу позбавитися від наркотичної залежності; 

 я не можу самостійно позбавитися цього і потребую сторонньої 
допомоги; 

 я готовий докласти максимум зусиль, щоб змінити своє життя. 
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Замісна терапія стає доступною майже для кожного СІН. 
Проекти з використанням бупренорфіна уже працюють у Києві, 

Донецьку, Одесі, Дніпропетровську, Миколаєві, Херсоні, АРК. 

Важливу роль у реалізації профілактичних програм в Україні відіграє 

стратегічний партнер Альянсу в Україні – Всеукраїнська благодійна 
організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» [1, с. 8] 

Треба наголосити на той факт, що фахівці спрямовують свої зусилля 

не лише на зменшення чисельності наркоманів, а у першу чергу, на 

зменшення кількості споживання ними самих наркотиків, а також менш 
шкідливих наркотичних речовин. Цю концепцію, починаючи з 1987 року, 

активно пропагує англійський вчений Ньюкомб: «зниження шкоди – 

це ряд прагматичних стратегій, мета яких встановлення контакту зі 

споживачами наркотиків «на їх території» для здійснення їм допомоги, 
щоб скоротити вживання наркотиків» [1, с. 27]. Зважаючи на практичні 

результати та пройдений шлях, Ньюкомб сформулював деякі базові 

принципи, спрямовані на зниження такої шкоди: 
1. Профілактика ВІЛ/СНІДу важливіше ніж попередження споживання 

наркотиків тому, що ця інфекція через наркотично залежних загрожує 

суспільному здоров’ю і національній економіці. 

2. Відлучення від наркотиків не повинно бути метою наркослужб, 
зважаючи на той факт, що значна кількість осіб не можуть від них 

відмовитись в силу хворобливої залежності або налаштовані виключно 

на спосіб життя, який включає споживання наркотиків. 

3. Підхід, який полягає у знижені шкоди, передбачає, що з часом 
буде досягнута мета, яка дозволить контролювати нешкідливе вживання 

наркотиків. 

Загалом Ньюкомб і Перрі вважають, що «...самий ефективний засіб 

мінімізувати шкідливі наслідки споживання наркотиків – це створення 
дружелюбної, довірливої атмосфери навколо споживачів наркотиків і 

забезпечення доступу необхідним службам» [1, с. 28]. Це означає, що 

обслуговування повинно бути доступним, конфіденційним, неформальним, 
доречним і вчасним. Крім того, наркотично залежні повинні мати 

широкий доступ до інформації, яка дає їм можливість отримати знання 

про шкідливість наркотиків, наслідки їх вживання, шляхи поширення 

різних хвороб через ін’єкції. Для людей, які хочуть позбавитися від 
наркотичної залежності, доцільно встановити самоконтроль, націлений 

на зменшення кількості спожитих доз, уколів із поступовим переходом 

до неін’єкційної речовини. 

Такі стратегії знайшли своє місце в Англії, Голландії, Австралії, у 
деяких штатах США. У 1995 році стратегії зниження шкоди реалізовува-

лися у 17 країнах світу. Політику зниження споживання наркотиків з 
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30. Україна отримує допомогу міжнародних організації у попередженні 

та боротьбі з ВІЛ/СНІД? 

а) так; 
б) ні; 

в) не знаю; 

г) мені все рівно. 

 

Відповіді: 1 – «а», 2 – «г», 3 – «в», 4 – «г», 5 – «г», 6 – «а», 7 – «в», 8 – 

«а», 9 – «в», 10 – «б», 11 – «а», 12 – «а», 13 – «б», 14 – «г», 15 – «г», 16 – 

«г», 17 – «а», 18 – «г», 19 – «а», 20 – «а», 21 – «в», 22 – «в», 23 – «а», 24 – 

«в», 25 – «г», 26 – «г», 27 – «а», 28 – «а», 29 – «б», 30 – «а». 
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МОДУЛЬ І 
 

1. Об’єкт і предмет соціології девіантної поведінки. 
2. Визначення девіантної поведінки та її характеристика. 
3. Суспільні норми поведінки та їх характеристика. 
4. Сутність понять «норма» і «відхилення від норми». 
5. Вчення Платона і Аристотеля про негативні якості особистості. 
6. Ф. Аквінський про сутність людини. 
7. Мислитель епохи Відродження Т. Мор про джерела гріховної 

поведінки особистості. 
8. Вчення Ф. Бекона і Т. Гоббса про девіантну поведінку як наслідок 

соціальних негараздів. 
9. Імператив моральності Іммануїла Канта. 
10. Проблема девіантної особистості у працях вчених ХХ ст. 
11. Августин Блаженний та його «Град Божий». 
12. Б.Ф. Скінер та його концептуальні тези біхевіорестичної соціології 

стосовно індивіда. 
13. Карл Густав Юнг – засновник аналітичної психології. Його проблема 

колективного і несвідомого. 
14. Архетипи структури особистості – Персона, Тінь, Аніма/Анімус і 

Самість. 
15. Архетипи колективного несвідомого. 
16. Матеріалістична теорія К. Маркса. 
17. К. Маркс – родоначальник конфліктологічної традиції. 
18. Провідна концепція Е. Уілсона про людську поведінку, яка первісно 

визначається генетично. 
19. Фома Аквінський про соціальну природу особистості. 
20. Зиґмунд Фройд: теорія психоаналізу та його перша психологічна 

теорія суїциду. 
21. Е. Уілсон: агресія – сума реакцій нервової системи людини. 
22. Злочинність та її прояви. 
23. Саморуйнівна поведінка Е. Уілсона. 
24. Тема людської деструктивності Е. Фромма. 

 
МОДУЛЬ 2 

 

1. Визначення поняття девіантної поведінки. 

2. Алкоголізм як форма девіантної поведінки. 

12. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 

Соціологія девіантної поведінки 

201 

Активна праця Альянсу, націлена на залучення неурядових організацій, 
дозволила значно розширити профілактику і поступово запровадити 

програми у нові регіони, особливо у сільські райони. В Україні Альянс 

витратив більше 3 млн доларів США на концентровану профілактику 

в співтоваристві з ВІЛ-сервісними НУО. До кінця 2005 року 
профілактикою було охоплено більше 70 тис. СІН, більше 8 тис. жінок 

секс-бізнесу, 2 тис. гомосексуалістів, більше 8 тис. ув’язнених. Також 

за час дії програми, яку підтримував Глобальний фонд, співробітники 

діючих проектів у 450 пунктах замінили 5 млн шприців, поширили 
біля 2 млн презервативів і більше 3 млн екземплярів інформаційних 

матеріалів. Сьогодні в Україні діють біля 50 проектів з догляду і підтримки 

8 тис. осіб у 40 містах 24 регіонів країни. 85 % персоналу цих проектів 

складають люди, які живуть з ВІЛ/СНІДом. Клієнти цих проектів мають 
доступ до спеціалістів різних напрямків – психологи, інфекціоністи, 

наркологи, хірурги. Бажаючі можуть отримати консультацію за 

принципом «рівний – рівному», юриста, соціального супроводу, 
гуманітарну допомогу. 

Серед основних напрямків профілактики ВІЛ/СНІД виокремлюються 

наступні: 

 комплексне надання психосоціальної підтримки і догляду; 
 розвиток руху самодопомоги; 

 медико-соціальний і психологічний супровід антиретровірусної 

терапії у дорослих, підлітків і дітей; 

 медико-соціальний і психологічний супровід ВІЛ-позитивних 
вагітних жінок, породіль та їх дітей (на основі сімейного підходу); 

 позалікарняний немедичний догляд удома людей, які живуть з 

ВІЛ; 

 адвокація і збір альтернативної інформації у регіонах; 
 догляд і підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених; 

 реабілітація наркозалежних і замісна терапія. 

Спеціалістами різних галузей, організацій, наукових спрямувань 
розробляються нові заходи, націлені на попередження та профілактику 

наркотизації суспільства, але поки що марно. Наркотики захоплюють 

все нових і нових споживачів, тому проблема є надзвичайно актуальною. 

Суспільна стратегія попередження наркотизації або зниження шкоди 
від вживання наркотиків спрямовується у чотирьох основних напрямках: 

 відмова від спільного використання споживачами ін’єкційних 

наркотиків ін’єкційного інструментарію; 

 скорочення частоти вживання і дози ін’єкційних наркотиків; 
 відмова від вживання ін’єкційних наркотиків (реабілітація); 

 ресоціалізація споживачів ін’єкційних наркотиків [1, с. 8]. 
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Україні: підтримка суспільної ініціативи, націленої на зниження 
захворюваності ВІЛ-інфекцією серед найбільш вразливих верств 

населення; розвиток суспільної підтримки ВІЛ-позитивних людей, а 

також найбільш вразливих груп населення та їх близьких; зменшення 

стигматизації і підвищення якості послуг для ВІЛ-позитивних людей, 
а також найбільш вразливих груп населення; визначення, розподіл і 

обмін кращими практиками ефективної суспільної відповіді на епідемію. 
З 2004 року Альянс є основним виконавцем проекту, який фінансує 

глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. 
У вересні 2005 року між Альянсом і Глобальним фондом був заключний 
новий трирічний договір на суму 55,6 млн євро. Таким чином, Альянс 
продовжує виконувати функцію основного реципієнта гранту Глобального 
фонду для України. Сьогодні Міжнародний Альянс реалізує дві найбільші 
програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні: 

 «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» за фінансової підтримки 
Глобально фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. 

 «Посилення відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в Україні шляхом 
надання послуг та інформації (САНРАЙЗ)» при підтримці агентства 
США з міжнародного розвитку. 

Загальний бюджет цих програм складає 70 млн доларів США. 
Міжнародний альянс працює в різних регіонах України на рівні 

спільнот, представників, яких епідемія СНІД торкнулася особисто, а 
також спільнот, найбільш вразливих до ВІЛ-інфікування. Головними 
партнерами Альянсу в реалізації намірів є неурядові ВІЛ-сервісні 
організації. У 2005 році Альянс профінансував 150 таких організацій. 
Але наявність в Україні 600 тис. наркотично залежних людей свідчить, що 
профілактична робота вимагає подальшого вдосконалення і поширення. 

На жаль, споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН) все ще залишаються 
найбільш вразливою до ВІЛ групою населення – спільнотою, в якому 
ВІЛ-інфекція поширюється надзвичайно швидко. Разом з тим, останнім 
часом значно збільшилося кількості випадків зараження ВІЛ сексуальним 
шляхом (переважно гетеросексуальним) і, як наслідок, зростає відсоток 
дітей народжених ВІЛ-позитивними матерями. Ситуація, яка склалася, 
вимагає термінових дій, мобілізації зусиль і ресурсів для подолання 
епідемії СНІД. 

Створені програми націлені на: 
 забезпечення доступу до послуг з профілактики і догляду для груп, 

найбільш вразливих до ВІЛ/СНІД (ін’єкційні наркомани, повії); 
 широкомасштабне впровадження програм замісної терапії 

(ЗТ) для споживачів ін’єкційних наркотиків, як дієвого методу 
профілактики та ефективної стратегії, яка забезпечує дотримання 
пацієнтами режиму антиреровірусного лікування. 
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3. Проституція як негативна форма девіантної поведінки. 
4. Дитяча проституція та її наслідки. 
5. Злочинність як соціальна проблема суспільства. 
6. Теорія відхилення поведінки Е. Дюркґейма: суїцид. 
7. Види самогубств. 
8. Історія суїциду. 
9. Проаналізувати чинники самогубств. 
10. Альтруїстичні самогубства. 
11. Аномічні самогубства. 
12. Фаталістичні самогубства. 
13. Передсуїцидальний період та його характеристика. 
14. Проаналізувати передсуїцидальну поведінку особистості. 
15. Демонстраційний характер суїцидальних вчинків. 
16. Суспільне ставлення до проституції. 
17. Типи представниць секс-бізнесу. 
18. Суспільне ставлення до суїциду. 
19. Шляхи зараження ВІЛ-інфекцією. 
20. Жіночий алкоголізм та шляхи його подолання. 
21. Показати суспільні чинники, що «штовхають» людину до пияцтва 

та алкоголізму. 
22. Класифікація та типологія злочинців. 
23. Суспільне ставлення до людей, що мають ВІЛ-позитивну реакцію. 
24. Роль соціальних відхилень від норми особистості в процесі його 

соціалізації. 
25. Історія пияцтва та алкоголізму. 
26. Історія проституції. Проблеми подолання проституції. 
27. Соціальний контроль та його роль у попередженні девіантної 

поведінки. 
 

МОДУЛЬ 3 
 

1. Профілактика злочинності. 
2. Показати участь недержавних організацій у профілактиці ВІЛ/СНІДу. 
3. Запобігання поширенню наркотиків серед населення. 
4. Проблеми поширення молодіжного пияцтва та алкоголізму. 
5. Шляхи залучення до наркотиків дітей та підлітків. 
6. Девіація у підлітковому віці як соціально-педагогічна проблема: 

засоби її профілактики. 
7. Релігія про аморальні вчинки людини. 
8. Запобігання торгівлею людьми: форми профілактики. 
9. Показати роль недержавної неприбуткової міжнародної організації 

«Альянс» у профілактиці ВІЛ/СНІДу в Україні. 



ЧАСТИНА ІІ 

 

Лекційний курс 

Соціологія девіантної поведінки 

199 

Ключовим компонентом програм профілактики та здійснення лікування 
і догляду за хворими на ВІЛ/СНІД є добровільне консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію. Кількість кабінетів «Довіра» в Україні 

станом на 01.10.2008 року становила 619. 

Система надання послуг з медичного догляду та лікування охоплює 
40 обласних та місцевих центрів профілактики та боротьба зі СНІДом 

(центри СНІД). Стаціонарні відділення мають 10 регіональних центрів 

СНІД (Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Івано-

Франківський, Луганський, Миколаївський, Одеський обласні та Київський 
і Севастопольський міські) та 2 міські центри (Дніпропетровський, 

Білоцерківський), загалом 404 ліжка. Окрім того, спеціалізована 

стаціонарна допомога ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим 

надається в інших лікувально-профілактичних закладах. Наприклад, у 
протитуберкульозних диспансерах для ВІЛ-інфікованих виділено 

271 ліжко, а в наркологічних диспансерах – 120 ліжок, в інфекційних 

лікарнях – 388 ліжок. При Вінницькому, Донецькому, Запорізькому, 
Івано-Франківському, Луганському, Миколаївському, Одеському обласних 

центрах СНІД та Дніпропетровському міському центрі СНІД, також 

створені хоспісні відділення/палати для 64 невиліковно хворих. 

Важливо відзначити, що починаючи з 1999 року, Україна знаходиться 
у полі зору ВООЗ і є регулярним грандоотримувачем закордонних 

донорів, які займаються профілактикою ВІЛ/СНІД на пострадянському 

просторі: ООН (UNAIDS, UNDP), Інститут «Відкрита спільнота» (США), 

Глобальний фонд боротьби зі СНІДом туберкульозом і малярією, 
Світовий банк. Як видно, в організації системи боротьби, попередження 

та профілактики наркотизму та ВІЛ/СНІДу наша країна у значній мірі 

залежить від іноземної допомоги [1, с. 24, 25] 

У 1993 році почала своє існування міжнародна неприбуткова 
організація – Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу, до складу якої входять 

організації більше ніж з 40 країн світу. Завдячуючи їх спільним зусиллям, 

за останнє десятиліття понад 3 000 проектів отримали фінансову 
підтримку. Свою діяльність в Україні Альянс розпочав у грудні 2000 року 

з реалізації проекту «Програма підтримки неурядових організацій і 

розвитку ресурсів у галузі профілактики ВІЛ/СНІДу» за фінансовою 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках 
Трансатлантичної ініціативи Європейської Комісії і США, націленої 

на боротьбу з ВІЛ/СНІДом. 

З березня 2003 року програма Альянсу в Україні реалізує Міжнародний 

благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» – 
незалежна юридична особа, яка є невід’ємною частиною міжнародної 

альянсової сім’ї. Пріоритети Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу в 
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хворих на СНІД на 2004-2008 роки» у повному обсязі придбані 
антиретровірусні препарати на загальну суму 33 111 тис. грн. Антивірусні 

препарати забезпечать високоактивне лікування збалансованими схемами 

відповідно до клінічних протоколів, затверджених наказами МОЗ від 

4 жовтня 2006 року № 658 «Про затвердження клінічного протоколу 
антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих і підлітків, від 

13 квітня 2007 року № 182 «Клінічного протоколу з антиретровірусного 

лікування та здійснення медичного спостереження за дітьми, хворими 

на ВІЛ-інфекцію», від 14 листопада 2007 року № 716 «Про затвердження 
клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі 

ВІЛ від матері до дитини». 

З початком програми розширеного доступу до АРТ в Україні виникла 

потреба у створенні системи лабораторного моніторингу антиретровірусної 

терапії. На сьогодні 16 центрів СНІД забезпечені обладнанням для 

проведення імунологічних досліджень, 8 – для проведення вірусного 

навантаження, 5 – для ранньої діагностики ВІЛ у дітей, народжених 

ВІЛ-інфікованими матерями. 

Масштаби програм профілактики, спрямованих на групи найвищого 

ризику, починають швидко набувати поширення, починаючи з 2004 року. 

Наприкінці 2007 року понад 350 урядових та неурядових організацій 

надавали практичні послуги різним категоріям населення. Найбільший 

прогрес був досягнутий у розширенні послуг для споживачів ін’єкційних 

наркоманів (СІН) в усіх регіонах України. Ці послуги надають понад 

100 неурядових організацій, які одержують підтримку за рахунок гранту 

Глобального фонду, а додаткові профілактичні заходи надаються у 

217 відділеннях Державної соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді. 

Позитивно вирішується питання щодо розширення замісної 

підтримувальної терапії. З 2005 року розпочато лікування бупренорфіном, 

а з липня 2008 – препаратом «Метанол». Станом на 15 листопада 

2008 року всього до програм замісної підтримувальної терапії залучено 

2 089 осіб, з них 1 233 отримують замісну підтримувальну терапію 

препаратом «Метанол», 856 осіб – препаратом бупренорфін. Загалом 

програми ЗПТ охоплюються ВІЛ-інфіковані наркозалежні пацієнти 

(1 022 учасника ЗПТ мають ВІЛ-позитивний статус, а з них 

антиретровірусне лікування отримують 242 особи), але для наркозалежних 

осіб з ВІЛ-негативним статусом також не існує заборони до включення 

в програму. Спеціалістами підготовлено нормативно-правову базу щодо 

розширення даної програми, визначено 111 лікувально-профілактичних 

закладів в усіх регіонах України, які залучаються до впровадження 

замісної терапії. 
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Вивчивши матеріали модуля 1, студент буде знати: 

 основну мету і задачі курсу «Соціологія девіантної поведінки»; 

 поняття, класифікацію, типи девіантної поведінки, причини 

девіацій, критерії девіантної поведінки; 

 конструктивні та деструктивні девіації; 
 про соціальну норму, типи, класифікацію соціальних норм та 

причини відхилення від соціальної норми; 

 трактовку девіантної субкультури та її прояви; 

 визначення поведінкової ситуації. 
А також теоретичні аспекти розвитку вчення про девіантну поведінку 

особистості від античних часів до сьогодення. 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І КЛАСИФІКАЦІЯ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

1.1. Визначення девіантної поведінки 

У суспільстві, зважаючи на його постійний і динамічний розвиток, 

відбуваються різноманітні соціальні процеси, які мають як позитивний, 

так і негативний характер. Одним із негативних проявів є девіантна 

поведінка. На думку одних авторів, девіантна поведінка, як антисоціальне 
явище, спрямована проти суспільства, його цінностей, інтересів і тому 

соціально небезпечна, а також тип поведінки, який у даному суспільстві 

вступає в протиріччя з правовими, моральними і соціальними нормами, 

інші вважають, що поведінка, яка відхиляється від норми є прийнятною 
у суспільстві. Загалом основою девіантної поведінки є конфлікт цінностей, 

інтересів, розбіжність потреб, деформація способів їхнього задоволення, 

помилки у вихованні, життєві невдачі на ін. [8, с. 244]. 

Типовими проявами девіантної поведінки у дітей і підлітків є 
демонстрація, агресія, виклик, систематичне відхилення від навчання 

чи трудової діяльності, втеча з дому і бродяжництво, пияцтво і 

алкоголізм, наркотизація, антигромадські дії, спроби суїциду та ін. 
[15, с. 12 ]. Загалом поведінка, яка відхиляється від норми, є формою 

соціальної дезадаптації. 

Загалом девіантна поведінка – це вчинки, діяльність людей, соціальних 

груп, які не відповідають визнаним у даному суспільстві нормам, 
шаблонам і стандартам поведінки [8, с. 69]. На особистісному рівні 

поведінка, яка відхиляється від загальноприйнятої норми – це соціальна 
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позиція особистості й виступає у формі девіантного стилю та способу 
життя. Треба також наголосити, що поведінкові відхилення можуть мати 

різний напрямок: як позитивний (альтруїзм, надмірна працелюбність, 

героїзм, геніальність, самопожертва, будь-які види активності, творчості), 

так і негативний бік (злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція, 
самогубство). Усталене розуміння девіантної поведінки пов’язане саме 

з деструкцією, дезорганізуючими відхиленнями, антисоціальними 

вчинками. Для означення девіантних явищ у поведінці окремої особистості 

чи соціальної групи часто використовуються такі поняття, як 
«антисоціальне», «дисоціальне», «асоціальне» «нонконформне», 

«деструктивне» [4, с. 8]. 

Девіант – особа, яка не дотримується визнаних у даному суспільстві 

норм та правил поведінки. Відповідно поведінка такої особи називається 

девіантною. 

Девіації – недотримання або порушення особою норм і правил 

поведінки визнаних у даному суспільстві (від лат. deviatio – відхід з 

дороги, збочення з правильного шляху) і вживається у різних галузях 

науки – фізиці, хімії, біології, радіотехніці, психології, соціології та ін. 

Теорія девіантності має структуру, до якої входять наступні 

елементи: 

 характеристика і класифікація девіантних вчинків, наслідки їх 

для індивіда та суспільства, їх взаємозв’язок, структура, динаміка, 

тенденції; 

 соціальна природа, причини і умови їх існування і прояву, 

соціальні та психологічні механізми їх формування; 

 профілактика, яка передбачає попередження девіацій, планування 

та здійснення соціальних та індивідуальних механізмів зміцнення 

суспільного порядку. 

Девіацією вважаються: 

 злочинність; 

 пияцтво та алкоголізм; 

 наркоманія і ВІЛ/СНІД; 

 проституція; 

 самогубство. 

Існують три види девіантної поведінки підлітків: адитивна, 

психопатична, деліквентна. 

Адитивна поведінка – це поведінка людини, для якої притаманне 

прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого 

психологічного стану завдяки прийому різноманітних хімічних речовин 

чи постійній фіксації уваги на певних видах діяльності з метою розвитку 

та підтримання інтенсивних емоцій. Це стосується, наприклад, осіб, 
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6.7. Профілактика наркотичної залежності й ВІЛ/СНІДу 

Вживання наркотичних речовин є надзвичайно небезпечним для 

людини. Наркоманія до перебудови 1985-1990 років практично ігнорувалася 

радянським суспільством і визнавалася як така, що існує лише країнам 

«з загниваючим капіталізмом» [1, с. 7]. Перший випадок захворювання 
на СНІД був зареєстрований на території СРСР у 1987 році, а у 1988-му – 

перший смертельний випадок від цієї хвороби. З часом проблема 

поширення наркотиків, особливо серед молоді, стала нагальною і вимагала 

термінового вирішення. Це стало поштовхом для опублікування МОЗ 
СРСР наказу (№ 1230-ДСП від 30.11.87) про підготовку кадрів щодо 

боротьби зі СНІДом. У тому ж 1987 році було констатовано стан 

панепідемії ВІЛ-інфекції і початку реалізації Глобальної програми зі 

СНІДу ВОЗ. З 1989 року в Радянському Союзі почала організовуватися 
мережа установ спеціального типу – територіальних центрів профілактики 

і боротьби зі СНІДом. Міські та регіональні центри профілактики і 

боротьби зі СНІДом мали на меті масово обстежити суспільно небезпечні 
групи населення – наркоманів, повій, осіб, які перебували у місцях 

позбавлення волі тощо [1, с. 23]. У 1999 році уряд України приймає 

Державну програму профілактики СНІД і наркоманії на 1999-2000 роки, 

яка була затверджена президентом України. Згодом у 2001 році 
приймається програма профілактики ВІЛ-інфекції на 2001-2003 роки. 

В рамках цих програм підтримуються профілактичні ініціативи обласних 

центрів СНІД, обласних центрів соціальних служб для молоді (програма 

«Довіра»). Основна її задача – зменшення кількості наркоманів та 
допомога тим з них, хто хоче покинути вживання наркотичних речовин 

та пройти шлях ресоціалізації в суспільство. Останній програмний 

урядовий документ розрахований на організацію профілактичної роботи 

з наркотично залежними та профілактику ВІЛ/СНІДу розрахований 
на період до 2011 року. 

Однією з міжнародних програм, спрямованих на профілактику 

ВІЛ/СНІДу є програми антиретровірусної терапії (АРТ). За останні роки, 
після впровадження АРТ в Україні вдалося знизити темпи приросту 

смертності від захворювань, обумовлених СНІДом майже у 10 разів. 

Щодо захворюваності на СНІД, в Україні у 2007 році завдяки 

впровадженню АРТ вперше було зареєстровано зниження кількості 
хворих на СНІД на 3 %, тоді як у 2004 та 2005 роках темпи приросту 

кількості хворих на СНІД складали +45,0 % та +55,0 %, відповідно. 

Станом на 15.11.2008 року антивірусною терапією забезпечено 

10 056 клієнтів, з них – 1 118 дітей. Станом на 28.11. 2008 року МОЗ 
України на виконання заходів «Національної програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і 
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Давно відомо, що попередити хворобу завжди легше, ніж її лікувати. 
Цей постулат має пряме відношення до профілактики суїцидної поведінки. 
Суїцидна превенція – це превентивна профілактика самогубств, мета 
якої полягає в іформаційно-пропагандиській роботі з населенням, 
націленої на попередженні самогубств, здійснення соціально-психологічної 
допомоги. 

Завданням первинної профілактики є: 
 навчати та попереджати населення про те, що суїцид може 

трапитись з кожною людиною; 
 інформувати про ознаки самогубств із тим, щоб вчасно побачити 

та надати допомогу; 
 повідомляти про місця і адреси надання такої соціальної допомоги. 
Вторинна профілактика – суїцидальна інтервенція, що являє собою 

допомогу при потенційному суїциді. ЇЇ мета спрямована на відвернення 
акту саморуйнування, самознищення та зберегти життя людині як 
найвищу суспільну цінність [8, с. 207, 208]. 

Після встановлення спроби полишення себе життя, надзвичайно 
важливо оточити людину турботою, не акцентуючи увагу на причинах 
спроби суїциду, а допомогти адаптуватись до життя, показати позитивні 
сторони людського існування та важливість для оточуючих збереженого 
життя. 

Отже, вступає в дію наступний етап – третинна профілактика, 
яка має назву суїцидальної поственції, в рамках якої застосовуються 
заходи медикаментозної терапії, психологічної адаптації, психотерапії. 
Суїцидальна поственція має три напрямки: 

 індивідуальна психотерапія; 
 сімейна психотерапія; 
 соціальна та правова допомога [8, с. 208, 209]. 
Результатом профілактичної роботи повинно стати переконання 

особистості в тому, що: 
 важкий емоційний стан тимчасовий і з часом обов’язково 

покращиться; 
 інші люди в аналогічних ситуаціях відчували себе також тяжко, 

але згодом їх стан повністю нормалізувався; 
 життя людини є цінністю і потрібна його рідним і близьким, а 

відхід його з життя стане для них глибокою та невиліковною 
травмою. 

Підсумовуючи все вищезазначене, можна впевнено сказати, що 
попереджувальна та профілактична робота націлена на збереження 
людського життя є важливою і нагальною. Завдячуючи їй, відвернуті 
від самогубства люди продовжують життя і стають повноцінними 
членами суспільства. 
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що вживають наркотичні та токсичні речовини, алкоголь, що призводить 

девіанта до відсторонення від суспільних, сімейних та власних проблем, 

вирішення яких перекладається на інших людей (членів родини, трудового 

колективу). 

Вчені розрізняють три групи різновидів адитивної поведінки: 

 нехімічні адикції (патологічна схильність до азартних ігор 

(гемблінг), комп’ютерна адикція, працеголізм; 

 проміжні форми адикції (анорексія – відмова від їжі, булімія – 

прагнення до постійного споживання їжі); 

 хімічні адикції (вживання та вдихання психоактивних речовин: 

тютюну, алкоголю, наркотиків, медичних препаратів, речовин 

побутової хімії). 

Психопатологічний тип девіантної поведінки базується на 

психопатичних симптомах і синдромах, які є проявами певних психічних 

розладів та захворювань. Найбільш типовими у цьому аспекті є 

аутоагресивна, дизморфоманічна, гебоїдна поведінка, дромоманія, 

патологічна сором’язливість. 

Аутоагресивна поведінка проявляється у двох формах: суїцид і 

парасуїцид. 

Кримінальна поведінка визначається як протиправний вчинок, що 

настає із досягненням віку карної відповідальності та є підставою до 

порушення кримінальної справи і кваліфікується за визначеними статтями 

кримінального кодексу. Кримінальній поведінці, як правило, передують 

різні форми девіантної і деліквентної поведінки [15, с. 13, 14]. 

Деліквентна поведінка – поведінка підлітка або їхньої групи, яка 

не відповідає загальноприйнятим у суспільстві нормам, правовим та 

соціальним очікуванням. Західна кримінологія визначає деліквентну 

поведінку як підліткову і розуміє під нею будь-які кримінально карні 

діяння, вчинені молодими людьми віком від 12 до 20 років. Соціологи 

використовують це поняття узагальнено – на означення різних порушень 

правових і соціальних норм, від невеликих провин до серйозних 

злочинів, скоєних неповнолітніми. Загалом сучасний термін «деліквентна 

поведінка» чітко не визначено. 

Розрізняють індивідуальні й соціальні відхилення. Перетворення 

перших у другі відбувається за таких умов: 

 однакова спрямованість таких відхилень у схожих групах людей 

у тих самих умовах; 

 близькість або навіть єдність причин, за яких вони виникають; 

 наявність певної повторюваності, стійкості названих явищ. 

Отже, девіантна поведінка – це така поведінка індивіда у суспільстві, 

яка має певні відхилення від загальноприйнятої норми. Проблема девіантної 
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поведінки існувала завжди і тому перед суспільством постає нагальна 

задача нейтралізувати та, по можливості, призупинити антисоціальні 

прояви такої поведінки, що відхиляється від загальноприйнятих норм, 

або принаймні її нейтралізувати доступними засобами. 

 

1.2. Причини девіації 

Важливо наголосити на тому, що соціально-політичні та економічні 

зміни, що відбуваються у суспільстві, активно впливають на розвиток 

та поширення девіації: різке збіднення народу, безробіття, фінансові 

проблеми, економічна криза спонукають деяких людей, які не знайшли 

свого місця у системі нових відносин, до крадіжок, жебрацтва, 

проституції, злочинності, навіть суїциду тощо. Поряд з цим відбувається 

девальвація колишніх усталених норм поведінки (солідарність, групова 

та колективна відповідальність тощо), культурних цінностей та традицій. 

Треба зважити на те, що неузгодженість між очікуваним та існуючою 

реальністю підвищує у суспільстві напруженість і готовність людини 

до зміни моделі поведінки, тобто до девіацій [19]. 

Цей напрямок підтримує професор В.Н. Іванов і виділяє такі причини 

девіації, як: зміни в соціальних відносинах, що одержали відображення 

в понятті «маргіналізація», тобто його нестійкість, а також «проміжність», 

«перехідність», поширення різного роду соціальних патологій [19]. 

Це стало можливим через розрив соціальних, економічних, духовних 

та культурних зв’язків, які тривалий час формувалися у суспільстві. 

Розшарування членів суспільства на багатих і бідних призводить до 

соціального протистояння, появі бажання у других відібрати частину 

статку в перших незаконним шляхом. А наявна економічна ситуація 

«сприяє», на жаль, певній люмпентизації частини маргіналів, які 

поступово формують свої соціальні зв’язки, адаптуються до нових 

умов існування, частково чи повністю за рахунок інших членів суспільства 

(жебраки, повії, крадії) і посилюють свій негативний вплив на загальний 

стан потенції суспільства, подальша деградація якого створить умови 

для все більшої чисельності маргіналів, які «заповнюють нові ніші в 

соціальній культурі суспільства, починають грати більш активну, 

самостійну роль у суспільному житті» [19]. 

Отже, неусталені економічні, політичні, соціальні та ідеологічні 

процеси у країні формують соціальні відхилення, які вже є не-

випадковими, а явища, що набули певної стабільності й поширення у 

суспільстві та мають постійну тенденцію до цього. Стабілізація 

соціальних процесів повинна сприяти призупиненню девіації та 

відвернення від неї значної кількості молодих людей. 
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Психологічну допомогу доцільно застосовувати до осіб, які вже 
мали невдалу спробу покінчити з життям. У даному випадку доцільно 
використовувати консультування, підтримку, моральну допомогу. 
Головна мета – попередити подальші спроби суїциду, зміцнити віру в 
життя, допомогти оволодіти ситуацією, в якій опинилася людина, 
показати інші виходи зі складної ситуації [5, с. 175]. 

Першою ознакою, яка може дати тривожний сигнал оточуючим, 
що особа має намір скоїти злочин, націлений на самого себе, є суїцидальна 
поведінка – аутогенні дії людини, що свідомо спрямовуються 
на позбавлення себе життя через ускладнення життєвих обставин. 
Важливими чинниками суїцидальної поведінки особистості є: 

1) попередня спроба, яка закінчилася «невдачею»; 
2) суїцидальна загроза (пряма чи замаскована); 
3) сімейні проблеми та стан депривації, що є наслідком втрати 

членів родини, а також наслідки дисгармонійного виховання (хронічна 
конфліктно-деструктивна атмосфера); 

4) психічні захворювання (шизофренія), алкоголізм, наркоманія, 
токсикоманія, вживання психотропних речовин; 

5) емоційні проблеми (депресії, афекти); 
6) суїцидальні фактори: 
а) хронічні або смертельні захворювання (онкологічні хвороби, СНІД); 
б) смерть близької людини; 
в) сімейне розлучення; 
г) проблеми матеріального благополуччя. 
7) імітація суїцидальної поведінки, «ефект Вертера». 
Проблема суїцидів існувала завжди, але до сьогодні ні у світі, ні в 

Україні, на жаль, не існує ефективних і якісних засобів її попередження 
і профілактики, тому ця проблема вимагає термінових комплексних та 
превентивних заходів, поєднання сил соціологів, педагогів, соціальних 
працівників, психологів, психіатрів, юристів. За дослідженням вчених, 
виявилося, що найбільш ефективними у цій справі виявилися центри 
профілактики самогубств, які вперше були створені в Англії в 1774 році 
під керівництвом Королівського гуманітарного товариства. За радянських 
часів у країні функціонували «центри суїцидології», які працювали за 
спеціальною програмою, яка має актуальність і нині: 

 призупинення суїцидальних тенденцій; 
 підвищення рівня адаптації суїцидентів з метою попередження 

повторних спроб самогубства. 
Важливу роль у знятті суїцидальної напруги відіграють телефони 

довіри та існуючі у ряді міст кризові стаціонари при психоневрологічних 
диспансерах, лікарнях та відділеннях, кабінети анонімної соціально-
психологічної допомоги. 
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 організацію та надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми 
(медична, психологічна, юридична допомога, надання тимчасового 

притулку, соціальний супровід, переадресація та ін.), а також 

членам їх родин; 

 організацію та надання допомоги дітям, потерпілим від торгівлі 
людьми, сексуальної експлуатації та насильства; 

 допомогу та сприяння у пошуку українських громадян, які зникли 

за кордоном та поверненні в Україну ; 

 співпрацю з дипломатичними установами зарубіжних країн в 
Україні та дипломатичними установами України за кордоном з 

метою надання допомоги потерпілим; 

 роботу з укріплення мережі фахівців міжнародних, урядових та 

неурядових організацій з метою надання допомоги потерпілим 
від торгівлі людьми; 

 підготовку методичних матеріалів для соціальних працівників 

та представників неурядових організацій щодо надання допомоги 
потерпілим від торгівлі людьми, проституції; 

 підготовку, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів 

для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, насильства, 

проституції [4]. 
Профілактичною роботою і допомогою тим, хто вже постраждав 

від секс-бізнесу займаються неурядові благодійні організації «Час жити», 

«Юнітус», «Ліга», Обласне відділення Всеукраїнської мережі людей, 

які живуть з ВІЛ, «Благодійність», «Вихід», а також волонтери і 
добровольці. 

Основні напрямки роботи організацій: видача презервативів; 

інформаційно-освітня робота; вулична робота; сприяння розвитку груп 

взаємодопомоги [2]. 
Необхідно пам’ятати одне – марно заставляти жінок, які займаються 

секс-бізнесом, покинути цю справу і почати нове життя, але можна 

показати всі добрі сторони нормального життя і негативи найдавнішої 
професії. 

Поступовий вихід з кризи, політична та економічна стабільність 

повинні з часом відіграти позитивну роль у поверненні жінок секс-

бізнесу до нормального суспільного життя. 
 

6.6. Профілактика суїцидальної поведінки 

Профілактика суїцидальної поведінки має вирішити наступні задачі: 

 контроль і обмеження доступу до різноманітних засобів аутоагресії; 
 контроль факторів і груп ризику, здійснення медико-психологічної 

допомоги конкретній особистості. 
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1.3. Критерії девіантної поведінки 

Розкриваючи критерії (методи), важливо звернути увагу на те, що 

критерії – це способи оцінки норми поведінки: статистичний, якісно-

кількісний, психопатологічний, соціально-нормативний [6, с. 7, 8, 9]. 

Говорячи про критерії девіантної поведінки, треба звернути увагу 

на еталони оцінки психологічних явищ і важливо відповісти на запитання 

«яку поведінку можна вважати нормальною?», що є важливим для 

пояснення людської поведінки, у тому числі й тієї, що відхиляється 

[7, с. 69]. У той же час треба розуміти, що межа між нормальною і 

анормальною поведінкою вкрай розмита. У різних суспільствах одні 

й ті ж поведінкові дії оцінюються по різному. Наприклад, ми не 

однаково оцінюємо дії японського самурая і європейця, які виконують 

розпорювання власного живота (харакірі). У першому випадку – це 

вчинок воїна, вартий захоплення, у другому – акт бездумного самовбивці. 

Зважаючи на це і посилаючись на Є.В. Змановську, наведемо основні 

критерії девіантності: 

 деліквентність (потенційна можливість до здійснення право-

порушень); 

 порушення моральних норм (аморальні вчинки); 

 педагогічна занедбаність (непіддатливість до педагогічного впливу) 

або соціальна (невихованість, неосвіченість); 

 протиправність (порушення встановлених законом норм суспільної 

поведінки). 

Отже, в основі своїй негативна девіантна поведінка спрямована 

проти цінностей суспільства і суперечить його інтересам, представляє 

явище не тільки антигромадське, але й потенційно соціально небезпечне. 

 

1.4. Соціальні норми 

Для нормального розвитку суспільства, організації власної 

життєдіяльності людство створило і відпрацювало норми певної 

поведінки. У різних народів вони різняться, тому, розглядаючи критерії 

девіантної поведінки, доцільно дивитися на них через призму існуючих 

у суспільствах норм, усталених правил поведінки, традицій, догм 

(наприклад, релігійних), звичаїв тощо. 

Норми – це принципи, які формують поведінку в тій чи іншій 

культурі, що поділяють члени даного суспільства і є тим механізмом, 

який утримує суспільну систему в стані життєздатної рівноваги в 

умовах невідворотних змін, а також приписи, вимоги, очікування 

відповідної поведінки існують як стандарти поведінки, або як очікувана 

поведінка і можуть існувати на двох рівнях, які: 
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 існують у суспільстві, або у великих соціальних групах (звичаї, 

традиції, закони); 

 існують в малих групах (групові звички). 

Норми виконують функції: 

1) інтегруючу (об’єднання членів групи); 

2) контролюючу (контроль за поведінкою членів групи); 

3) еталонну (пропонування зразків та стандартів поведінки) [1, с. 79]. 

У психології норма (зразок, правило) – сукупність ознак, які 

характеризують певний стан здоров’я людини. Залежно від виконуваних 

функцій виокремлюють три основні види норми: статичні, фізіологічні, 

індивідуальні. 

Соціальні норми – це суспільно встановлені й закріплені зразки 

поведінки в діяльності людей. У соціальних спільнотах є важливим 

засобом регулювання поведінки людей, їх взаємовідносин і взаємодії 

у процесі спілкування. Вони дають змогу людині оцінювати свої і чужі 

вчинки, наявну ситуацію, партнерів по спільній діяльності чи спілкуванню, 

відбирати, спрямовувати, формулювати і регулювати діяльність та 

спілкування. Щодо конкретного індивіда соціальні норми виконують 

такі функції: регулятивну, вибіркову, оціночну, систематизуючу та ін. 

Усвідомлені соціальні норми дають внутрішню установку на поведінку 

індивідові у тій чи іншій ситуації. На демонстрацію поведінки у людській 

спільноті конкретного індивіда значно впливає соціальний контроль. 

У групових нормах закладається система вимог, яка визначає права, 

обов’язки і можливі дії кожного з членів групи, а також систему санкцій, 

що застосовують до окремих індивідів, які порушують соціальні норми 

[16, с. 226]. 

До того ж соціальні норми є одним з тих видів існуючих норм 

(поряд з технічними, біологічними, естетичними, медичними та ін., які 

мають важливе значення у формуванні відносин «людина – суспільство», 

«суспільство – індивід». Доцільно підтримати думку О.Б. Демкова, 

який справедливо стверджує, що «соціальні цінності та норми є 

відображенням закономірностей розвитку суспільства у свідомості 

людей, а відтак можуть відповідати законам соціального розвитку чи 

суперечити їм, або відображати їх частково та бути продуктом 

спотвореного, релігійного чи політизованого відображення законо-

мірностей» [3, с. 26]. 

За висловлюванням Ю.А. Клейберга, «соціальна норма – сукупність 

вимог і очікувань, які представляє соціальна спільнота (група, організація, 

клас, суспільство) до своїх членів із метою регуляції діяльності й 

відношень [7, с. 17]. 
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щоб жінки могли реалізувати себе в інших сферах життєдіяльності. 
Треба терміново розширити мережу державних і недержавних установ 

та підприємств, що зможуть надати даній категорії жінок медичну, 

інформаційну і юридичну допомогу. 

Однією з причин зростання кількості повій є труднощі економічного 
характеру – безробіття, інфляція, низька заробітна платня тощо. 

Доцільно у такій ситуації залучити жінок, які втратили роботу, до 

перенавчання, перекваліфікації, освоєння нової професії. Це також буде 

перепоною для виїзду жінок закордон у пошуках роботи. Фахівці з 
Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО засвідчують, 

що кризова ситуація у профілактиці торгівлі жінками вимагає 

комплексного підходу. Це, насамперед: 

 профілактика торгівлі жінками та дітьми шляхом проведення 
спеціальних семінарів для учнів середніх навчальних закладів, 

студентів вузів, від’їжджаючих за кордон жінок; 

 підготовка фахівців з числа психологів, педагогів, соціальних 
працівників, правоохоронців, юристів з метою надання жертвам 

такої торгівлі фахової психологічної, правової допомоги; 

 висвітлення в засобах масової інформації загрози торгівлі жінками 

та дітьми, випуск спеціальних буклетів і плакатів. 
 створення у країнах перебування на базі представництв Центру 

телефонів довіри, консультативних пунктів для громадян України, 

де вони матимуть можливість одержати юридичну, психологічну 

допомогу. 
Метою програми, реалізація якої розрахована на три роки, є підготовка 

фахівців з проблеми профілактики торгівлі жінками та дітьми, надання 

спеціальних знань неповнолітнім, молоді, жінкам, що від’їжджають за 

кордон щодо оптимальної поведінки при найменшій загрозі їх праву 
вільного вибору, поширення інформації в суспільстві про торгівлю 

жінками та дітьми. 

Позитивним є той факт, що в Україні існують спеціальні благодійні 
організації, які займаються допомогою проституткам, сприяють їх відходу 

від кримінального бізнесу. 

Поширення інформації про небезпечний рід діяльності, організація 

медичної допомоги потерпілим від сексуального, психологічного та 
фізичного насильства, допомога у працевлаштуванні – основні напрямки 

діяльності соціальних працівників та соціальних служб. Останнім часом 

проявом турботи про повій та їх клієнтів є безкоштовна роздача 

презервативів та спеціальної літератури про венеричні захворювання, 
сифіліс, СНІД, кримінальну відповідальність за зайняття проституцією. 

А також діяльність соціальних служб спрямовується на: 
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не можуть бути повноцінними матерями і, відповідно, не можуть 
народжувати повноцінних, здорових дітей. 

3. У морально-психологічному аспекті: проституція неминуче 

призводить до втрати справжніх природних, біологічних і психологічних 

людських якостей, до деградації особистості й моральної патології. 
4. У правовому аспекті: проституція є тісно пов’язаною із такими 

злочинними діяннями, як крадіжки, розповсюдження порнографії і  

наркотиків, утримання будинків розпусти, звідництво, залучення до 

проституції неповнолітніх, хуліганство, зараження венеричними 
захворюваннями на СНІД. 

Зважаючи на небезпеку, В.В. Черній пропонує наступні заходи 

щодо профілактики проституції, зокрема: 

1) необхідно замінити суто заборонний підхід до заняття проституцією 
на обмежувальний, регламентаційний, але ввести суворі заходи 

відповідальності за порушення встановлених для такої діяльності правил 

(які ще потрібно розробити); 
2) важливо, щоб одночасно було розроблено і невідкладно прийнято 

засновану на міжнародних правових зобов’язаннях України спеціальну 

державну програму, яка передбачала б необхідні заходи для запобігання 

проституції і створення умов для повернення колишніх повій до 
нормального життя. 

Таким чином, при розробці нового Кодексу України про адміністративні 

правопорушення необхідно, на його думку, статтю 181-1 КоАП 

України (заняття проституцією) перенести у главу «Адміністративні 
правопорушення, що посягають на здоров’я, санітарно-епідеміологічне 

благополуччя і громадську моральність». 

Останнім часом для проведення профілактичної роботи, пов’язаної 

з секс-бізнесом, поширенням ВІЛ/СНІДу, венеричних захворювань, 
створені різні благодійні фонди при підтримці Міжнародного благодійного 

фонду «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», які серед 

представниць секс-бізнесу проводять медичне і психологічне консульту-
вання, тестування на ВІЛ/СНІД та інфекції, що передаються статевим 

шляхом (гепатит С, туберкульоз, трихомодіаз, сифіліс, урсамлазмос, а також 

лобкові воші, короста). Зважаючи на те, що майже 20 % повій хворіють 

на венеричні захворювання, медичні та соціальні працівники безкоштовно 
роздають секс-трудівницям презервативи, спеціальну літературу про 

небезпечні захворювання, які передаються під час статевого акту. 

У ряді міст України жінкам легкої поведінки надається безкоштовна 

юридична допомога, консультування лікарів-венерологів, лікарів-
дерматологів, психіатрів, психологів. Зусилля суспільства спрямовуються 

на допомогу повіям у поверненні до нормального життя, для того, 
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Є безумовним і той факт, що переважна більшість соціальних норм 
не виникають спонтанно і не є продуктом творчої чи фізичної діяльності 

невеликої групи людей, вони формувалися сотнями, а можливо й 

тисячами років (наприклад, християнські норми) і накладали відбиток 

на життя багатьох поколінь, класів, соціальних груп. 
Але у певні періоди історії соціальні норми можуть бути відображенням 

часу, формуватися як чинник класової, суспільної, внутрішньої та 

зовнішньої державної політики (тоталітарні, диктаторські режими), 

тобто не завжди відповідали законам природного розвитку суспільства. 
Соціальні норми можуть бути як позитивними, так і негативними. 

Хоча, загалом, поняття норма (поведінка) є дискусійним і може 

трактуватися по різному. Наприклад, один той самий протиправний 

вчинок неоднаково сприймається представниками правоохоронних органів 
і членами антисоціального угрупування. 

Кардинальним відхиленням від загальноприйнятої норми поведінки 

у суспільстві є девіантна поведінка, яка відрізняється великим розмаїттям 
за своєю ґенезою та формою прояву. 

Так, за М.А. Галагузовою, відхилення від норми можна умовно 

розділити на чотири групи: 

 фізичні (пов’язані з фізичним здоров’ям людини і визначаються 
медичними показниками: хвороба, втрата слуху та зору, обмежена 

фізична можливість, недієздатність тощо); 

 психічні (пов’язані з розумовим розвитком людини, його 

психічними недоліками: затримка психічного розвитку, розумова 
відсталість, порушення мови, емоційно-вольової сфери); 

 педагогічні (педагогічна запущеність, безграмотність, важкови-

ховуваність, відсутність бажання отримати шкільну та професійну 

освіту) і соціальні (сирітство, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, 
проституція, безпритульність, бродяжництво тощо) [11, с. 87-96]. 

Нормативна поведінка індивіда передбачає його взаємодію з 

мікросоціумом, що адекватно відповідає потребам і можливостям його 
розвитку і соціалізації. Якщо оточення здатне вчасно і адекватно 

реагувати на ті чи інші особливості індивіда, то його поведінка завжди (чи 

майже завжди) буде нормальною [15, с. 7]. Оскільки людська свідомість 

здатна виходити за межі будь-яких стереотипів і виробляти нові варіанти 
поведінки, це зумовлює можливість ненормативної поведінки або 

соціального відхилення, яке може бути двох видів: а) поведінка, що 

неурегульована нормою; б) поведінка, що суперечить нормі. 

Відмітимо, що усталені норми поведінки різняться між собою. На 
них впливають такі чинники, як географія, культура, традиції, релігійні 

вірування, соціальне середовище, природа тощо. Наприклад, різні норми 
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суспільної поведінки ми можемо зустріти в індіанців Америки, пігмеїв 
Африки, аборигенів Австралії, європейців. Що спільного і відмінного 

може бути у вироблених тисячоліттями нормах поведінки представників 

християнства та язичників амазонських племен? Питання риторичне і 

прямої відповіді немає. 
Т.Й. Буда дотримується тієї думки, і ми її підтримуємо, що у 

культурі кожної спільноти, поряд із загальнолюдськими, існують власні 

цінності, які забезпечують цілісність суспільства, регулюють спроможність 

його виживання на різних етапах розвитку суспільства і наголошує на 
тому, що цінності – це переконання щодо цілей, до яких індивід прагне 

та основні засоби їх досягнення. Основна вимога до переконань – їх 

повинно поділяти все суспільство. Нормами називаються засоби, що 

регулюють поведінку індивідів та груп і виробляються залежно від 
соціальної структури суспільства, інтересів соціальних груп, систем 

суспільних відносин та уявлень членів суспільства про поведінкові 

стосунки. Норми створюють цілісно-нормативну структуру суспільства. 
Ціннісні орієнтації функціонують як характеристика спрямувань і засобів 

досягнення певних цілей. Вони відображають ситуативний характер 

дії та слугують регулятором соціальної поведінки з урахуванням 

суспільної системи цінностей. Тому завдання соціології полягає у тому, 
щоб виявити існуючі вузли протиріч, а також міру розбіжностей інтересів 

соціальних груп, визначити засоби чи можливість їх узгодження. 

Таким чином, «норма» – це усталена система відношень у певному 

суспільстві, правила поведінки, традиції, звичаї, уклад, побут тощо, 
якої повинні дотримуватися всі члени спільноти. У суспільстві існують 

різноманітні нормативні субкультури: наукові, релігійні, кримінальні, 

молодіжні тощо. 

Отже, і девіантна поведінка може мати різну оцінку, яка залежить 
від того, хто її надає та чим вона визначається. Непоодинокі випадки, 

коли норми поведінки встановлює сама субкультура, в середовищі якої 

знаходиться індивід і який підпорядковується цій культурі, наприклад, 
середовище піратів, великого розбійного угрупування, повстанців тощо. 

Тобто людиною наслідуються правила, звички, традиції яких вона 

дотримується. 

 

1.5. Соціальні відхилення від поведінкової норми 

Говорячи про девіантну поведінку, як вже зазначалося, ми маємо 

на увазі, насамперед, відхилення від поведінкової норми конкретного 

індивіда чи групи людей. Разом з тим необхідно звернути увагу на 
вирішальну роль соціальних процесів у формуванні поведінки, яка 

виходить за межі суспільних норм. Тобто нас повинні цікавити соціальні 
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 за допомогою колективу (однокласників, однолітків) допомогти 
дівчинці у навчанні, дати цікаве для неї суспільно корисне 

доручення. Це сприятиме підвищенню її поваги до себе, 

формуванню адекватної самооцінки. 

Під час профорієнтаційної роботи надати їй можливість займатися 
улюбленою справою в позаурочний час (гурток, спортивна секція, 

клуб за інтересами). Вкрай необхідно допомогти дівчинці з’ясувати її 

позитивні риси, навчити правильно оцінювати свої вчинки і поведінку, 

свідомо реагувати на девіації інших людей. 
Доцільно звернути увагу на складні сім’ї – алкоголіків, наркоманів, 

колишніх ув’язнених тощо. Загальновідомо, що значна кількість дівчаток-

повій виховувалася у таких сім’ях. Жорстоке і зневажливе поводження 

з дітьми у таких сім’ях зустрічається досить часто. Виявлено, що в 
Україні у середньому кожний п’ятий-шостий підліток піддавався 

сексуальному насильству, а кожна третя дівчинка піддавалася сексуальним 

домаганням, кожна п’ята – насильним ласкам і одна з десяти була 
жертвою зґвалтування. Один з семи хлопчиків піддавався сексуальному 

насильству. І лише 2 % випадків такого роду закінчувалися судовою 

процедурою і кримінальним покаранням [15]. В.І Чередніченко називає 

таких дітей «інвалідами побуту», як продукт несприятливих умов 
сімейного та шкільного виховання. 

На формування свідомості підростаючого покоління негативно впливає 

демонстрація на кіно- і телеекранах фільмів з елементами насильства, 

сексу тощо. Недоліки статевого виховання, сексуальна революція 
та недбалість дорослих створює у молодих людей уявлення про 

вседозволеність, викривлене уявлення про статеве життя, позитивне 

ставлення до секс-бізнесу. 

Профілактичні рейди міліції, добровільних помічників, з метою 
виявлення місць розпусти, сутенерів, зводників, допомоги тим дівчатам, 

яких насильно утримують у підпільних публічних будинках, ефективно 

запобігають поширенню проституції, а також спрямовані на допомогу 
потерпілим. 

В. Іваненко, звертаючи увагу на деякі суспільно небезпечні моменти 

проституції, наголошує: 

1. У соціальному аспекті: проституція є паразитичною формою 
існування, котра виражається, насамперед, в ухиленні від праці, тобто 

формою, яка створює свого роду альтернативний спосіб життя, який 

не передбачає в якості основної форми новий процес (пов’язаний з 

алкоголізмом, наркоманією). 
2. У медичному аспекті: поширення венеричних захворювань і СНІД; 

жінки, які займаються проституцією, зрештою втрачають власне здоров’я, 
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заняття проституцією тощо. Адже не секрет, що відсутність розуміння і 
підтримки у школі та сім’ї часто штовхає дівчат до сумнівних 
референтних груп, в яких панують антисоціальні цінності й врешті-
решт може призвести до занять проституцією. Крім того, значну допомогу 
в профілактиці порушень статево-рольової поведінки дівчат можуть 
надати лікарі, психіатри, психологи. Важливо допомогти молодій людині 
правильно вибрати життєві орієнтири, спрямувати її енергію на 
досягнення позитивних цілей (навчання у освітніх закладах різного 
типу, здобуття престижної професії тощо), сформувати уявлення про 
добро і зло, хороші та погані вчинки. На прикладах показати негативне 
ставлення основної маси суспільства до пияцтва, наркоманії, секс-бізнесу. 

Можливо, вирішальне місце у попередженні проституції належить 
лікарям. На високому професійному рівні вони можуть розповісти 
дівчаткам-підліткам про особливості чоловічого та жіночого організму, 
про негативний вплив раннього статевого життя на його формування, 
небажаність ранньої вагітності, разючу небезпеку венеричних хвороб, 
значне фізичне та психологічне навантаження на незміцнілий організм, 
який росте і розвивається. 

Важливе місце у попередженні процесу передчасного формування 
цікавості у дітей до сексу належить батькам, які повинні постійно 
проводити правильне статеве виховання. Потрібно також враховувати 
такий важливий чинник, як акселерацію: діти фізично дорослішають 
скоріше ніж психологічно та морально. Їх ранню цікавість до статевого 
життя треба вміло направляти у позитивне русло. Жінка-вчитель може 
з ученицями старших класів обговорювати проблеми їх особистої статевої 
гігієни, перспективи статевого життя після одруження, про щомісячні 
«критичні дні» у жінок, пояснювати значення порнографії та порнофільмів, 
як таких, що спрямовані в основі своїх на задоволення чоловічих 
сексуальних фантазій тощо. Тобто вчитель повинен загальмувати, 
розрядити або зняти еротичну напругу, яка виникає у молодих людей, 
допомогти вгамувати дочасний статевий потяг. Статеве виховання 
дівчат повинно вестися у тісній взаємодії школи, сім’ї. 

У тому випадку, коли дівчина не дотримується загальноприйнятих 
суспільних норм (пропускає заняття у школі, порушує дисципліну, 
займається бродінням) Т.С. Гурлєва пропонує: 

 виділити дівчинку від ненадійного впливу сім’ї, попередньо 
провівши бесіди з батьками у присутності дільничного інспектора 
у справах неповнолітніх; 

 встановити з підлітком довірливі, доброзичливі стосунки; 
 створити умови для введення дівчинки у колектив з метою 

самоствердження, задоволення потреб у визнанні, повазі, визначити 
її роль і місце в колективних справах; 
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відхилення – порушення соціальних норм, які характеризуються 
певною масовістю, стійкістю і поширенням [6, с. 25]. Маються на увазі 

такі негативні прояви у суспільстві, як пияцтво, проституція, наркоманія, 

токсикоманія, злочинність, суїцид, які мають економічне, соціальне і 

культурологічне коріння та існують сотні й тисячі років. Їх роль і 
місце в суспільстві визначаються як різко негативні. До того ж девіантні 

явища мають свої негативні наслідки – соціальні хвороби, неврози, 

моральну деградацію тощо. 

Загалом питання про наслідки соціальних відхилень складні й 
неоднозначні. Наприклад, як розцінювати пияцтво, яке не несе шкоди 

оточуючим, дрібні крадіжки продуктів харчування бомжем для того, 

щоб йому не померти з голоду, як відрізнити періодичні сексуальні 

стосунки жінки з різними чоловіками від проституції тощо. 
Однією з передумов соціальної девіантності у молодіжному сучасному 

середовищі є відсутність можливості молодій особі самореалізуватися, 

самоактуалізуватися. У нинішній час «процес самореалізації особистості 
складний і тривалий, а неспроможність індивіда самореалізуватися 

іноді стає передумовою його маргіналізації» [4, с. 10]. Так було завжди 

і особливо є актуальним сьогодні. 

Соціальні відхилення мають наступні ознаки: 
 історична детермінованість; 

 негативні наслідки для суспільства; 

 відносно масовий і стійкий характер у часі [6, с. 26]. 

Соціальні відхилення характеризуються спрямованістю і змістом. 
Суспільство протиставляє соціальним відхиленням організовані засоби 

боротьби з ними: правові, економічні та моральні санкції [6, с. 26]. З метою 

попередження та профілактики поведінкового відхилення суспільством 

застосовуються засоби впливу – правові (адміністративний суд, 
притягнення до кримінальної відповідальності), суспільні (товариський 

суд, громадський осуд, профспілки тощо), економічні (зниження 

заробітної плати, пониження на посаді, зниження посадового окладу), 
адміністративні (попередження, догана, звільнення з роботи). 

З незапам’ятних часів значну роль у житті людини відігравала 

церква. Релігійне виховання сприяло формуванню світогляду, зміцненню 

віри, профілактиці негативних явищ і тенденцій у суспільстві. На жаль, 
з часом церква втратила свою роль боротьби з негативними суспільними 

явищами, а демократичні перетворення у країні ще не в достатній мірі 

підкріплені ефективними важелями боротьби з девіантними процесами. 

Сучасний лозунг «дозволяється робити все, що не забороно законом» 
інколи розуміється окремими членами нашого суспільства як 

вседозволеність. Тому і не дивно, що за темпами поширення наркотиків, 
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пияцтва серед молоді, проституції наша країна на лідируючих позиціях 
у Європі. 

Маючи спільну ґенезу, різні форми девіантної поведінки тісно 

пов’язані між собою і, за дослідженням Я.І. Гілинського, мають: 

1) відносно стійкий характер взаємозв’язку (насильницькі й корисні 

злочини, алкоголізація і наркотизація населення, вбивства і самогубства, 

жіноча злочинність і проституція; 

2) взаємозв’язки різних форм поведінки, що відхиляється від 

загальноприйнятої норми, складні, протирічні й часто не відповідають 

існуючим уявленням, тобто, коли один проступок посилює інший 

(алкоголізація посилює хуліганство, наркотизм – злочини тощо, 

проституція поширює венеричні захворювання); 

3) очевидну залежність різних форм девіантної поведінки від 

середовища – економічних, соціальних, демографічних, культурологічних, 

ідеологічних та інших факторів. Наприклад, протягом війни знижується 

кількість самогубств, а під час економічних криз зростає кількість 

корисних злочинів). 

Рівень (коефіцієнт) відхилення визначається кількістю негативних 

проявів на 100 тис. населення. Це можна вже спостерігати і у статистиці 

суїцидальних вчинків у Російській імперії («Сборник Херсонского 

земства», друга половина ХІХ ст.). Або у відсотковому вимірі стосовно 

якогось періоду часу (наприклад, за радянських часів і за часів незалежної 

України). 

Структура відхилення відображає співвідношення окремих підвидів 

у середині явища. Експериментальні дані щодо правопорушень 

неповнолітніх в Україні дозволяють стверджувати, що в загальному 

масиві злочинності показники їхньої участі є досить вагомими (кількість 

злочинів неповнолітніх становить: убивств – 5,5 %; важких тілесних 

ушкоджень – 5,7 %; зґвалтувань – 9,7 %; розбоїв – 15,3 %; грабежів – 

16,2 %; крадіжок – 13,5 %; хуліганства – 8,9 %) [6, с. 23]. 
У різні періоди часу девіація мала свої коливання. Це було пов’язано 

з цілою низкою суспільних проблем. Політична нестабільність, економічна 

криза, фінансові проблеми давали можливість розвиватися і поширюватися 

негативним проявам у суспільстві. Так у Миколаївській області найвищий 
рівень алкоголізації населення спостерігався у середині 1990-х років 

(8,1 осіб. на 10 тис. населення), наркоманії (1981 рік – 146 осіб, 1999 рік – 

4532, 2007 рік – 2745 осіб). За 2008 рік працівниками міліції «офіційно 

зареєстрованих» біля 700 «трудівниць кохання»; щорічно обласна 
статистика поповнюється 1 тис. алкоголіків. Безладні сексуальні стосунки, 

наркоманія спричинили сплеск ВІЛ-інфекції – 5 тис. жителів області є 

носіями «чуми ХХ століття» і 2,5 тис. мають сіро-позитивну реакцію. 

Соціологія девіантної поведінки 

189 

9. Особисте відшкодування завданих цим людям збитків, крім тих 
випадків, коли це могло зашкодити їм, або будь-кому іншому. 

10. Поглиблення самоаналізу, щоденне підведення результатів своєї 

поведінки, усвідомлення своїх слабких і сильних сторін. 

11. Намагання шляхом молитви та медитації поглибити свідомий 
контакт з Богом, як кожен з нас його розуміє. 

12. Активне надання допомоги іншим членам програми. Виховання 

почуття самоповаги, самодисципліни, без чого алкоголік не в стані 

утримувати тверезість [9, с. 261-262]. 
Отже, пияцтво та алкоголізм є суспільно небезпечними хворобами, 

які треба лікувати. Профілактика алкоголізму спрямована на зменшення 

кількості споживання горілчаних напоїв населенням країни, запровадження 

здорового способу життя, оздоровлення суспільства, відвернення молоді 
та дорослих від пияцтва. Запорукою викорінення алкоголізму є виконання 

цілого ряду програм та заходів різного рівня. А також формування у 

свідомості пересічного громадянина широкого світогляду, потреби берегти 
своє здоров’я і здоров’я своїх рідних і близьких. Важливу роль у цій справі 

відіграють трудові колективи, суспільні організації, церква, сім’я, школа. 

 

6.5. Профілактика проституції 

Профілактика проституції справа складна і багатогранна. Наприклад, 

неможливо зібрати представниць секс-бізнесу в одному місці й провести 

з ними бесіду про аморальність їхньої професії, значну шкоду їх здоров’ю. 

Навіть при індивідуальній бесіді надзвичайно важко викликати їх на 
відверту розмову, почути одкровення про важке життя та побачити 

сором за вибраний вид «трудової» діяльності. 
Основна профілактична робота з попередження негативних суспільних 

явищ, у тому числі проституції, закладається і проводиться у школі, 
навчальних закладах різного типу та в сім’ї. Спостереження показали, 
що вчителям набагато легше розповісти дитині про шкідливість алкоголю, 
наркотиків, токсичних речовин, про кримінальну відповідальність за 
скоєння злочину, небезпеку ВІЛ/СНІДу, ніж про статеве життя, проституцію 
та її негативні наслідки. На жаль, ми ще не навчилися відверто говорити 
про це суспільне явище та його складні наслідки. Крім того, у системі 
освіти не створено цільових програм, націлених на попередження 
негативних соціальних явищ. Тому кожній дитині, не маючи у достатній 
кількості потрібної інформації, доводиться самостійно робити вибір 
між хорошим і поганим. Не варто також забувати про переважаючий 
вплив вулиці на свідомість підлітка. Негативний приклад друзів,  
авторитетних знайомих може сформувати у дитини викривлене уявлення 
про сенс життя, його цінність, спонукати до вживання наркотиків, 
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 навичок «відстояти себе», уникнення ситуацій невиправданого 
ризику, вмінь робити раціональний життєвий вибір; 

 навичок регуляції емоцій [9, с. 265]. 

Загалом профілактика пияцтва та алкоголізму повинна спрямовуватися 

не лише на особу, яка зловживає спиртовими напоями, а й на його 
оточення, насамперед, на сім’ю. З цією метою створені спеціальні програми. 

Особливо корисні з них ті, що взаємодіють з різними суспільними 

структурами, антиалкогольними фондами, релігійними організаціями, 

медичними службами, органами правопорядку, реабілітаційними центрами. 
Останнім часом у суспільстві стало популярним залучення церкви 

до проведення виховної та профілактичної роботи з особами, які мають 

схильність до вживання алкоголю та наркотиків. Дослідження показали, 

що значна частина алкоголіків шукають порятунку в християнській вірі. 
Підтвердженням цьому є той факт, що А.Й. Капська і В.А. Поліщук 

у колективній праці «Соціальна робота: технологічний аспект» доводять, 

що одним із найпоширеніших способів групової психотерапії алкоголізму 
є терапія «12 кроків», яка входить у структуру громадського руху 

«Анонімних алкоголіків» (АА). У програмі широко використовуються 

моральні та духовні якості людини, які в основі своїй спираються на 

релігійне вчення. 
Програма включає в себе наступні етапи та принципи: 

1. Визнання безсилля перед алкоголем, визнання втрати контролю 

над власним життям. Людина починає капітулювати перед алкоголем, 

без чого неможливий початок процесу видужання. 
2. Визнання того, що видужати допоможе тільки Сила, більш 

могутніша за самого хворого. Саме це дозволяє узалежненому позбавитися 

відчуття себе «центром Всесвіту» і пов’язаних з ним зобов’язань. 

3. Рішення передоручити свою волю і своє життя Богу, як кожен з 
нас його розуміє. 

4. Добросовісний та щирий аналіз себе та свого життя з моральної 

точки зору. Це дозволяє визначити міри, націлені на досягнення бажаних 
змін у своєму житті. 

5. Етап, під час якого навчимось покорі. Це створює фундамент для 

повної капітуляції перед алкоголем, підготовка до якого проводилась 

попередньо. 
6. Повністю підготовити себе до звернення до Бога, щоб він позбавив 

нас від усіх наших недоліків. 

7. Смиренне звернення до Бога, щоб він допоміг позбавитися від 

недоліків; 
8. Складання списку людей, перед якими відчуваємо провину. 

Готовність спокусити проблему перед ними. 
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У той же час ставлення суспільства до негативних девіантних проявів 
стає більш ліберальним. Все більше і більше людей розуміє незначну 

ефективність каральних заходів і робить ставку на профілактику та 

попередження негативних поведінкових проявів. 

Отже, суспільні катаклізми прямопропорційні негативним проявам. 
Соціальні відхилення кількісно і якісно характеризуються рівнем, 

структурою і динамікою. 

 

1.6. Формальні й неформальні соціальні норми 

Соціальні норми поділяються на формальні й неформальні. Формальні 

норми існують у кодифікованій формі в законодавстві чи релігійній 

доктрині. Неформальні норми існують у вигляді «фонових очікувань», 

тобто поширених уявлень щодо способів поведінки у конкретних умовах. 
Дослідники поділяють норми на чотири типи: 

1) заборони (вступати в сексуальні стосунки з близькими родичами 

(інцест) тощо); 
2) дозволи (займатися науковою, підприємницькою, викладацькою 

діяльністю); 

3) побажання (бути чесною і порядною людиною, проявляти 

працелюбність); 
4) вимога певних дій (платити аліменти, податки). 

Соціальні норми мають свої властивості: об’єктивність, історичність, 

універсальність, схематичність, безперечність, відносність, динамічність. 

Соціальні норми поведінки у різних соціальних категоріях і групах 
мають свої регламентаційні чинники: релігійні канони серед віруючих 

(Біблія, Коран, Закони Ману), військові статути у військових, «поняття» 

у кримінальному світі, «усні неписані закони» у козацтва Війська 

Запорізького тощо. Разом з тим у різні історичні епохи нормативні 
вимоги з часом змінювалися. Наприклад, у стародавні часи (Древня 

Греція, Древній Рим) проституція була позитивним явищем у суспільстві; 

у середні віки (Західна Європа) куртизанки користувалися широкою 
популярністю серед представників владних структур і навіть впливали 

на державну політику; в нинішній час проституція є антисоціальним 

явищем і представниці секс-бізнесу притягаються до адміністративної 

чи кримінальної відповідальності. 
За визначенням В.Г. Городяненка, соціальні цінності й норми є 

інструментами соціального регулювання в суспільстві, проміжною 

ланкою, що пов’язує поведінку індивіда і найважливіші соціальні 

інститути. Тому соціальна норма визначає межу допустимої поведінки 
індивіда, соціальної групи або організації, що історично склалася у 

конкретному суспільстві. 
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Отже, незважаючи на певні протиріччя, соціальні норми безумовно 
виконують неоціненну регулятивну функцію у житті суспільства. Вони 

створюють орієнтири, які формують нормативне поле дій, яке дозволяє 

регламентувати, направляти та контролювати дії індивідів, груп людей, 

класи, спільноти. Тобто норми є зразком, на який повинні рівнятися члени 
суспільства, оцінювати свої дії, прогнозувати свою поведінку, бачити 

перспективу. 

 

1.7. Критерії соціальних норм 
Соціальні норми класифікують за різними критеріями: 

 за походженням – аутогенні й гетерогенні, спонтанні та декретивні; 

 за характером зміни структури – інтенсивні та екстенсивні, 

прогресивні та регресивні; 
 залежно від періоду існування – ті, що народжуються, розвиваються, 

сформувалися; 

 за схильністю – елементарні й складні, динамічні й статичні; 
 за функціональною та інформаційною природою; 

 за механізмом детермінації – збуджуючі, стимулюючі, захоплюючі 

тощо; 

 з точки зору організації та управління системними процесами – 
інституційні й неінституційні; 

 за умовами функціонування – норми інтеграції та дезінтеграції; 

 за масовістю – масові, групові, індивідуальні. 

Соціальні норми також класифікують за кореспондентом – державні, 
адміністративні тощо; ступенем спільності на соціологічному рівні за 

часовою координатою – загальноісторичні, формаційні, міжформаційні, 

перехідні та ін.; за просторовою координатою – регіональні, глобальні 

тощо [9, с. 80-81]. 
Соціальні норми мають свої форми і зміст – закони, правила, 

інструкції. Різні види норм між собою тісно пов’язані. За сферою 

відношень, які регулюють основні групи, соціальні норми поділяються на: 
 духовно-моральні (носіями виступають самі люди, сім’я, релігійні 

конфесії, суспільні організації); 

 морально-етичні (носіями є соціальні об’єднання, їх керівники, 

лідери); 
 правові (закріплені у конституції, кримінальному кодексі,  

цивільному кодексі); 

 політичні (сформульовані у міжнародних документах, міждержавних 

домовленостях); 
 організаційно-професійні (регулюються посадовими інструкціями, 

правилами внутрішнього розпорядку, професійними традиціями); 
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Загалом треба відмітити, що реабілітація хворих на алкоголізм – 

це комплексна система заходів медичного, психологічного, педагогічного і 

соціального спрямування, які проводяться після виникнення захворювання 

на алкоголізм, а також у значній мірі націлені на його профілактику. 

У реабілітації хворих виділяють три етапи: медичний (спеціальна терапія 

й ізоляція), професійний (закріплення на попередньому місці роботи і 

забезпечення роботи за старою професією), соціальний (переорієнтація 

у відношенні до традицій, обрядів, культурних цінностей, укладу життя). 

Основою всякої реабілітаційної програми є психотерапія, у процесі 

якої проводиться уточнення діагнозу, оцінюється загальний стан здоров’я 

людини, здійснюється набір оптимальних засобів лікування хворого, 

визначаються задачі реабілітації, робляться прогнози на майбутнє. 

Психотерапія існує індивідуальна і групова. Кожна з них має свою 

специфіку і задачі. Індивідуальна передбачає амбулаторну приватну 

роботу з хворим, що дає можливість застосувати тактику «штурму», 

«позиційного тиску», «конфронтації», «паузи». У такий спосіб легше 

отримати позитивний результат і у коротші строки. Групова психотерапія 

частіше всього застосовується при стаціонарному лікуванні та у 

необхідних випадках – амбулаторному лікуванні алкоголізму. В її 

основі групова та парна робота, що базується на спілкуванні, діалозі, 

обміні досвідом, інформацією. Доцільно також застосовувати ситуаційно-

психологічний тренінг, музичну і танцювальну терапію, психогімнастику, 

самозвіт [7, с. 78]. У свою чергу, М. Бруно запропонував психотерапевтичну 

методику творчого самовираження, яка включає: 

1. Терапію шляхом створення художніх творів (література, музика, 

живопис тощо). 

2. Терапія творчим спілкуванням з природою. 

3. Терапія творчим колекціонуванням. 

4. Терапія занурення в минуле. 

5. Терапія щоденників та записних книжок. 

6. Терапія творчих мандрівок. 

7. Терапія лікування з психологом, яке носить терапевтичний характер 

[9, с. 262]. 

Треба акцентувати увагу на тому, що позитивним моментом корекції 

первинної та вторинної залежності від алкоголю є цілеспрямована 

профілактична робота, яка базується на програмі, націленої на 

формування позитивних життєвих навичок: 

 навичок ефективного спілкування, критичного мислення, 

самостійного прийняття рішень, вироблення сталої адекватної 

самооцінки; 
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5) відновлення сільської варти, загонів охорони мікрорайону, пунктів 

охорони правопорядку. 

Зважаючи на складну криміногенну ситуацію у країні, Н.В. Яницька 

пропонує посилити заходи віктимологічної профілактики, яка, на її думку, 

має включати: 

1) виготовлення пам’яток, плакатів для громадян, в яких містяться 

поради, як уникнути можливості стати жертвою корисливо-насильницького 

злочину; 

2) виступи працівників правоохоронних органів перед населенням 

по радіо, телебаченню, у пресі; 

3) організаційно-управлінські заходи державних органів і громадських 

організацій, які спрямовані на недопущення або зменшення шкоди від 

насильницько-корисливих посягань; 

4) забезпечення особистої безпеки громадян з підвищеною віктимністю 

шляхом інформованості таких осіб, як себе поводити у криміногенних 

ситуаціях, надання особистої охорони, засобів індивідуального захисту, 

навчання прийомам самозахисту тощо. 

Запобіганню злочинності може сприяти посилення охорони та 

охоронних систем різних об’єктів суспільного користування (банків, 

магазинів, складських приміщень тощо) та власного житла. А також 

знання громадянами правил власної безпеки та збереження життя. 

 

6.4. Профілактика алкоголізму 

Профілактика алкоголізму – комплексна проблема, для вирішення 

якої задіяні соціальні служби, органи влади, сім’я, суспільні організації 

тощо. Так, П.Д. Павленок і М.Я. Руднєва акцентують увагу на значній 

ролі соціальних служб у роботі з людьми, які зловживають алкоголем 

і пропонують наступні напрямки діяльності: 

 діагностична, націлена на ліквідацію факторів ризику залучення 

кого-небудь з членів сім’ї до алкоголю; 

 підвищення рівня соціальної адаптації хворого, схильного до 

вживання алкоголю; 

 профілактика алкоголізму: протиалкогольне навчання і виховання 

хворих на алкоголізм з метою формування у них негативного 

ставлення до вживання алкоголю; 

 відвідування хворого і членів його сім’ї з метою оздоровлення 

сім’ї, її побуту і культури внутрішньосімейних стосунків; 

 соціальна реабілітація хворого, який має алкогольну залежність; 

 посередницька участь між хворим і навколишнім соціумом, 

подолання явища дезадаптації [7, с. 77]. 
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 індивідуальні норми (визнання цінності кожної особистості, які 
існують у формі соціально-психологічних установок) [6, с. 21, 

22, 23, 24]. 

Соціальні установки відіграють важливу роль у житті людини. 

Спираючись на них індивід, висловлює ставлення до того чи іншого 
об’єкта, явища, дії. «Установки відображають зв’язок між об’єктом і його 

оцінкою. Тим самим вони формують готовність людини до визначеного 

виду соціальної діяльності» [6, с. 24]. 

У концепції В.А. Ядова (наведена у праці Є.В. Змановської) 
виокремлюються чотири види соціальних установок: 

1) найпростіші поведінкові установки; 

2) соціальні установки, які діють на рівні малих груп і у звичних 

ситуаціях; 
3) диспозиції, в яких фіксується загальна спрямованість інтересів 

особистості відносно конкретної сфери соціальної активності; 

4) система найвищих ціннісних орієнтацій особистості, яка 
регулює цілісність її соціальної поведінки і дії [18; 6, с. 24]. 

Більшість людей суспільства, спираючись на усталені соціальні 

норми, орієнтуються на забезпечення власної матеріальної, фінансової і 

фізичної безпеки. Але треба мати на увазі, що особистісні устремління 
людини, її поведінкові чинники можуть прямо і побічно не співпадати з 

тими, які закладає суспільство. Можлива орієнтація індивіда на свої 

внутрішні потреби, які будуть стимулювати його активність. Наприклад, 

суспільство дає можливість кожній людині мати високі статки завдяки 
сумлінній праці, відповідно до її здібностей, таланту, освіти тощо. Але 

є певна кількість людей, які хочуть мати високий рівень матеріального 

забезпечення в обхід існуючих законів, що сприяє поширенню злочинності, 

проституції тощо. 

 

1.8. Соціальний контроль 

Соціальний контроль – це особливий механізм регуляції поведінки 

і підтримання суспільного порядку, який дає можливість зберегти традиції, 

звичаї, норми моралі, відтворити соціальні відносини в межах нормативної 

системи, прийнятої у суспільстві. О.Б. Демків вказує, що через соціальний 

контроль здійснюється як внутрішній контроль особи за своєю 

поведінкою, так і зовнішній контроль, перш за все, через механізми 

групового тиску, оскільки кожен індивід включений у певну кількість 

груп, в яких існують власні культові норми, свій кодекс поведінки [3, 

с. 28]. Зовнішній контроль може бути формальним і неформальним. 

Формальний передбачає адміністративно-правовий примус, насильство. 

Зрозуміло, що в сучасному світі основним легітимним «насильником» 
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є держава зі своїми законами, указами, правовими актами, постановами, 

інструкціями тощо. 

Для дотримання загальносуспільних норм застосовуються санкції, 

до яких можна сміливо віднести економічні, фінансові (штраф), правові 

(наприклад, підписка про невиїзд, арешт). Санкції – це міри заохочення 

та покарання, які суспільство застосовує до порушників законів чи 

норм і поділяються за типами: негативні чи позитивні, формальні чи 

неформальні, що утворюють підтипи: 

 формальні позитивні санкції (публічне схвалення з боку офіційних 

організацій, нагороди тощо); 

 неформальні позитивні санкції (публічне схвалення з боку 

неофіційних організацій та осіб, аплодисменти, посмішка тощо); 

 формальні негативні санкції (покарання згідно з нормами права, 

звільнення з роботи, відлучення від церкви тощо); 

 неформальні негативні санкції (зауваження, злі жарти, відмова 

привітатися та відмова розмовляти, поширення чуток тощо) [3, с. 28]. 

Соціальний контроль також поділяють на стратегічний і тактичний. 

Розуміючи, що стратегія передбачає тривалу та далеку перспективу, 

індивід усвідомлює значимість державних законів, норм поведінки у 

суспільстві й т. п. і вимушений «робити правильні речі», а тактичний 

контроль «правильно робити правильні речі». 

На думку Т.Й. Буди, механізмами соціального контролю за членами 

суспільства є: 

 соціалізація, тобто процес засвоєння соціальних ролей і культурних 

норм, який передбачає, що люди будуть виконувати свої ролі 

несвідомо, за звичкою, за традицією, перевагами. Людина повинна 

хотіти впорядкувати своє життя, добровільно підкорятися законам 

суспільства і відчувати розгубленість і роздратованість, якщо 

ці закони порушуються. 

 груповий тиск. Усі без винятку люди мають приналежність до 

певних груп, які мають свої неписані закони, норми взаємодії, 

поведінки. Член такої групи повинен дотримуватись тих норм, 

які існують в ній. У випадку порушення норм, до винного 

застосовуються відповідні санкції (осуд, ізоляція, бойкот) [1, с. 79]. 

Отже, соціальний контроль відіграє значну роль у формуванні 

відповідної поведінки, якої дотримуються члени певного суспільства. 

Відсутність соціального контролю може призвести до негативних 

наслідків – поведінкового безладу в суспільстві, відсутності соціального 

порядку, порушення соціальних норм, що може призвести до соціальних 

негараздів та потрясінь. 
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(систематичні пропуски уроків, бродіння, викликаюча поведінка тощо). 
У даному випадку в дію вступає дільничний інспектор, або працівник 

кримінальної міліції у справах неповнолітніх і проводить відповідну 

профілактичну та роз’яснювальну роботу з правопорушниками та 

членами його родини. При необхідності ставить їх на спеціальний облік. 
Третина профілактика застосовується у крайньому випадку – скоєння 

підлітком злочину, який підпадає під дію чинного Кримінального Кодексу. 

Головна мета – допомогти зрозуміти підліткові всю міру відповідальності 

за скоєний проступок, створити середовище підтримки, реінтеграція його 
у громаду. 

Отже, застосування трирівневої моделі профілактики злочинності 

спрямоване на викорінення підліткової та молодіжної злочинності при 

активному використанні потенціалу правоохоронних органів, психологів, 
педагогів, медичних працівників; зменшення кількості випадків девіантної 

та деліквентної поведінки у суспільстві, суттєве зменшення кількості 

повторних правопорушень та злочинів. 
Розрізняють дві форми профілактики: ранню та безпосередню. 

Ці форми профілактики націлені на недопущення злочинних дій 

на певному етапі виникнення чи реалізації злочинного наміру. 

Особливо корисними і ефективними у боротьбі зі злочинністю є 
індивідуальні профілактичні заходи, які дають можливість «дійти» до 

кожної людини. До них відносяться: 

1) офіційне застереження про недопустимість антигромадської 

поведінки; 
2) взяття на офіційний облік; 

3) встановлення адміністративного нагляду; 

4) притягнення винних до встановленої законом адміністративної 

чи кримінальної відповідальності. 
Не буде відкриттям, якщо ми скажемо, що основна робота з 

профілактики злочинних дій окремими особами, покладається на 

відповідальність працівників правоохоронних органів, які накопичили 
значний досвід у попередженні негативних соціальних явищ, постійно 

шукають нові форми та вдосконалюють профілактику злочинності. До 

них можна віднести: 

1) організація охорони багатоповерхових будинків; 
2) залучення до такої роботи двірників; 

3) укріплення вхідних дверей, під’їздів металевими дверима та 

решітками; 

4) широке залучення до профілактичної роботи служителів культу, 
які у своїх проповідях наголошують на недопустимість зла, злочинності, 

пияцтва, наркоманії, проституції тощо; 
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«Програма боротьби зі злочинністю та території м. Миколаєва 
«Правопорядок» на період 2006-2010 років» ставить на меті створення 

у миколаївській громаді атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності 

та правопорушників, послаблення дії основних криміногенних чинників, 

які сприяють соціальній напрузі, надійний захист особи та власності 
від протиправних посягань, охорона громадського порядку і громадської 

безпеки, обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, проявів 

пияцтва, алкоголізму та інших суспільно небезпечних чинників, особливо 

у молодіжному середовищі, забезпечення своєчасного, чіткого реагування 
на повідомлення про злочини та події, надання реальної правової 

допомоги населенню, покращення партнерських взаємовідносин із 

законослухняною частиною громадян міста, підвищення авторитету 

міліції. 
Зі злочинністю можна боротися, застосовуючи різні засоби і методи, 

до яких можна віднести: 

 наявність добре розробленої законодавчої бази; 
 встановлення жорстких санкцій; 

 професіоналізм працівників органів внутрішніх справ щодо 

розкриття злочинів та встановлення злочинців; 

 утримання злочинців тривалий час у місцях позбавлення волі; 
 звільнення з посади тощо. 

Під профілактикою злочинності слід розуміти спеціальний вид 

діяльності уповноважених на це державних органів, громадських 

формувань і окремих осіб, спрямований на здійснення системи певних 
заходів з виявлення та усунення причин і умов, що сприяють скоєнню 

злочинів та влив на осіб, які схильні до протиправних дій. 

Профілактика злочинності базується на принципах: 

1) законності; 
2) гуманізму; 

3) індивідуального підходу; 

4) комплексності; 
5) своєчасності. 

З метою профілактики злочинності та правопорушень у суспільстві 

доцільно використовувати трирівневу модель. 

Первинна профілактика охоплює всіх дітей та молодь незалежно 
від рівня освіти, вихованості, якості навчання, активності тощо з  

метою формування соціально прийнятної, законослухняної поведінки. 

Основними суб’єктами профілактичної діяльності на цьому рівні є 

система освіти. 
Вторинна профілактика потрібна у випадку скоєння підлітком 

правопорушення, яке не підпадає під дію закону і не є кримінальним 
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1.9. Висновки 
Таким чином, норми – це чинники, які формують поведінку індивіда 

в тій чи іншій культурі, яку поділяють члени даного суспільства, а 
також є тим механізмом, який утримує суспільну систему в стані 
життєздатної рівноваги в умовах невідворотних змін. Норми, як суспільні 
цінності, формуються тривалий час і кардинально впливають на поведінку 
членів суспільства. У різних індивідів та окремих членів суспільства 
інколи виникають невідповідності з соціальними нормами. Причинами, 
що спонукають до порушення норм поведінки, можуть бути: приналежність 
індивіда до певної субкультури (наприклад, кримінальної), економічні, 
соціальні, фінансові тощо проблеми. Соціальний контроль, певною мірою, 
сприяє дотриманню норм поведінки членами суспільства. 

 
1.10. Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняття поведінкової норми. 
2. У чому проявляється доцільність соціального контролю? 
3. Охарактеризуйте форми і зміст соціальних норм. 
4. Дайте характеристику поведінкової ситуації. 
5. Назвіть критерії соціальних норм. 
6. Що таке мотивація та її визначення? 
7. Визначте об’єкт та предмет соціології девіантної поведінки. 
8. Назвіть критерії девіантної поведінки. 
9. Девіантна субкультура та її трактування. 
10. Що таке коефіцієнт відхилення? 
 
Питання до роздумів 
1. Чи потрібні норми поведінки у кожному окремо взятому суспільстві? 
2. Для чого існують критерії соціальних норм? 
3. Чому індивід шукає застосування своїм природним інстинктам? 
4. Що таке формальні й неформальні соціальні норми? 
5. Чи існують норми поведінки для окремої конкретно взятої 

особистості? 
6. Чи є девіація обов’язковим складовим елементом суспільного життя? 
7. Чому частина молоді рухається по шляху девіації? 
8. Чи можливо зусиллями суспільства подолати негативні суспільні 

явища в майбутньому? 
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Таким чином, впровадження у практику спеціальних технологій 

профілактики девіантної поведінки дає можливість раціонально 

згуртовувати суспільні сили на боротьбу з різними негативними явищами 

та процесами, які набули значного поширення. Доцільно звернути увагу 

на профілактику особливо небезпечних проявів девіацій – злочинність, 

наркоманію, алкоголізм, проституцію, суїцид. 

Отже, профілактика негативних явищ і процесів, які ще мають місце 

у суспільстві – це, насамперед, цілеспрямоване і організоване упередження 

фізичних, психологічних або соціокультурних відхилень у поведінці 

окремих індивідів та й девіантних груп, що у цілому сприяє створенню 

оптимального рівня життя і охорони здоров’я людей, сприяння у 

досягненні ними поставлених цілей і розкритті їх внутрішнього 

потенціалу. 

 

6.3. Профілактика злочинної поведінки 

Боротьба зі злочинністю складається з ієрархічно пов’язаних між 

собою рівнів. Перший – запобіжний передбачає вплив на динаміку, 

структуру, детермінанти злочинності й цілому (загальна профілактика). 

Другий – спеціальне попередження окремих видів злочинів у певних 

сферах суспільного життя (спеціальна кримінологічна профілактика). 

Третій – попередження скоєння злочинів окремими особами (індивідуальна 

профілактика). 

Створення державних, регіональних, обласних, районних комплексних 

програм, націлених на попередження злочинності, має на меті викорінення 

цього негативного соціально зла. Треба погодитися з думкою 

В. Камчатного, який справедливо вважає, що однією з головних соціально-

конструктивних і демократичних організаційних форм активної протидії 

злочинності та правопорушень у правовій державі є розроблення 

спеціальних комплексних програм, націлених на поєднання загальних 

і спеціальних заходів. Зважаючи на це, в усіх регіонах України розроблені 

«Комплексні програми профілактики злочинності на 2006-2010 роки», 

в яких передбачені заходи щодо протидії злочинності, її попередженні, 

профілактиці правопорушень, викриттю організованих злочинних 

угрупувань і припинення їх дії, підвищення ефективності боротьби з 

законспірованими злочинними співтовариствами, а також зі злочинними 

групами за кордоном, підвищення рівня ефективності діяльності органів 

правопорядку, нарощування спільних зусиль органів місцевої влади, 

громадськості та міліції у боротьбі зі злочинністю, вдосконалення 

методів профілактичного впливу на криміногенну обстановку в населених 

пунктах. 
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До вибіркових програм, які мають на меті навчити підлітків здоровому 
способу життя, дотримуватися певних правил суспільного поводження, 

регулювати свій емоційний стан, не використовуючи форм саморуйнівної 

поведінки, формувати життєві навички відносяться: 

 програми за показаннями; 
 інформаційні програми; 

 програми активного навчання; 

 програми навчання життєвим навичкам; 

 програми зміцнення здоров’я; 
 програми залучення до позитивної альтернативної діяльності 

[8, с. 26, 27]. 

Для створення профілактичних програм необхідно чітко визначити 

принципи, за якими будується профілактична діяльність: 
1) принцип системності; 

2) принцип стратегічної цілісності; 

3) принцип багатоаспектності; 
4) принцип ситуаційної адекватності профілактичної діяльності; 

5) принцип континуальності; 

6) принцип солідарності; 

7) принцип легітимності; 
8) принцип полімодальності й максимальної диференціації. 

Профілактика проводиться на трьох рівнях: 

1) на території держави; 

2) у колективах; 
3) індивідуально. 

Технологія проведення профілактики у межах держави передбачає 

заходи: 

1) економічні; 
2) соціокультурні; 

3) правові. 

Заходи, що стосуються групи осіб, – це: 
1) проведення роз’яснювальної роботи на підприємствах, установах, 

організаціях; 

2) проведення профілактичних перевірок; 

3) встановлення посиленого режиму несення служби з охорони 
громадського порядку на певній території; 

4) здійснення профілактичних операцій і рейдів; 

5) соціальний патронат, тобто допомога дітям-сиротам, надання 

допомоги та лікування алкоголіків, наркоманів, осіб з психічними 
розладами, ресоціалізація повій, сприяння у працевлаштуванні осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі. 
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18. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального 
поведения личности. – Л., 1979. 

19. Цит. з сайту refin.orq.ua. 
 
 
 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВЧЕННЯ 
ПРО ДЕВІАНТНУ ПОВЕДІНКУ 

 
2.1. Девіація: історична ретроспектива 
Проблемами поведінки позитивної та такої, що відхиляються від 

встановлених суспільством норм, люди цікавилися давно, починаючи 
з епохи Еллінізму. За тривалий історичний період вченими створено 
значну кількість теоретичних вчень, які дають нам певне уявлення 
про девіантну поведінку особистості, груп, класів, суспільства. 

Треба наголосити, що дослідники, висуваючи власні концепції, по 
різному визначають причини девіації. Так, на думку З. Фройда, девіацію 
спричиняє конфліктність, притаманна особистості. У свою чергу, 
Ломбордозо і Шелдон вказують, що фізичні особливості людини є 
головною причиною девіантної поведінки. Основоположник концепції 
соціальної аномії Е. Дюркґейм (1858-1917) запропонував першу 
розвернуту соціологічну теорію девіантності. На його думку, девіації 
вкрай необхідні для розвитку суспільства. Стан аномії виникає в умовах 
соціальної дезорганізації суспільства, а також стверджує, що лише 
відсутність суспільних норм сприяє наявності суїциду як негативного 
суспільного явища. 

Шоу і Маккей, прибічники теорії соціальної дезорганізації, вказують, 
що девіація виникає, коли культурні цінності, норми та соціальні зв’язки 
відсутні та послаблені або ж стають суперечливими. Зважаючи на 
соціальну аномію, Мертон зауважив – девіація відбувається, коли існує 
розрив між цілями суспільства та схвалюваними засобами їх досягнення. 
Соціокультурні теорії (Селлін, Міллер, Сатерленд, Клаухард, Охлін) 
базуються на тому, що конфлікти між нормами субкультури та панівною 
культурою є причиною девіації. Турк, Квінні, Тейлор, Уотл, Янг 
(радикальна кримінологія) вважають, що девіація є результатом протидії 
нормам капіталістичного суспільства. Е. Сатерленд (1883-1950) створив 
теорію диференційованої асоціації (зв’язку), проаналізував «білокомірцеву» 
злочинність. На його думку, поведінковим формам навчаються у процесі 
спілкування. Причиною утворення диференційованих зв’язків служить 
конфлікт культур, а головною причиною девіантної поведінки є соціальна 
дезорганізація. Згодом теорію Тарда і Сатерленда, яка отримала назву 
«теорії навчання», продовжив і далі розвинув Д. Кресі. 
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Свій внесок у вивчення і розвиток теорії конфлікту, тобто викриття 
конфліктної природи соціального буття, зробили К. Маркс (конфлікт – 

незворотне породження соціальної системи), Г. Зиммель (1858-1917) 

(конфлікт невідворотній у соціальних системах, але природа конфлікту 

в біологічній природі людей полягає у ворожості самих людей), Л. Козер 
(конфлікт – поведінка, яка викликана боротьбою за дефіцитні ресурси), 

Р. Дарендорф (народ. 1929) говорить, що основою конфлікту є 

диференційований розподіл влади. Тобто суспільство поділяється на 

тих, хто керує і які борються за збереження свого положення і тих, 
хто підлягає управлінню, які прагнуть перерозподілу влади (девіантологічні 

теорії конфлікту). О. Трек (народ. 1934) і Р. Куїні (народ. 1934) своїми 

дослідженнями показали, що у суспільстві постійно йде боротьба 

за владу. 
Прибічниками теорії стигматизації (Г. Бекер, народ. 1929) предметно 

розроблена модель девіантної кар’єри і визначено індивіда як девіанта. 

Т. Селлін також приділив увагу конфлікту, але у сфері культури. 
Дж. Волд (теорія групового конфлікту) довів, що кожна соціальна група 

намагається зберегти і підвищити свій статус. Ф. Таннебаум вніс поняття 

«драматизації зла» у процесі навішування ярликів, використовуючи 

концепцію символічного інтеракціонізму соціального психолога Г. Міда 
(1863-1931). 

Розвиваючи теорію інтеракції, Е. Лемет (1912-1996) увів у науковий 

обіг поняття вторинної девіантності та виділив цілий ряд стадій 

«девіантизації». Наслідуючи Лемета Е. Шур, увів поняття «злочин без 
жертв». Але найбільш цікавою була теорія стигматизації Ф. Зака, який 

показав, що більшість дорослого населення хоч раз у житті скоювала 

злочин і лише офіційне признання цього факту робить його злочинцем. 

Заслуговує на увагу теорія соціального контролю і нейтралізації 
негативних явищ у суспільстві А. Рейса (1951), Ф. Най (1958), 

М. Гоулда (1963), які відмічали позитивну роль соціального контролю 

у протистоянні девіантній поведінці, навчанню законослухняності й 
справедливо стверджували, що внутрішній контроль (самоконтроль) є 

набагато ефективнішим за зовнішній. Г. Сайкс і Д. Мітза (1957) звернули 

увагу на поведінкову реакцію правопорушника – самовиправдання, 

визначили п’ять типів «нейтралізації» злочинців, розвинули концепцію 
«дрейфу» в молоді. 

Проблеми нейтралізації девіантної поведінки на основі ерозії 

соціальних норм у своїх дослідженням продовжили В.  Реклес і 

С. Шохем (1963). Т. Хирши (1969) довів, що прив’язаність, обставини, 
причетність до девіантної групи є причиною скоєння злочинів та 

негативних проявів у суспільстві. 
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 індивідуальне консультування батьків з питань виховання дітей 
має на меті надання необхідних індивідуальних рекомендацій 

батькам з питань виховання дитини через врахування: 

а) її індивідуально-психологічних особливостей; 

б) різнобічних соціально-схвалених інтересів дитини; 
в) організації її зайнятості у поза навчальний час, організації дозвілля; 

г) особливостей інтелектуальної, емоційно-почуттєвої сфери дитини, 

її моторики; 

д) робота з сім’ями «груп ризику» передбачає діагностування даної 
категорії сімей та різні види допомоги таким сім’ям. 

За дослідженнями вчених, основи девіацій закладаються у дитячому 

та підлітковому віці й активну «участь» у цій справі належить середовищу, 

яке оточує дитину – сім’я, освітній заклад, вулиця, шкільні друзі тощо. 
Ми знаємо, що підлітковий вік – складний період у житті дитини. У цей 

період вона особливо гостро відчуває до себе ставлення інших людей – 

членів родини, друзів, вчителів, знайомих. Сім’ям даної категорії 
необхідна інформаційно-просвітницька допомога з проблем девіацій, 

тренінги, організація діяльності тематичних навчальних груп для батьків 

[8, с. 23, 24]. 

Важливу роль у профілактиці девіацій молоді й підлітків відводиться 
навчальним закладам: 

 впровадження в освітнє середовище таких інноваційних педагогічних 

технологій, які б забезпечували формування і розвиток в учнів 

цінностей здорового способу життя; розширення мережі дозвіллєвих 
заходів (гуртки, спортивні секції, позашкільні заклади освіти тощо); 

 створення і впровадження технологій ранньої діагностики різних 

форм девіантної поведінки. 

Останнім часом набуває поширення превентивне навчання – «це 
нова галузь педагогічної діяльності, яка здійснюється на основі поєднання 

педагогіки, практичної психології, медичної профілактики та поєднує 

в собі просвітницьку роботу з формуванням у дітей установок та 
навичок відповідальної поведінки» і поділяється на два напрямки: 

1) розробка спеціалізованих модулів у межах викладання дисциплін 

загальноосвітнього циклу; 

2) спеціалізовані заняття психолого-педагогічної профілактики, які 
можуть проводитися індивідуально чи з групою [8, с. 25, 26]. 

Для раціональної реалізації на практиці різних методик, націлених 

на профілактику девіантної поведінки у підлітків та юнаків, спеціалісти 

використовують різного роду вибіркові програми, які спрямовані на 
дітей «групи ризику» (діагностика чинників та груп ризику; заходи 

щодо нівелювання дії вчинків). 
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відповідальність у попередженні та пом’якшенні девіантної поведінки 
на соціальні інститути, як на історично створені стійкі форми організації 
спільної життєдіяльності людей. Соціальні інститути (економічні,  
політичні, освіти та культури, сім’ї та шлюбу, релігії) виконують функції 
контролю за поведінкою людей в різних галузях суспільного життя, у 
тому числі й у сфері, яка стосується поведінки, що відхиляється, до 
того ж вони активно впливають на формування свідомості та світогляду 
молодого покоління [7, с. 256, с. 25]. Особлива роль у профілактиці 
відводиться сім’ї, соціальному оточенню тощо. 

Психолого-педагогічна та соціальна профілактика і реабілітація є 
цілісним комплексом заходів з метою надання соціальної підтримки і 
реалізації діагностико-корекційних програм, спрямованих на подолання 
різних форм дезадаптації неповнолітніх, а відтак, і їхнього подальшого 
інтегрування в соціум. Існуючі соціально-педагогічні програми 
профілактики і ресоціалізації, що здійснюється відповідно до змісту 
цільових програм, створених на основі єдиної концепції, важливо 
спрямовувати на відновлення соціального статусу кожного підлітка в 
системі його міжособистісних відносин, а також переорієнтацію його 
референтних установок [6, с. 11, 12]. 

Н.П. Пихтіна і Р.Г. Новгородський пропонують складову технології 
профілактики девіантної поведінки: 

І. Організація профілактики девіантної поведінки включає: 
1. Напрямки профілактичної роботи: 
 робота з сім’єю; 
 створення освітнього середовища, що перешкоджає девіантній 

поведінці; 
 превентивне навчання. 
2. Види педагогічної профілактики: первинна, вторинна, третинна. 
3. Типи профілактичних програм: універсальні, вибіркові, за 

показниками, інформаційні, афективного навчання. Навчання життєвих 
навичок, зміцнення здоров’я, альтернативної діяльності. 

ІІ. Алгоритм профілактики девіантної поведінки: 
 мета і завдання профілактики; 
 зміст профілактики; 
 методи соціально-педагогічної роботи. 
ІІІ. Технологія розробки профілактичних програм. 
Безумовно, кожен із напрямків займає важливе місце у попередженні 

відхилень у поведінці молодих людей. І особливе місце у цій справі 
належить сім’ї. Тому доцільно, щоб профілактична девіації здійснювалася 
у рамках декількох аспектів: 

 загальна інформаційно-просвітницька робота з батьками та 

особами, що їх заміняють; 
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За тривалий історичний час вченими створені школи і концепції 
соціології, на основі яких розвивалася девіантологія: 

1) функціоналізм (Е. Дюркґейм); 

2) соціальна дезорганізація (Томас і Знанецький, Парк); 

3) аномія (теорія аномії – перша розвернута соціологічна теорія 
девіантності (Дюркґейм, Мертон, Клоуард, Оулін); 

4) «Чікагська школа» і екологія злочинності (Е. Бьорджес (20-ті 

роки), К. Шоу, Г. Маккей, Р. Парк, Ф. Трешер) вивчали вплив міської 

екології на девіантність, підліткову деліквентність і злочинність,  
застосування різноманітних методів дослідження девіантності, у т. ч. 

«картирування» великого міста; 

5) конфлікт культур і девіантних субкультур; 

6) соціальне навчання – диференційовані асоціації і нейтралізація 
(Беккер, Сатерленд, Крессі, Сайкс і Матц); 

7) контроль (Хірши); 

8) стигматизація (Кулі, Гофман, Таннебаум, Лемерт); 
9) конфлікт (марксистські та неомарксистські теорії (Маркс, Кіні, 

Ліазос); 

10) «сучасні» («радикальні», фемінізм, постмодернізм). 

Отже, можна стверджувати, що значна кількість теорій вчених 
вказують на різні чинники девіантної поведінки. 

На нашу думку, доцільно предметно розглянути вчення різних 

філософів, які вивчали прояви людської поведінки у різні часи та епохи. 

 

2.2. Мислителі епохи Еллінізму про людську поведінку 

Грецька антична філософія виникла у VІІ-VІ ст. до н. е. В її розвитку 

можна виокремити чотири основних етапи. Перший етап охоплює 

період з VІІ до V ст. і називається він досократівським, а філософи – 
досократики (мілетська школа, Геракліт Ефеський, елейська школа, 

Піфагор і піфагорійці, Емпедокл і Анаксагор, стародавні атомісти 

Левкіпп і Демокрит). 
Другий етап охоплює період приблизно з V ст. і до ІV ст. до н. е. і 

характеризується як класичний. У цей період часу діяли видатні 

старогрецькі філософи Сократ, Платон, Аристотель. 

Третій етап у розвитку античної філософії (кінець ІV ст. – ІІ ст. до н. е.) 
зветься елліністичним. У цей період з’являється ціла низка філософських 

шкіл: перипатетики, академічна філософія (платонівська Академія), 

стоїцизм і скептицизм, епікурейська школа. Визнаними філософами 

цього періоду були Теофраст, Карнеад і особливо Епікур. 
Четвертий етап у розвитку античної філософії (І ст. до н. е. – V-

VІ ст. н. е.) припадає на той період, коли вирішальну роль у античному 
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світі відігравав Рим, під вплив якого попадає і Греція. Римська філософія 
формується під впливом грецької філософії, особливо елліністичного 

періоду. Свої наукові погляди на життя, суспільство, поведінку людей 

відстоюють Сенека, Епілет, Марк Аврелій, Тит Лукрецій Кар, Секст 

Емпірік [1, с. 44, 45]. 

Платон (біля 427-347 рр. до н. е.) – давньогрецький філософ, 

родоначальник одного з головних напрямків у античній філософії – 

платонізму. Основу етики Платона складає вчення про ідеї та вчення 

про душу. І якщо перше положення Платонівської етики, як і у 

Сократа говорить: «Джерело моральності знаходиться поза людиною 

і поза суспільством», то друге полягає у тому, що моральні якості 

(доброчинності) присутні з самого початку, вроджені у даного індивіда 

(точніше, його душі). Вродженість доброчинностей необхідна Платону 

для того, щоб обґрунтувати істинність і невідворотність розподілу людей 

на групи, на зразок староіндійським варнам. Отже, Платон розподіляє 

людей за станами і знаходить кожному своє місце. Говорячи про 

моральність, він має на увазі високу моральність і безгріховність 

людської душі. Так, у «Федрі», говорячи про переселення душ у людину 

або тварини, Платон навіть за найбільші гріхи не вміщає душу в тіло 

раба. Він вважав, що кожен стан повинен виконувати свою функцію у 

суспільстві [2, с. 152]. Особливу увагу Платон придає досягненню 

повного однодумства у суспільстві: судити про закони, видавати їх, 

наставляти на правильну поведінку – право та обов’язки мудреців 

(правителів). Філософ знає істину і є прикладом для інших. А поет не 

йде по правильному шляху, лише збиває людей з дороги до доброчинності, 

має хибне уявлення про правила життя. Тому пропонує «Іліаду» і 

«Одисею» давати читати молодим людям вибірково, а поетів виселяти 

за межі держави, як таких, що сприяють її розладу. 
Значну увагу моральному вихованню Платон приділяє в «Законах», 

роблячи акцент на вроджених моральних якостях, які у процесі життя 

виховання лише оформляються, розкриває закладені в людині 

доброчинності, що у випадку неправильного виховання могли б 
заглухнути або викривитися. Основою моралі у Платона виступає 

божественне і воно є мірою всіх речей. Головна задача морального 

виховання полягає в тому, щоб добитися добровільного підпорядкування 
всім існуючим законам. «Треба розгледіти, які якості дають людині 

найкращим чином провести своє життя. І вже не закон, а похвала і 

покарання повинні тут виховувати людей і робити їх кроткими і 

слухняними тим законам, які будуть видані» [2, с. 154]. У тому випадку, 
коли люди відхиляються від норм моралі (займаються ворожбою, 
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віри у фундаментальні права людини, гідність та цінність свободи, у 
рівні права жінок та чоловіків» [3, с. 240]. Генеральна Асамблея прийняла 

Всесвітню декларацію прав людини, Декларацію прав дитини, що є 

свідченням про намагання світової спільноти до підвищення статусу 

людини і захисту її від покарання, нелюдського поводження, законних 
прав на свободу, гідність, поводження. Особливе місце у захисті прав 

людини займає Гаазька Міністерська Декларація (1997 р.) [3, с. 240, 241]. 

Актуальним напрямком профілактики девіантної поведінки серед 

молоді є спеціальна профілактика, яка включає в себе економічні, 
виховні, правові, організаційні заходи, що спрямовані на нейтралізацію 

причин конкретних форм девіацій [6, с. 11]. 

Профілактика поділяється на: 

 первинну (спрямованість на забезпечення умов щодо сприяння 
збереженню здоров’я і життя дітей, попередження негативного 

впливу на них несприятливих факторів соціального і природного 

довкілля); 
 вторинну (виявлення симптомів негативних змін у поведінці 

дитини, що уможливлює попередження їх подальшого розвитку 

та поглиблення, а також забезпечує проектування й реалізацію 

адекватних заходів щодо усунення); 
 третинну (використовують як сукупність заходів попередження 

переходу відхилень у поведінці неповнолітніх у значно важчі стадії 

(здійснення дій, які передбачають кримінальну відповідальність). 

Завдання і принципи соціальної профілактики: 
 проведення системних та комплексних заходів з профілактики 

негативних явищ у суспільстві; 

 використання інноваційних форм соціальної роботи, які здатні 

ефективно впливати на ціннісні пріоритети підлітків та молоді; 
 формування позитивної мотивації вчинків, підвищення рівня 

інформованості молодих людей, їхніх батьків та найближчого 

оточення. 
Отже, профілактика негативних суспільних явищ та процесів має 

сформовані й апробовані форми, методи, завдання і принципи роботи, 

використання яких забезпечує ефективний процес соціалізації особистості 

й повернення індивіда до нормального суспільного життя. А використання 
апробованих та ефективних методик сприятиме попередженню різного 

роду девіацій та відхилень у поведінці, насамперед, молодих людей. 

 

6.2. Технології профілактики девіантної поведінки 
Треба наголосити на той факт, що суспільство, незважаючи на 

складність і суперечність соціальних процесів, покладає значну 
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Вивчивши матеріали ІІІ модуля, студент має знати: 

 актуальність проблеми профілактики девіантної поведінки; 

 первинну, вторинну та третинну профілактику та їх значення у 

процесі ресоціалізації особистості; 

 завдання і принципи профілактики; 
 технології профілактики девіантної поведінки; 

 напрямки профілактичної роботи; 

 програми, націлені на допомогу девіантам; 

 рівні профілактики; 
 профілактику злочинності, алкоголізму, проституції, наркоманії, 

ВІЛ/СНІДу, суїциду; 

 види та класифікацію наркотиків та засоби самозбереження; 
індивідуальні профілактичні заходи; 

 ознаки девіацій. 

 

ТЕМА 6. ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ 

 

6.1. Актуальність проблеми профілактики девіантної поведінки 

Демократичні реформи в Україні, поряд з позитивними моментами, 
створили у суспільстві цілий ряд проблем соціального характеру, які 

сприяють розвитку девіації серед населення і особливо серед молоді, 

тому профілактика негативної поведінки є надзвичайно актуальною. 

Багато молодих людей відчуває розгубленість перед сьогоденням і 
потребують невідкладної допомоги. Тому основні зусилля суспільства 

направляються на боротьбу з різними проявами правопорушень – 

пияцтвом, наркоманією, проституцією, хуліганством, злочинністю, 
відхиленнями в поведінці людей. Для цього створена ціла низка важливих 

державних документів: «Про затвердження комплексних заходів щодо 

профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної 

реабілітації в суспільстві»; «Про додаткові заходи щодо запобігання 
дитячій бездоглядності»; «Про комплексну програму профілактики 

злочинності на 2001-2005 роки», Загальна Концепція правової політики 

в галузі прав людини та ін. 

Основним базовим постулатом у цій важливій справі повинно бути 
положення «Прав і свобод людини й громадянина».. Повага до людини 

є одним з пріоритетів Статуту ООН, яка була створена «для утвердження 

МОДУЛЬ 3 
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демагоги, засновники приватних таїнств, софісти) повинні знаходитися 
у в’язниці, де з ними повинна проводитися роз’яснювальна та виховна 

робота. А якщо перевиховання не буде мати позитивних результатів, 

то їх треба знову запроторити до в’язниці або ж покарати смертю. У 

даному випадку його вчення в «Законах» набагато століть випередило 
заходи інквізиції, запропоновані Блаженним Августином і Фомою 

Аквінським стосовно тих, хто дотримується матеріалістичного вчення, 

єретиків, безбожників, атеїстів. Отже, тих, хто відхилявся у своїх 

світоглядних поглядах від загальноприйнятих норм, чекала жорстока 
кара, коріння якої, у певній мірі, треба шукати у світоглядних вченнях 

Платона. Зважаючи, що люди гріховні, мета життя – в очищенні душі 

від усіх тілесних прив’язаностей. Шлях до порятунку – в досягненні 

істинного знання. Теорія моралі Платона має яскраво виражений 
релігійний характер: її основа – вчення про вічні та незмінні ідеї і 

безсмертної душі. Платоном виключається будь-яка свобода думки, 

поведінка обмежується жорстким шляхом, який вказує закон та вроджена 
доброчинність. У цілому, моральний порядок може знайти відображення 

у приказці: «Всякий коник повинен знати свою гілочку». 

Аристотель (384-322 рр. до н. е.) – давньогрецький філософ, вчений-

енциклопедист. У своїх працях творчо узагальнив перші успіхи філософії 
і логіки, фізики й астрономії, біології і психології, соціології й історії, 

етики та естетики, філософії і риторики. 

Аристотель стверджував, що людина являє собою істоту суспільну, 

яка наділена мовою. Під суспільством Аристотель розумів об’єднання 
людей чим-небудь, наприклад, сімейними стосунками. Державу він 

розглядав як різновид суспільства, тому що воно є природним утворенням 

і домінує над людиною. Аристотель вважав суспільство абсолютно 

необхідною умовою існування людини. З його точки зору, той, хто 
внаслідок своєї природи (а не випадкових обставин) живе за межами 

держави, – або недорозвинена у моральному відношенні істота, або 

надлюдина. 
Аристотель перший дав назву науці, яка займається сферою між-

людських стосунків і поведінкою індивіда як розумної істоти. Визначив 

етику як самостійну дисципліну. Його трактат «Етика до Нікомаха» є 

практичною настановою своєму синові про правильну поведінку. 
Загалом етика Аристотеля ставила перед собою досить конкретні 

задачі – виховувати у кожній вільній людині якості громадянина держави, 

морального ідеалу. На думку Аристотеля, успіх виховання залежить 

від способу життя, який наслідує людина та безпосередньо пов’язане 
з вченням про найкращу форму державного устрою. А доброчинність, 

яку Платон вважав вродженою, Аристотель вважає придбаною протягом 
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життя людини. Намагаючись визначити специфіку доброчинності,  
Аристотель звертається до психології. «Духовні рухи бувають трьох видів: 

афекти, здібності та надбані якості» [4, с. 161]. Отже, він справедливо 

вважає, що природні риси характеру людина поповнює тими, які вона 

придбала протягом життя. У людини формуються звички незалежно 
від неї, а доброчинність формується свідомо і цілеспрямовано засобами 

виховання. Для характеристики доброчинності існує вчення «про золоту 

середину», якої Аристотель, вслід за Демокрітом, дотримується і розвиває. 

Пояснюючи різну поведінку людини у складних ситуаціях, він 
говорить про людину, яка проявляє мужність. Наприклад, політична 

мужність проявляється тоді, коли людина не хоче ганьби. А сміливість 

за примусом, це той випадок, коли страх перед начальником заставляє 

воїна бути сміливим і рішучим. Але гнів не можна відносити до 
мужності. У дотриманні закону, виконанні його положень – він вбачає 

обов’язок громадянина держави. Поведінка кожної людини повинна 

відповідати вимогам закону. Справедливість відновлює суддя. До 
порушень закону Аристотель відносить крадіжки, приготування отрути, 

звідництво, переманювання прислуги, лжесвідчення, вбивство, каліцтво, 

заподіяне насильством, утримання у в’язниці, заподіяння смерті, грабунок, 

приниження, лайка, сварка [4, с. 168]. На його думку, «важливо, щоб 
людина була найкращим створінням у світі». Моральний характер 

мети, яку хоче досягти особистість, допускає лише моральні засоби», 

а аморальні цілі досягаються антиморальними засобами. Вперше в 

античній етиці Аристотель досліджує структуру людської поведінки, і 
звертаючись до практики, ставить питання про природу волі. Він 

розподіляє всі дії людини на вимушені, невимушені й змішанні та 

говорить про те, що невимушені дії, закладені у самій людині, тому 

на цій основі можна карати або хвалити людину, розуміючи, що людина 
відповідає за свої вчинки. За Аристотелем, моральна цінність вчинку 

визначається, насамперед, характером цілі, а також відповідністю 

результату намірам: той, хто цілеспрямовано зробив справедливе і 
добре, заслуговує похвали; подібна ж оцінка недопустима до того, хто 

випадково вчинив таким чином. Досліджуючи поведінкові норми, 

Аристотель дійшов висновку, що зважаючи на те, якщо в поведінці 

існують мета, засоби і дії, то вони мають відношення до волі. Але 
несправедливому недостатньо однієї доброї волі, щоб перестати бути 

несправедливим і стати праведним, до цього треба докласти зусиль. 

Впливаючи на дії, можна сформувати моральні якості особистості. 

Тому далекоглядні політики завжди приділяли велику увагу вихованню. 
Разом з тим людина істота порочна. Тому розум дозволяє диференціювати 

насолоди і страждання, обмежити пристрасті, своєчасно затримати 
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5.13. Висновки 
Зважуючи на наведений вище матеріал, відмітимо, що журналісти 

вдало назвали ВІЛ/СНІД «чумою ХХ століття». За неповних 30 років, 
з моменту виявлення цієї хвороби, з життя пішли сотні тисяч людей. 
Але сьогодні ВІЛ має широке поширення на планеті й значна частина 
її мешканців є носіями ВІЛ-інфекції, які з нетерпінням чекають чудо-
ліків, що врятують їх від скорої та неминучої смерті. Тому постала 
нагальна потреба запобігти поширенню ВІЛ/СНІДу. Війна з наркотизацією 
населення розгортається широким фронтом: від жорсткого контролю 
за відпуском спиртних напоїв неповнолітнім до запровадження програм 
замінюваної терапії у кожному регіоні. Формується система роботи з 
наркозалежними, розвивається індивідуальна та групова робота з 
ними за місцем їх проживання, до якої активно залучаються ВІЛ-
інфіковані, які пройшли самі через психологічну драму і допомагають 
іншим адаптуватися до нового статусу. Серед населення проводиться 
роз’яснювальна робота про небезпеку, яка чатує на кожного, хто буде 
вести безладне статеве життя, споживати наркотики, безвідповідально 
ставитися до свого здоров’я та здоров’я членів своєї родини. 

 
5.14. Питання для самоконтролю 
1. Розкрити проблеми поширення ВІЛ/СНІДу. 
2. Показати шляхи залучення підлітків до наркотиків. 
3. Охарактеризувати види наркотиків. 
4. Проаналізувати антинаркотичну законодавчу базу України. 
 
Питання до роздумів 
1. Що є основною причиною наркотизації суспільства? 
2. Що повинно зробити суспільство для подолання наркотизму? 
3. Як я можу допомогти людям, які вживають наркотики? 
4. Чи переможе людство коли-небудь наркобізнес? 
 
5.15. Використана література 
1. Alliance. Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей 

инъекционных наркотиков и пути их решения. Методические 
рекомендации / Подготовлено информационно-ресурсным центром 
Международного Альянса по ВИЧ/СПИД при финансовой поддержке 
USAIID. – К., 2004. – 195 с. 

2. МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні» // http://

www.aidsallance/orq/ua. 

3. http://stap-aids.orq.ua. 
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ферменту зворотної траскрептазі перетворюється у вірусний ДНК-
транскрипт. Максимальна кількість вірусного ДНК виявляється в 
інфікованій клітині вже за 6 годин. Далі вірусна ДНК вбудовується в 
хромосому і починається процес виробництва копій вірусу. В цитоплазмі 
на базі РНК синтезується генетичний матеріал і білки нового вірусу, а 
також специфічна протиаза. Поліпептиди нового типу накопичуються 
біля стінок клітини, які завдяки протиазі стають функціональними 
білками. Внаслідок цього утворюється нова оболонка, і вірус готовий 
атакувати нові клітини. Оскільки вірус переважно вражає імунні клітини, 
організм поступово втрачає здатність протистояти різним інфекціям. 
Після інкубаційного періоду, тривалістю від 2-х до 6-ти тижнів, у певної 
частини починається гостра стадія інфекції, але традиційно ця стадія 
швидко минає і переходить у стадію безсимптомного носійства. Вона 
характеризується повною відсутністю клінічних проявів і триває в 
середньому до 10-15 років. Людина почувається абсолютно нормальною 
і веде повноцінне життя. Але увесь цей час може інфікувати інших. 
Саме тому Міністерство охорони здоров’я рекомендує медичним 
працівникам сприймати всіх без винятку пацієнтів як потенційно 
інфікованих. З одного боку, це профілактика інфікування медиків, з 
іншого – розвиток толерантності у суспільстві. Зараз в Україні затверджені 
клінічні протоколи застосування антивірусної терапії для дітей, підлітків 
та дорослих. Крім того, працює вже п’ята національна програма 
профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією. Особливість АРВ-терапії 
полягає в тому, що перш ніж її призначити, лікар має пояснити пацієнту 
важливість чіткого дотримання режиму прийому – суворо по годинах. 
Протягом року людина має прийняти 95 % прописаних ліків. Але, крім 
власне проявів ВІЛ, у пацієнтів із часом розвиваються приєднані або 
опортуністичні інфекції. І тут завдання лікаря надати якісну допомогу 
в їх лікуванні. Зараз ліки доступні й для медиків, які поранилися під 
час надання допомоги. Це називається постконтактна профілактика. 
Медичний працівник, якщо сталося поранення, має звернутися до 
найближчого центру СНІД, де йому швидко призначать терапію. Важливо 
прийняти ліки у перші години після контакту, або принаймні протягом 
перших двох днів. За статистикою на 300 проникаючих контактів, 
лише 1 призводить до інфікування. Терапія зводить ризик інфікування 
до мінімально низького рівня. Але тим не менше фахівці радять бути 
дуже обережними, а не заляканими. 

Важливо пам’ятати про те, що ВІЛ/СНІД не передається при 
рукостисканні, обіймах, користуванні спільним посудом, музичними 
інструментами, підручниками, комп’ютерною клавіатурою, ванною, у 
побуті, при поцілунках, при навчанні або іграх, через повітря, плавання 
в басейнах, при укусах комах або тварин. 
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розвиток поганих звичок, ще до того, як вони стануть другою натурою 
людини і будуть сприяти його порочності. Для того, щоб людина була 

сприйнятлива до добра треба цю якість виховувати з дитинства. 

 

2.3. Середньовічна філософія про поведінку людини 

Середньовічна філософія являє собою сплав теології і античної 

філософії, її пронизує ідея монотеїстичного Бога. Відбувся союз філософії 

і теології. До основних рис середньовічної філософії можна віднести 

її тісний зв’язок зі Святим Писанням і їх взаємне доповнення, 

символічний характер культури і божественне визначення долі людства 

і конкретної людини [8, с. 149]. 

Августин Блаженний (354-430). Християнський філософ і теолог 

Аврелій Августин у трактаті «Про Град Божий» обґрунтовував ідею 

єдності людства спільністю його походження від єдиного предка – 

Адама. Але при цьому людство розділене на два царства, два види 

суспільства: «град земний» (держава), заснований на гріху і насильстві, 

і «град Божий», в якому царюють божественна правда і добро. «Град 

Божий» – це вища духовна спільність, яка все більш затверджується в 

людстві завдяки християнській церкві. Але і «град земний», де панує, 

за виразом Августина, «морок суспільного життя» і править велика 

«розбійницька зграя» (державна влада), також необхідний для людини, 

хоча і займає підлегле місце. Августин Блаженний ще у ІV ст. осудив 

суїцид як великий гріх перед людьми і Богом. 

Августин також відомий у християнській традиції як «учитель 

благодаті». Благодать уявляється Августином як необхідна складова 

для відновлення людської природи, «пошкодженої гріхопадінням». 

За словами Августина, в даному контексті доцільно метафорично 

«говорити... про людину, яку напівмертву кинули на дорозі розбійники 

і яка, ослабнувши і жорстоко поранена, не здатна знову піднятися на 

вершину справедливості, з якої вона нещодавно спустилася», і зцілення 

людської волі може виходити, на думку Августина, тільки від Христа 

як «доброго самаритянина». Згідно з сотеріологічною концепцією 

Августина, порятунок безпосередньо залежить від Божої благодаті у 

людському серці. У цьому контексті він наводить знаменитий вислів 

«нездатність згрішити» і «нездатність не згрішити», а саме: «здатністю 

не згрішити», був спочатку наділений Адам, але він цим даром не 

скористувався [5, с. 13-14]. 

П’єр Абеляр (1079-1142) – французький філософ, богослов, поет, 

засновник концептуалізму – напрямку в середньовічній схоластичній 

філософії. Загальні поняття, за Абеляром, є чисто розумовими утвореннями 
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(концептами), які існують у думках людини. Розробляючи схоластичну 

діалектику, як метод логічного аналізу протилежних суджень з будь-

якого питання у творі «Так і ні», рішуче виступав проти приниження 

значення логіки у процесах пізнання і викладення його результатів 

[4, с. 175]. 

Фома Аквінський (1225/1226-1274) – християнський мислитель, 

головний теологічний авторитет католицької церкви. У своїй праці «Про 

правління государів» він услід за Аристотелем доводив, що людина – 

істота соціальна за природою, а суспільство – природне утворення. 

Створенням держави є витвір не тільки природи, але і мистецтва; втім, 

у цьому мистецтві, як і у всякому іншому, слід наслідувати природу. 

 

2.4. Філософи епохи Відродження про поводження індивіда 

Епоха Відродження (ХІV-ХVІ ст.) ознаменувалася небаченим творчим 

підйомом у сфері мистецтва, літератури, науки, соціально-політичної 

думки. Це час геніальних творців, час рішучого виходу людини за межі 

традиційного суспільства, час ствердження стихійно-індивідуалістичної 

орієнтації людини, час різких контрастів і протиріч. Епоха Відродження 

дала людству славні імена Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Ботічеллі, 

Данте, Петрарка, Дюрера, Сервантеса, М. Монтеня, Лютера, Джордано 

Бруно, Томаса Мора, Макіавеллі, Савонарола, Еразма Роттердамського 

та багатьох інших. Якщо антична філософія розкривала проблему 

космосу, то середньовічна – була цілком присвячена проблемі Бога, а 

філософія Відродження була зосереджена на проблемі людини. В 

основу культури епохи Відродження покладений індивідуалізм, який 

розкриває неповторну сутність людини, її внутрішній світ, розглядає 

людину як центр світостворення [8, с. 202]. 

Нікола Кузанський (1401-1464) – кардинал Римської католицької 

церкви, центральна фігура переходу від філософії середньовіччя до 

філософії Відродження: останній схоласт і перший гуманіст, раціоналіст 
і містик, богослов і теоретик математичного природознавства,  

синтезувавши у своєму вченні апофатичну теологію і натуралізм, 

спекулятивний логіцизм і емпіричну орієнтацію. Традиційне для 

філософської культури уявлення про людину як мікрокосм наповнюється 
у Н. Кузанського новим змістом. По-перше, він функціонує як ідеал 

«вільної і благородної» людини, яка реалізовується у своїй сутності у 

світовій природній гармонії, що закладає основу подальшої традиції 

гуманістичної класики: за оцінкою М. Кузанського, «у людини все 
піднесено до найвищого ступеня», а людська природа уявляється 

«повнотою всіх всезагальних і окремих досконалостей». По-друге, він 
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5.12. Шляхи зараження ВІЛ-інфекцією 
ВІЛ потрапляє в організм людини головним чином трьома шляхами: 

під час незахищеного статевого контакту, парантерально, попадання в 
організм інфікованої крові, біологічної рідини організму (виділення 
жіночих статевих органів, грудне молоко), або через медичний 
інструментарій (голки, шприци) при спільному вживанні наркотиків, 
проколювання мочки вуха, пірсингу, татуювання, при переливанні крові. 
Третій шлях – пренатальний, або вертикальна трансмісія вірусу від 
ВІЛ-інфікованої матері до дитини. Доцільно навести дані про структуру 
шляхів інфікування ВІЛ/СНІДу. За 12 місяців 2007 року це виглядало 
таким чином: парентенальний (в основному при введенні ін’єкційних 
наркотиків) – 40,1 %, статевий – 38,4 % (переважно гетеросексуальний), 
від матері до дитини – 19,4 %, не встановлений – 2,1 %. Практика 
свідчить, що люди, які вступають у статеві стосунки з ВІЛ-носіями, у 
80 % заражаються і 20 % мають реальний шанс заразитися. 

Багато про СНІД вже відомо, але кожного дня з’являється нова 
інформація. Стрімко росте кількість інфікованих, хворих та померлих 
від СНІДу. Носії ВІЛ протягом тривалого часу можуть виглядати і 
почувати себе здоровими, хоча відразу після інфікування спостерігаються 
простудні симптоми. Дуже часто основна причина смертності є навіть 
не СНІД, а інші інфекції, з якими ослаблений ВІЛ-інфекцією організм 
не може боротися. 

У людському організмі, як у великій країні, кожна клітинка виконує 
свою роботу. Клітини м’язів роблять нас сильними, клітини легенів дають 
нам кисень, червоні клітини крові розносять поживні речовини по всьому 
організму і все під керівництвом клітин мозку. Але є особливі клітини, 
які утворюють імунітет – ціла армія солдатів, вони вміють розпізнавати 
шкідливих мікробів і знищувати їх. Вірус імунодефіциту, або ВІЛ, це 
теж хвороба. Вона виникає від того, що в організм потрапили особливі 
порушники – віруси. Головна шкода від цієї хвороби, якраз у тому, 
що віруси імунодефіциту проникають у головні командні пункти імунітету 
і знищують охоронну сигналізацію. Якщо вірусів багато, то вони можуть 
знищити всіх охоронців і організм не зможе боротися з іншими 
хворобами. Цей процес триває багато років і якщо людину не лікувати, 
то у неї може початися СНІД – остання стадія ВІЛ-інфекції. На жаль, цю 
хворобу ще не навчилися лікувати. Люди, в яких аналізи дали позитивний 
результат, називаються ВІЛ-інфікованими, або ВІЛ-позитивними. 

В організмі вірус проникає в клітини, на поверхні яких є СD-4 
рецептори. Найчастіше уражаються Т-лімфоцити, моноцити, макрофаги, 
але ВІЛ може проникати в нейрони центральної нервової системи.  
Т-лімфоцити – це критично важливі клітини імунної системи організму. 
Генетичний матеріал вірусу проникає у клітину. РНК вірусу завдяки 
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Як видно з наведених даних, ситуація є невтішною. За період епідемії 

в області найбільш високі показники захворюваності на СНІД були 

зареєстровані у 1998 році (85 осіб), у 1999 році (131 особа), у 2004 році 

(143 особи). Станом на 1 липня 2005 року від СНІД в області померло 

463 особи. За прогнозами фахівців у 2010 році у Миколаївській області 

ВІЛ-інфікованими будуть 20 тис. осіб та 2,5 тис. можуть померти. В 

Україні у 2011 році майже 43 тис. осіб загинуть від ВІЛ/СНІД, а 

46 тис. дітей залишаться сиротами, через смерть їх батьків від «чуми 

ХХІ ст.». Сьогодні з ВІЛ/СНІД в Україні проживає майже 0,5 млн осіб 

(1 % дорослого населення). ВІЛ-інфекція проникла у всі регіони нашої 

держави. Особливо небезпечною є ситуація в Одеській та Дніпропетровській 

областях, де показник поширення ВІЛ-інфекції становить 414,2, у 

Донецькій області – 395,6, у Миколаївській області – 378,9, у 

м. Севастополь – 309,4, в АРК – 239,1, у м. Києві – 194,4. Епідеміологічна 

ситуація у Харківському регіоні також залишається напруженою – 

щорічно в області реєструється від 450 до 500 випадків зараження. За 

статистичними даними, у 2006 році у світі було понад 40 млн людей 

носіями ВІЛ/СНІДу: Північна Америка – 950 000, Карибський басейн – 

420 000, Латинська Америка – 420 000, Євразія – 8 150 000, Африка та 

Близький схід – 29 000 000, Австралія і Нова Зеландія – 15 000. 14 млн 

дітей вже стали сиротами. У 2008 році вже 50 млн осіб були вірусоносіями, 

а 20 млн хворими на СНІД. Щоденно інфікується 15-16 тис. (кожних 

6 хв з’являється ВІЛ-інфікований) і помирає 8 тис. осіб. 

Великою проблемою є те, що більше 90 % ВІЛ-носіїв молоді люди 

працездатного і дітородного віку [3]. Їх середній вік 30 років. А також 

той факт, що продовжує зростати кількість виявлених ВІЛ-інфікованих 

осіб серед вагітних (0,34 %) та потенційних донорів (1,13 %) [2]. 

Проблема також полягає у тому, що далеко не всі люди усвідомили 

небезпеку поширення ВІЛ-інфекції. Вчені порівнюють її з айсбергом, 

у якого видно лише верхівку, а підводна частина залишається недосяжна 

для очей. Глибоководна частина – це люди, в яких поки що немає проявів 

хвороби, і вони живуть активним життям, будучи носіями небезпечної 

хвороби. За оцінками вчених, таких осіб у 50-100 разів більше ніж 

виявлених хворих на СНІД. У разі збереження наявних тенденцій розвитку 

епідемії ВІЛ/СНІДу та відсутності адекватних заходів протидії, в  

недалекому майбутньому епідемія може суттєво вплинути на поглиблення 

й без того важкої демографічної кризи, погіршення якості продуктивних 

сил суспільства та інші складові забезпечення соціально-економічного 

розвитку держави. 
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розглядав людину як силу планетарного масштабу і говорив, що людина 
у своїй діяльності спирається на розум і досвід [5, с. 690-692]. 

Еразм Роттердамський (1469-1536) – справжнє ім’я Гепард Герадсон, 

нідерландський гуманіст. Він був близьким другом Т. Мора і поділяв його 

ідеї стосовно поглядів на влаштування суспільства. Після тривалих 
роздумів у 1524 році розірвав стосунки з Лютером. Написавши працю 

«Діатриба, або роздуми про вільну волю», він відійшов від протестантського 

руху. Е. Роттердамський під волею мав на увазі здатність людини вільно 

мислити. На противагу йому, Лютер стверджував, що воля людини 
підкорена гріхом і що тільки Бог по своїй благодаті може її звільнити. 

Загалом у концепції Е. Роттрдамського проявилася оптимістична віра 

у непохитну людську природу по образу Божому [5, с. 1233]. 

Ніколо Макіавеллі (1469-1527) – італійський мислитель, політичний 
діяч, історик і військовий теоретик. Віддаючи симпатії «народу» 

(активним і заможним городянам), розробляв правила політичної 

поведінки людей і возвеличував етику і могутність «гордої» дохристиянської 
Римської імперії. З точки зору Макіавеллі, найбільш життєздатними 

державами в історії були ті республіки, громадяни яких мали максимальну 

свободу, самостійно визначали свою долю. Макіавеллі ввів поняття 

«державний інтерес» для вираження претензій держави на право не 
звертати увагу на закони, які вона має гарантувати, у тому випадку, 

коли того вимагають «високі державні інтереси». Згідно з Макіавеллі, 

управління полягає головним чином у тому, щоб піддані не могли і не 

бажали причинити шкоду володареві. Злочини в ім’я батьківщини він 
вважав за «славні злочини». 

Розділяючи тезис християнства про вроджену природну людську 

злість, наполягав на здійсненні виховних функцій у суспільстві государем, 

а не церквою. При цьому Макіавеллі був впевнений, що традиційній 
релігії і моралі не повинно надаватися особливого значення, якщо вони 

не в змозі забезпечити посилення потенціалу упорядкованого соціуму. 

Функцію з підтримки соціального миру в державі, на його думку, релігія 
втратила ще у Стародавньому Римі. За Макіавеллі, треба подавити 

людський егоїзм, або використати його на користь державі, яку він 

розглядав як особливий соціальний інститут: «Добрі приклади 

породжуються хорошим вихованням, добре виховання – добрими 
законами, а добрі закони – тими самими смутами, які багатьма 

засуджуються». Макіавеллі вважав, що одні й ті ж дії можна розцінювати 

як з негативного боку, так і з позитивного, у залежності від ситуації 

та користі для держави [5, с. 584-585]. 
Монтень Мішель Ейкем де (1533-1592) – французький мислитель, 

юрист, політик. Предметом більшості праць Монтеня було вивчення 
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та аналіз людської поведінки в екстремальних ситуаціях. За його вченням, 
природа людини подвійна: часто неприборкані душевні устремління 
нейтралізуються фізичними можливостями його тіла. На думку Монтеня, 
осмислення і прийняття цього як незмінного, дозволяє орієнтуватися 
на ідеал дійсно щасливого життя, тобто життя помірного. Проблема 
людини полягає у тому, що органи її чуттів далекі від досконалості, 
здібності обмежені й лише Бог все знає і все може. Гносеологічний 
скептицизм Монтеня базується на тому, що все живе, у тому числі 
люди знаходяться у стані постійної зміни. А зміни, у свою чергу, ведуть 
до вдосконалення. Подолання людської невихованості було для Монтеня 
надзвичайно важливим. М.Е. Монтень, активний прибічник станової 
рівності, був відданий ідеям людської свободи і високо цінував людську 
індивідуальність [5, с. 645-646]. 

Мор Томас (1478-1535) – англійський філософ і юрист, лорд-канцлер. 
У 1516 році ним був написаний його головний філософський твір про 
ідеальну державу «Надзвичайно корисна, а також і цікава, дійсно золота 
книга про найкраще влаштування держави і про новий острів Утопія». 
У першій частині якого він описує важке життя англійських селян, їх 
злидні та обезземелення. У другій частині Т. Мор показує ідеальне 
суспільство і щасливе життя людей на невідомому острові Утопія, де 
вони працюють, відпочивають. На острові немає приватної власності, 
грошей, експлуатації людини людиною, відсутня злочинність. 

На перше місце Мор виводить не особисті інтереси кожного 
утопійця, а безумовне підпорядкування особистого загальним інтересам. 
Приватну власність Т. Мор вважав головною причиною всіх соціальних 
бід. На його думку, все повинно поділятися порівну і по справедливості. 
А якщо приватна власність і залишиться у кого-небудь, то ця особа 
буде відчувати постійний страх, що її можуть відібрати на благо 
суспільства. Т. Мор вимагав релігійної віротерпимості й передачу 
виховання юнаків духовенству. У той же час не надто вірив у швидке 
втілення у життя своєї утопічної ідеї [5, с. 647]. 

 
2.5. Характеристика поведінки людини у Новий час 
Європейську філософію Нового часу ХVІІ-ХVІІІ ст. прийнято 

називати класичною. Основним фактором, що визначав спрямованість 
філософських вчень, був процес активізації соціального життя, який 
викликаний боротьбою проти станово-феодальної державності й 
церкви. Філософія виступає за практичну значимість своїх концепцій, 
життєве їх застосування, за реальний вплив на долю людини. На передові 
позиції виходить проблема соціального життя. Філософія ХVІІ ст. свідомо 
захищає гуманістичні ідеали і цінності, особливу увагу надає аналізу 
принципів розуму і свободи людини, розумінню її сутності [8, с. 238]. 
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лікування призводить до смерті. Масове поширення цієї хвороби в 
усьому світі та й в Україні створює загрозу особистості, громадській 

та державній безпеці. Розпочавшись з поодиноких випадків інфікування 

ВІЛ та захворювань на СНІД наприкінці 80-х років минулого століття, 

пандемія охопила всі країни і континенти. Останнім часом ВІЛ/СНІД 
поширюються серед населення світу надзвичайно високими темпами. 

Кордони не є перепонами для «чуми ХХ століття». На превеликий 

жаль, Україна займає одне з перших місць в Європі за кількістю ВІЛ-

інфікованих: майже 90 % з них особи від 15 до 49 років. Починаючи з 
1987 року (за станом на 1 грудня 2005 року), в Україні офіційно 

зареєстровано 87 159 ВІЛ-позитивних людей. За статистичними даними 

Українського Центру профілактики і боротьби зі СНІД МОЗ України, 

у 2004 році в країні зареєстровано 38 637 ВІЛ-інфікованих, серед них – 
понад 2000 дітей. 2 332 дорослим та дітям поставлено діагноз СНІД. 

1 200 дорослих та 40 дітей померли від цієї хвороби. 

Протягом 2007 року в країні було зареєстровано понад 17,5 тис. 
нових випадків ВІЛ-інфекції, що становить 38,8 на 100 тис. населення. 

Незважаючи на запроваджені заходи, націлені на профілактику ВІЛ, 

темпи поширення хвороби залишаються досить високими. Так, кількість 

Таблиця 1 

Зведені дані епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекції у Миколаївській 

області з 1992 до 2005 рр. (дані на 01.07. 2005 р.) 

Період, 

рік 

Рівень ВІЛ- 

інфікованості 
Зареєстровано 

хворих на 

ВІЛ- 

інфекцію 

Кількість ВІЛ-

інфікованих, 

яким встановлено 

діагноз 

ВІЛ/СНІД, % 

Обстежено 

(осіб)  Абсолютне 

число 

На 100 

обстежених 

1992 163 458 1 0,0006 1 100 

1993 159 777 – – – – 

1994 81 673 5 0,006 – – 

1995 52 034 779 1,50 706 90,8 

1996 51 378 2 107 4,10 172 8,2 

1997 30 588 1 214 3,97 313 25,8 

1998 39 872 1 037 2, 60 581 56,0 

1999 27 295 441 1,62 354 80,3 

2000 34 486 817 2,37 453 55,5 

2001 39 864 977 2,45, 412 42,2 

2002 51 038 1 073 2,10 535 49,9 

2003 50 867 1 130 2,22 607 53,7 

2004 53 276 1 353 2,54 726 53,7 

2005 
(І півріччя) 

27643 739 2,7 383 51,8 
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крові (Каліфорнія, США). 
Розпочавшись з декількох випадків серед гомосексуалістів хвороба, що 

була не зовсім зрозумілою для лікарів, уже через рік була зареєстрована в 

16 країнах світу в 711 особах, через 5 років – у 113 країнах у 72 504 особах. 

Назва збудника захворювання з’явилася у 1983 році – вірус 
імунодефіциту людини або ВІЛ, який одночасно відкрили Роберт Галло 

(США) і Люк Монтан’є (Франція). На сьогодні виділено два типа 

вірусів – ВІЛ-1 та ВІЛ-2. Саме ВІЛ-1 є причиною теперішньої пандемії 

ВІЛ/СНІД у цілому світі. ВІЛ-2 розповсюджений переважно у Західній 
Африці. 

У 1987 році був описаний перший випадок ВІЛ-інфекції на території 

колишнього Радянського Союзу, а у 1988-му – перший випадок смерті 

від СНІД (Ленінград). Стурбоване поширенням небезпечної хвороби 
МОЗ СРСР у 1987 році видало наказ (№1230-ДПС від 30.11.87) про 

підготовку кадрів з проблеми СНІД. У тому ж році було констатовано 

стан пандемії ВІЛ-інфекції і початку реалізації Глобальної програми 
зі СНІДу ВООЗом. У той час СНІД було вже зареєстровано у 130 країнах 

світу і за офіційними даними його жертвами стали більше 30 тис. осіб. 

У 1988-1989 роках у СРСР були зафіксовані випадки зараження ВІЛ-

інфекцією у лікарнях Ростова-на-Дону, Елісти, Волгограду, Ставрополя. 
До 1991 року жертвами ВІЛ-інфекції стали 239 дітей. 1989 рік став 

початком організації в СРСР мережі закладів спеціального типу – 

територіальних центрів з профілактики і боротьби зі СНІДом. Результати 

обстеження показали, що на 100 тис. осіб не перевищувало 0,3-0,4. До 
1995 року тестування пройшли 160 млн осіб, і виявлено ВІЛ-інфікованих 

трохи більше 1000 осіб. 

До 1995 року основним шляхом зараження ВІЛ був статевий. З 

1994-1995 рр. спостерігається різке зростання ВІЛ-інфекції серед 
ін’єкційних наркоманів. До 2000 року перентральний (наркоін’єкційний) 

шлях передачі ВІЛ-інфекції вже став причиною біля 70 % всіх випадків 

ВІЛ у країнах СНД. З 2000 року знову почав переважати статевий 
шлях передачі ВІЛ-інфекції. 

У 1999 році Україна прийняла Державну програму профілактики 

СНІД і наркоманії на 1999-2000 рр., яка була затверджена Президентом 

України. У 2001 році була прийнята ця програма і продовжена до 
2001-2003 рр., а потім до 2011 року [1, с. 15-26]. Остання програма, 

прийнята Урядом України, розрахована до 2011 року. 

 

5.11. Актуальність проблеми поширення ВІЛ/СНІДу 

СНІД – особливо небезпечна хвороба, яка через відсутність у 

даний час специфічних методів профілактики та ефективних методів 
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Френсіс Бекон (1561-1626) – англійський філософ, дослідник, 
історик і державний діяч, родоначальник англійського матеріалізму і 

методології дослідницьких наук Нового часу. У своїх роботах він 

обґрунтовує концепцію «природної» філософії, яка спирається на дослідне 

пізнання. Враховуючи те, що перед наукою стоїть задача відкривати і 
винаходити нове, оскільки, з точки зору Ф. Бекона, логіка повинна 

стати логікою винаходів, відкриттів. «Новий орагон» Ф. Бекона повинен 

був, на його думку, замінити аристотелівську логіку з її «Органоном». 

Недоліком силогістики Аристотеля Ф. Бекон вважав відсутність зв’язку 
силогізму і його результатів із реальним життям. 

Правильному розумінню світу та взаємовідносин між людьми, згідно 

з Ф. Беконом, заважають «ідоли» (привиди, забобони), які викривляють 

дійсність. Лише звернення до досвіду полишає від цих ідолів та 
породжених ними хибних ідей. Засобом узагальнення дослідних даних 

і єдино правильним методом пізнання Ф. Бекон вважав індукцію, яка 

полягає в поступовому сходженні від одиничних фактів до головних 
положень і, внаслідок цього, в находженні причин явищ оточуючого світу 

[4, с. 179]. 

Томас Гоббс (1588-1679) – англійський філософ, творець першої в 

історії філософії закінченої системи механістичного матеріалізму. У 
логіці – прибічник номіналістичного вчення старогрецьких стоїків. 

Розрізняв два методи пізнання – логічну дедукцію механіки та індукцію 

емпіричної фізики. 

Головний твір Т. Гоббса – «Левіафан, або Матерія, форма і влада 
держави церковного і громадянського». У ньому поряд з розробкою 

фундаментальних питань у галузі соціології і політики висловлюється 

ряд оригінальних ідей, які здійснили вплив на подальшу долю логіки і 

риторики. У загальній формі Т. Гоббс передбачив ідею логічного 
вирахування сучасної матеріалістичної логіки, розвинув своєрідне вчення 

про знаки, висловив ряд цікавих положень з приводу формування думок 

і переконань. Він також пов’язує поведінку та вчинки з потоками тих 
думок, які переважають в людській голові. А бажання, у свою чергу, 

породжують хороші та погані думки, від яких залежить подальша дія 

особистості. На його думку, життя людини у теперішньому часі базується 

на минулому, яке є спогадами та планами на майбутнє [4, с. 186]. 
Рене Декарт (1596-1650) – французький філософ, математик, фізик, 

фізіолог. Автор багатьох відкриттів у математиці й природознавстві. 

Найважливіші якості й цінності, які належать людській свідомості 

(наприклад, свобода волі) він приписував досвіду. Отримання зовнішнього 
досвіду є надзвичайно корисним для побудови власного знання, яке 

формує розум. Разом з тим Декарт стверджує, що розум здійснює велику 
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роботу з відбору потрібного для власного вдосконалення і відсікає все 
те, що непотрібно йому. Декарт враховує можливість нашого обману 

з боку наших відчуттів і тому пропонує ставити все під сумнів і 

перевіряти. На його думку, людина має свій кінець, обмеженість,  

дискретність і психологічну залежність мислення, і має, крім того, свої 
«вроджені ідеї», що, у цілому, впливає на поведінку людини [5, с. 291]. 

Локк Джон (1632-1704) – англійський філософ-просвітитель, 

політичний діяч, засновник соціально-політичної доктрини лібералізму. 

Вихідним пунктом вчення Д. Локка є пізнання і його концепції людини – 
заперечення теорії вроджених ідей, включаючи ідею Бога. На його думку, 

всі знання накопичуються людиною у процесі її життя і базуються на 

її власному досвіді. Торкаючись поведінки людини, Д. Локк стверджував, 

що у початковому природному стані люди взаємно добрі, вільні й рівні 
перед Богом. Наслідування розумним природним законам дозволяє 

досягти між ними згоди при збереженні індивідуальної свободи. Кожна 

людина має право на життя, свободу і власність. Формуючи концепцію 
буржуазного «здорового глузду», він говорить про те, що є морально 

злим і веде до глибоких людських страждань, і що всезагальний закон 

моральності повинен мати в основі Божественне одкровення. І робить 

висновок, що неможливо встановити єдиних норм моралі й вимагати 
одноманітності та вирішення питань совісті й віросповідання [5, 

с. 565-566]. 

 

2.6. Німецька класична філософія про поведінку людини 

Німецька класична філософія – найвище досягнення раціональної 

філософії Нового часу. Вона є прямим продовжувачем філософії Просвіти. 

Визначальною рисою німецької класичної філософії (німецького 

ідеалізму) є висування проблеми діалектичної рівності мислення і буття, 
з позиції якого досліджуються відношення суб’єкта і об’єкта, теоретичні 

форми мислення, філософські категорії. Значно розширилися дослідження 

психіки людини і визнання головної ролі несвідомих некерованих 
інтелектуальних процесів, які кардинально впливають на поведінку 

індивіда [8, с. 241]. 

 

Кант Іммануїл (1724-1804) – відомий німецький філософ, засновник 
німецького ідеалізму, природознавець. Розробляв трансцендентальну 

логіку, яка, на його думку, долає обмеженість формальної (аристотелівської) 

логіки. Якщо формальна логіка вивчає, як стверджував І. Кант, форми 

мислення, відволікаючись від аналізу предметного змісту, мислимого 
в цих формах, і має справу з емпіричними знаннями, то трансцендентальна 

логіка виявляє умови, які придають знанням апріорний (дослідний) 
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2. Чи замислюється підліток над тим, як наркотик впливає на його 

організм? 

3. Чи можна запобігти споживанню наркотиків? 
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ВІЛ/СНІД – СОЦІАЛЬНА ХВОРОБА 
 

5.10. Історія ВІЛ/СНІДу 

1981 рік став роком відкриття нової хвороби людства, яка у 1982 році 

отримала назву синдром набутого імунодефіциту – скорочено СНІД. 
Вважають, що у США його заніс стюард авіакомпанії «ЕЙР-Канада», 

що здійснювала рейси до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та інші американські 

міста. Ця особа була активним гомосексуалістом і за короткий період 

часу заразив 40 з перших 250 жертв СНІДом у США. Помер він у 
1984 році від «раку гомосексуалістів» – саркоми Капоши. У 1982 році 

були опубліковані перші повідомлення про випадки СНІД, пов’язаних 

з переливанням крові, у хворих гемофілією, які отримали препарати 
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Істероїдний тип має постійну надзвичайно високу потребу уваги 
до себе, хоче знаходитися у центрі уваги. Всі його дії та вчинки 
розраховані на глядача, у якого він прагне викликати подив, шок, не 
переносять відсутність уваги до власної персони. Як правило, після 
споживання алкоголю або наркотиків особа стає некерованою. 

Гіпотими – протилежний тип, у якого настрій і активність постійно 
принижені. Вони легко спиваються і легко звикають до наркотиків. Їх 
бажання отримати спокій і душевну рівновагу реалізується споживанням 
наркотиків. 

Конформний тип – особистість, яка сліпо наслідує свого кумира і 
бездумно дотримується правил і традицій групи, до якої належить. 
Він втягується у наркоманію «за компанію». 

Вищеперераховані типи наркоманів є основними. Незважаючи на 
приналежність до різних типів, процес наркотизації призводить до 
одного й того ж результату – наркоманії. 

 
5.7. Висновки 

Наркоманія – соціально небезпечна хвороба, яка спричинена 

споживанням наркотичних речовин. Її полоненими стали мільйони людей 

різного віку, статі, соціальної чи класової приналежності. Сьогодні 
наркотизація є глобальною проблемою для всіх суспільств, незалежно 

від їх державного устрою, форми влади, політичної спрямованості, 

рівня економічного розвитку. На її подолання націлені різного роду 
програми, проекти, суспільні рухи тощо. Зважаючи на той факт, що 

наркотики є частиною розвиненого бізнесу, мережа реалізації наркотиків 

постійно розширяється і до наркотиків залучається все більше і 

більше молодих людей. Тому постала нагальна проблема посилення 
боротьби з цією «чумою». Залучення до профілактичної роботи 

представників різних верств населення, спеціалістів різного профілю – 

лікарів, соціологів, соціальних працівників, психологів, психіатрів, 

педагогів та просто волонтерів має стати перепоною у поширенні 
наркотизації. 

 

5.8. Питання для самоконтролю 

1. Простежити історію наркотизму. 

2. Показати шляхи поширення та залучення до наркотиків. 

3. Розкрити актуальність проблеми поширення наркотиків. 

4. Показати негативний і руйнівний вплив наркотиків на людину. 

 

Питання до роздумів 

1. Що спонукає людей вживати наркотики? 
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характер і забезпечує можливість, безумовно, загальних і необхідних 
істин [4, с. 286]. 

У творах Канта простежуються вимоги про те, що всяке філософське 

дослідження повинно базуватися на критиці або критичному дослідженні 

пізнавальних здібностей людини і тих меж, до яких прагне свідомість. 
Цій проблемі присвячена його робота «Критика чистого розуму» (1871 р.). 

І. Кант був зайнятий пошуками загальновідомих, необхідних, 

тимчасових, тобто незалежних від зміни суспільних станів, прогресу, 

законів людського існування, які визначають ті або інші вчинки людей. 
У головній ролі такого закону Кант формулює так званий категоричний 

імператив або правило, яке визначає форму морального вчинку: вчиняй 

тільки згідно з такою максимою, керуючись якою ти у той же час можеш 

побажати, щоб вона стала всезагальним законом. Морально людина 
вчиняє лише тоді, коли ставить в закон своїх вчинків обов’язок перед 

людиною і людством, і в цьому сенсі ніщо інше, за Кантом, бути 

моральним просто не може. При цьому Кант намагається жорстко 
відокремити свідомість морального обов’язку від усіх почуттів, 

емпіричних схильностей до виконання цього закону: вчинок буде 

моральним, якщо він здійснений виключно з повагою до закону. 

Головним в етиці для Канта було, таким чином, знайти всезагальну 
форму моральної поведінки людей, виключаючи саму можливість 

аморальних вчинків, зла і несправедливостей [5, с. 467-468]. 

Фіхте Іоганн Готліб (1762-1814) – один з відомих представників 

німецької трансцендентально-критичної філософії. 
На думку Фіхте, в пошуках основи знань філософія повинна зробити 

вибір на користь ідеалізму. На боці якого самостійність «Я» та свобода. 

Тому першим основним науковим вченням є тезис не про те, що «Я є», 

а «Я свідчить само за себе». З цієї дії починається знання і відповідно 
до вчення починається з підтвердження цієї дії. Пізнати діяння значить 

його створити. Положення про те, що «Я свідчить про самого себе, своє 

власне буття» означає те, що у цьому акті індивід породжує свій 
власний дух, свою свободу. Це самовизначення постає у філософії Фіхте 

як адресована суб’єкту нормальна вимога, до якої він повинен рухатися. 

Його вираз «побудуй своє Я, створи себе» – початок філософії Фіхте, 

для якого суб’єктивний ідеалізм став єдино можливим підходом для 
обґрунтування пізнання і діяльності, самостійності й свободи людини 

[5, с. 1098]. 

Георг Гегель (1770-1831) – німецький філософ, творець філософської 

системи. Розробив теорію діалектики на основі філософії абсолютного 
(об’єктивного) ідеалізму. Також створив власне оригінальне вчення, 

яке він назвав «Феноменологія духа» (1807 р.): абсолютний дух як він 
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існує «в собі» або «ідея в собі», яка складає предмет логіки; дух у 
своєму «інобутті», як він є чимось зовнішнім «для себе», в якості 

природи (натурфілософія); дух, який досягнув себе «у собі й для себе» і 

який завершив свій необхідний розвиток (філософія духа). Кожна з 

цих частин розподіляється далі за триадичним принципом діалектики. 
Отже, третю, основну частину, гегелівської системи складає філософія 

духа, в якій знайшли свої прояви найбільш важливі результати всієї 

його філософії. Триадичне розчленування передбачає наявність наступних 

форм розвитку духу: суб’єктивний (індивідуальний), об’єктивний 
(всезагальний) і абсолютний (божественний). Розгляд цих форм духа 

здійснюється Гегелем у відповідних відділах його філософії духа, з 

яких першим виступає психологія у широкому сенсі цього слова (вивчення 

психологічного життя індивіда через всі сходинки його розвитку, 
майже до усвідомлення ним його сокровенної сутності в порівнянні з 

всезагальним духом). Наступний розділ він написав – те, що сам Гегель 

назвав «Філософією права», присвяченому розгляду об’єктивного духу, 
під яким він розуміє відомість у людському родовому житті, тобто 

надіндивідуальну цілісність, яка підвищується над окремими людьми 

і які проявляються через їх різні зв’язки і стосунки. Гегель намагається 

зрозуміти ті форми розвитку, в яких у дійсному людському житті 
реалізується свобода духа. Найнижчою з цих форм є абстрактне право, 

за ним йде моральність, яка має справу не з чисто зовнішніми, а 

внутрішніми формами об’єктивного духа і, на сам кінець, моральність, в 

якій сутність об’єктивного духа знаходить своє завершення за рахунок 
збігу його зовнішньої і внутрішньої форм. Ідеалом є держава еллінів, 

у якій враховувалися всі інтереси індивідів [5, с. 221-222]. 

Зігмунд Фройд (1856-1939) – австрійський психіатр, у своїй праці 

«Вступ до психоаналізу», розглядаючи психічну структуру особистості, 
звернув увагу на той факт, що «людина часто привласнює собі право 

вигадувати всілякі дурниці й нехтувати факти», і що людина захворює 

внаслідок конфлікту між вимогами інстинктів і опором, що зароджується 
в людині проти них, ми ніколи мабуть не на мить не забували про 

супротивну, відпорну згнічувальну інстанцію і наділили її особливими 

силами, інстинктами. З. Фройд, аналізуючи сексуальне поводження та 

інстинкти самозбереження людини в залежності від життєвих обставин, 
роду життя людини, стану здоров’я, стосунків із зовнішнім середовищем, 

робить висновок, що вони суттєво впливають на поведінку особистості, 

яка в залежності від різного роду обставин може бути неоднаковою 

[6, с. 709]. 
На початку ХХ століття Зігмунд Фройд створив першу психологічну 

теорію суїциду. У ній він підкреслив роль агресії, направленої на самого 
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Попадаючи у кров, метамфетамін рухається до ядер мозку – центрів 
задоволення. Тут виробляється нейрон «медіатор» – дофамін, хімічний 

елемент, який відповідає за задоволення. Дофамін натуральна речовина, 

яка надає нам відчуття щастя – чим більше дофаміну, тим більше 

задоволення. Таким чином, мозок нагороджує нас за поведінку, яка 
допомагає нам вижити. Їжа і секс є двома основними чинниками 

задоволення. «Мет» обманом потрапляє у нейрони і сприяє більшому 

виробітку дофаміну. Одна його доза є причиною виділенню 1 200 одиниць 

дофаміну: в 3,5 рази більше, ніж кокаїн і у 6 разів більше природного 
виробітку організму. Дія «мета» триває довше ніж у інших наркотиків – 

до 12 годин. Але наступає період, коли наркомани перестають відчувати 

задоволення від наркотиків. Причина тому – різке падіння рівня дофаміну 

в мозку. Наркотик невпинно руйнує мозок людини, і людина втрачає 
себе як особистість. Але наркотик наскільки сильно впливає на психіку 

людини, що 92 % наркотично залежних повертаються до нього після 

тривалого лікування, незважаючи на супутні хвороби та загрозу смерті. 
Отже, наркотик надзвичайно негативно впливає на організм людини, 

спричиняючи його інтенсивну руйнацію. Тривале споживання наркотичних 

речовин призводить до різкого погіршення здоров’я, а згодом – 

смерті. Наркотична залежність майже непереборна. Навіть тривале 
лікування буває малоефективним. 

 
5.6. Типи споживачів наркотичних речовин 
Висока сприйнятливість наркотиків криється в індивідуальних 

особливостях психіки людини. Наркоманами можуть стати діти і підлітки, 
яким вводилися в організм наркотики як обезболюючі препарати 
після складних хірургічних втручань, і у них з часом сформувалася 
потреба у споживанні наркотичних речовин. Наркоманами також 
стають особистості, які намагаються задовольнити свою цікавість,  
продемонструвати оточуючим неадекватність своєї поведінки, незалежності, 
намагання відрізнятися від інших, і у яких окремі риси характеру 
надзвичайно посилені. Це так звані акцентуації характеру. Їх нараховується 
близько півтора десятка і для кожного з них є свій критичний вік. 

Молоді люди, схильні до активного негативного самопрояву та 
наркотиків, поділяються за типами. Найбільш небезпечними є нестійкий, 
епілептоїдний, істероїдний, гіпо- і гіпертимний, конформний типи. 

Нестійкий тип характеризується відсутністю всякої моральності, 
потягом до постійного пияцтва та веселощів, намаганням отримати 
надзвичайне задоволення. 

Епілептоїдний тип характеризується схильністю до постійної злоби, 
незадоволеності, агресивності й садизму. Потяг до наркотиків формується 
з першого разу їх вживання. 
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миттєво реагує на спожитий наркотик. Для прикладу ми розглянемо дію 
наркотику, який надзвичайно швидко призводить до звикання та шкідливо 

впливає на психіку і фізичний стан споживача – метамфетамін або 

«наркотик диявола», і який діє у три з половиною рази сильніше ніж 

кокаїн і дістав назву «мет», «кристал», «лід», «тіна», «заводка». За 
останні десять років його споживання у світі різко зросло. 12 млн 

американців та кожен з 20 студентів США стверджують, що спробували 

«мет» хоча б один раз, а 26 млн осіб у світі споживають його регулярно. 

60 % споживачів «мету» мешкають в Азії. 
Цей наркотик був штучно створений близько 100 років тому в Японії. 

За його допомогою можна обманути свідомість, створити ілюзію 

рішучості, сміливості, блокувати відчуття голоду. Спочатку «мет» не 

мав значного поширення. Але такий час наступив – Друга світова війна, 
під час якої американські солдати та їх супротивники, японські пілоти-

камікадзе, вживали метамфетамін для виконання смертельних завдань. 

Особливість цього наркотику полягає в тому, що він викликає 
залежність після першого ж прийому. І подальше його вживання все 

більше і більше втягує людину в тенети наркотизму. Слід зауважити, 

що наркотик спочатку викликає ейфорію, створює ілюзію припливу 

сил, піднімає настрій і впевненість у собі та своїх діях. Спортсмен, 
який прийняв метамфетамін, здатний встановити рекорд, або показати 

високі результати у різних спортивних дисциплінах. Активізуючи серцеву 

діяльність, наркотик діє як анаболік. Людина, яка спожила метамфетамін, 

відчуває себе хороброю, здатною на які завгодно вчинки. Але це дуже 
скоро закінчується. У наркомана спостерігається різка втрата сил, 

нервозність і починаються галюцинації. Наркотик руйнує свідомість, 

що є причиною видінь, які сприймаються наркозалежним як реальність. 

Людина вірить власним психозам: чує голоси, бачить нереальні речі, 
«спілкується» з уявними особами. 

Від тривалого прийому наркотику міняється зовнішній вигляд людини: 

через декілька років наркоман стає схожим на мерця. Побічним ефектом 
вживання «мету» є інтенсивна втрата зубів, і як результат, деформація 

нижньої щелепи. Руйнування зубів розповсюджене явище у наркоманів 

і називають його «ротом наркомана». Від частого вживання наркотиків 

зуби розхитуються і випадають. Це відбувається тому, що «мет» 
перешкоджає слиновиділенню, до того ж наркомани мало п’ють рідину, 

тому в роті накопичується велика кількість мікробів і амінокислот, які 

роз’їдають емаль та ясна. Є ще одна причина – метамфетамінові 

наркомани рідко чистять зуби і звертаються до стоматолога. Всі гроші, 
які вони мають, витрачають на наркотики. 

Процес руйнації людського організму виглядає таким чином. 
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себе. Згодом американський психіатр Karl Menninger детально розробив 
ідеї Фройда. Він припустив, що всі суїциди мають у своїй основі три 

взаємозв’язані несвідомі причини: помста/ненависть (бажання убити), 

депресія/безнадійність (бажання померти) і відчуття провини (бажання 

бути убитим). 
У ХХ ст. склалися різноманітні соціально-культурні концепції. 

Дослідники, спираючись на вчення З. Фройда, намагалися зрозуміти, 

що примушує людей жити у суспільстві? Але відповіді поки що не 

знайдено. Тому пошуки продовжуються. 
Карл Маркс (1818-1883). Матеріалістична теорія К. Маркса 

ґрунтується на економічному аналізі та розгляді існуючих соціальних 

відносин. Маркс є засновником класової теорії, яка є однією з опор його 

революційного вчення і водночас важливою соціологічною теоретичною 
моделлю, яка істотно збагатила розуміння соціальних відносин та 

соціальної структури розвиненого суспільства. Соціологія К. Маркса – 

це соціологія класової боротьби, в якій беруть участь антагоністичні 
класи – буржуазія та робітники. Це можна простежити у його знаменитих 

працях «Капітал» та «Комуністичному маніфесті». За його дослідженнями, 

революційний конфлікт є рушієм соціального прогресу. Соціальні 

конфлікти у суспільстві є невідворотні, тому що вони сприяють 
революційним перетворенням. Разом з тим революції не лише ламають 

усталені суспільні відносини, а протиставляють у невідворотних 

революційних змаганнях різні суспільні групи і класи, створюючи 

умови для проявів девіацій серед різних прошарків населення. Зважаючи 
на це, К. Маркс залишився в історії соціологічної думки родоначальником 

конфлітологічної традиції. 

Сучасні українські дослідники П.А. Козляковський та А.П. Козля-

ковський, спираючись на вчення К. Маркса та посилаючись на тези 
Дж. Тьюрнера, вказують напрямок дослідження сучасних конфліктів, 

які можуть бути зведені до наступного: 

 із збільшенням рівня продуктивності суспільного виробництва 
збільшується розподіл праці й навпаки; 

 зростаючий розподіл праці у суспільстві призводить до посилення 

нерівності; 

 відповідно до збільшення продуктивності виробництва зростає 
згуртованість і солідарність пригноблених; 

 чим більше класова солідарність пригноблених, тим ймовірніше 

загострення конфлікту між тими, хто панує, і тими, хто пригнічений 

і експлуатований; 
 рівень конфліктності між гнобителями і пригнобленими, можливість 

насильства залежатиме від ступеня поляризації відносин між ними, 
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оскільки чим більша класова солідарність між пригнобленими, 
тим глибша поляризація між ними і пригноблювачами і 

пригноблюючими, що справедливо у разі збільшення солідарності 

між останніми [3, с. 23]. 

Отже, можна зробити висновок: девіантні процеси, які мають місце 
у суспільстві, що розвивається, можуть в основі своїй ґрунтуватися на 

конфліктах та протиріччях суспільного прогресу та розвитку. 

Еміль Дюркґейм (1858-1917) – представник так званого соціологізму – 

специфічної соціологічної концепції, відмінною рисою якої є орієнтація 
на визнання соціальної реальності як дійсності особливого роду (sui 

qeneris) та відкиданні психологічного редукціонізму, тобто пояснення 

соціальних явищ на засадах психологізму. Одне з положень Е. Дюркґейма 

базується на розмежуванні явищ індивідуального і колективного життя. 
Разом з тим доводить, що, досліджуючи індивідуальне життя, не можна 

мати достовірного знання про колективне життя. Розглядаючи соціальну 

реальність, яка базується на соціальних фактах, вказує на те, що вона 
включає до свого складу два типи явищ: 

 способи мислення, почування та дії, які є зовнішніми і 

примусовими щодо індивідів. Їх носієм виступають суспільство 

в цілому, або окремі його групи: релігійні, політичні, професійні 
тощо; 

 інші сталі явища, які для індивідів так само є об’єктивні й 

примусові. До них він зараховує різноманітні «соціальні течії», 

що породжуються не індивідуальною свідомістю, а ґрунтуються 
на колективному ентузіазмі, обуренні та співчуванні [3, с. 25]. 

Зважаючи на девіацію індивідів, Е. Дюркґейм предметно дослідив 

суїцидальну поведінку людей. Займаючись цією проблемою, вчений 

поставив перед собою ряд завдань, які полягали у визначенні тих 
фактів, які сприяють самогубству. І довів, що самогубство – це акт 

самовбивства, який спричиняє сама жертва і специфіка цієї смерті 

закладена ще в самому намірі, з чого й починається самогубство. Він 
вважав суїцидальний вчинок як свідомий і цілеспрямований акт, до 

якого може призвести негативна манера поведінки або навіть абстиненція і 

який потребував певного напруження фізичних сил. Звертає особливу 

увагу на вибір суїцидентом засобів вчинення смерті (перерізати горло, 
кинутись у прірву, вогонь тощо) та причини заподіяння собі смертельної 

шкоди. І робить висновок, що у певному розумінні немає таких 

смертельних випадків, які так чи інакше не були б наслідком певних 

дій з боку жертви. На думку Е. Дюркґейма, причина смерті криється 
скоріше поза нами, а ніж у нас самих, й проступає лише тоді, коли ми 

починаємо діяти в полі її засягу [1, с. 7]. А також говорить про те, що 
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значно ускладнює ресоціалізацію людини. І з часом, як справедливо 
наголошує Г.Д. Золотова, «наркоманія поступово стає стилем життя 

підлітків та молоді, завдає шкоди близьким, оточуючим наркомана, 

суспільству в цілому» [2, с. 3]. 

Спільне використання голок, шприців, посуду для приготування 
наркотиків сприяє поширенню ВІЛ/СНІДу, гепатиту С, сифілісу та 

інших хвороб, що передаються через кров. Сьогодні серед наркоманів, 

які знаходяться на обліку в Миколаївському наркологічному диспансері – 

41,7 % ВІЛ-інфікованих. Відмітимо, що серед підлітків популярні 
летючі речовини – марихуана, транквілізатори, опіоїди, галюциногени. 

Отже, вживання наркотиків – широко доступне і поширене явище 

серед населення, а особливо молоді. Основними ж причинами поширення 

наркотиків є соціальні потрясіння у країні, політична нестабільність, 
корупція, правовий нігілізм, безробіття, при яких найуразливішою 

верствою населення є молодь, яка ще не готова винести незгоди життя, 

самореалізуватися, самоствердитися, і певна частина її шукає порятунку 
в наркотичному дурмані, а також низький рівень знань про негативний 

вплив наркотиків на здоров’я та життя людини. Соціальна незрілість, 

безвідповідальність, легковажність, бажання отримати задоволення, 

ейфорію є основними причинами вживання наркотичних і токсичних 
речовин. А також наївні думки про те, що в будь-який момент можна 

кинути вживати наркотики та забути про їх існування. 

Зусилля держави, які націлені на подолання «наркотичної чуми», 

поки що відчутних позитивних результатів не принесли. У свою чергу, 
існування споживачів наркотиків свідчить про зростання незаконного 

обігу наркотиків та тенденції до розширення їх ринку збуту і наявності 

злочинів, пов’язаних із незаконним їх виробництвом. Доступність 

наркотичних речовин для бажаючих їх придбати сприяє залученню 
молоді до наркотиків. Відбувається соціально-територіальна локалізація 

наркотизму. 

Важливо наголосити на тому, що сьогодні наркотизація має тенденцію 
до латентності, яка у недалекому майбутньому може спричинити 

різке зростання наркотично залежних людей та кардинально змінити 

офіційну статистику. До того ж наркотизм є однією з найважливіших 

причин поширенням ВІЛ/СНІДу. 
 

5.5. Вплив наркотиків на людину 

З попереднього матеріалу ми знаємо, що наркотики негативно 

впливають на здоров’я людини і з часом призводять до тяжких наслідків 
та смерті. Наркотик руйнує організм людини з середини, руйнуючи її 

внутрішні органи, тіло, зуби, шкіру і, у першу чергу – мозок, який 
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Візити до гіпнотизерів, екстрасенсів, «чаклунів» і ворожок, відвідування 
церкви, спілкування зі священиком були марними. У молодої людини 

виникла сильна психологічна і фізична залежність, яку він подолати 

не в змозі – наркотик виявився сильнішим. 

Факт залучення підлітків до наркотиків і психотропних речовин у 
компаніях однолітків підтверджується також дослідженнями професора 

А.Ф. Кисельова. На його думку, бажання підлітка звільнитися з-під 

опіки батьків, коли жорстко регламентований розпорядок його життя, 

приводить на вулицю, де його поведінка одразу змінюється повною 
свободою, а постійна опіка у повсякденному житті – самостійністю, 

що нерідко відкриває шлях до наркотиків. Хлопчика чи дівчинку притягає 

те, що раніше заборонялося. Вживання наркотичної речовини або 

одурманюючих засобів бувають також викликані бажанням спробувати те, 
що раніше заборонялося, випробувати все на собі, бравада, самовпевненість 

тощо [3, с. 8-9]. 

Відомо, що у підлітковому віці діти схильні до згуртування, 
групування, створення компаній. У вільний час, збираючись докупи за 

місцем мешкання, вони грають у футбол, рухливі ігри, спілкуються, а 

інколи грають у карти, азартні ігри, вживають горілку, вино, пиво, 

палять цигарки та вживають наркотики. Як правило, спочатку це 
віддалені та відлюдні місця – старі покинуті будівлі, глухі паркові 

зони, берег річки. Згодом місцем зустрічі стають кав’ярні, бари, нічні 

клуби, дискотеки. За спостереженням лікарів-наркологів типовий шлях 

наркомана – тютюнопаління, зловживання спиртовими напоями у 
вуличних компаніях, куріння коноплі, і в решті-решт – перехід до 

важких наркотиків. До того ж, за наявності коштів придбати наркотики 

у підпільній «торговій мережі» не складає ніяких проблем для наркомана. 

А.А. Коломієць довів, що 70 % людей, які палять, зловживають алкоголем 
та наркотичними засобами, вперше пробували це саме в територіальних 

групах і у ранньому віці [3, с. 9]. 

Поступово групу починають об’єднувати спільні інтереси, проведення 
вільного часу і вживання наркотиків, обмін думками про відчуття, що 

викликає спожитий наркотик. Відбувається свого роду процес підвищення 

«кваліфікації», коли більш досвідчені діляться досвідом з тільки-но 

починаючими. З часом споживачі від слабких наркотиків переходять 
до більш сильних. У них з’являються розлади сну, апетиту, порушення 

координації рухів, невпевнена хода, почервоніння очей, запалення 

слизових оболонок, бліде обличчя, шкіра землистого кольору, озноб, 

різке, на перший погляд, безпричинне підвищення температури, 
підвищений або знижений кров’яний тиск, тахікардія, блювота, судоми, 

нежить. Психологічна залежність повністю переходить у фізичну, що 
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самогубства, зважаючи на причини, які їм сприяють, різняться між 
собою. Вчений досліджує предметно поза суспільні чинники, що 

можуть впливати на самогубства (божевілля, неврастенія, мономанія, 

алкоголізм), приналежність людини до певної раси, космічні чинники 

(клімат, температура навколишнього середовища, місячні коливання, 
час доби). І робить висновок, що в основі своїй у більшості суїцидів 

є суспільні чинники, до яких він відносить егоїстичний суїцид, 

альтруїстичний суїцид, аномічний суїцид, а також розглядає індивідуальні 

форми суїциду та суїцид як суспільне явище і звертає увагу на зв’язок 
самогубства з цілим рядом явищ і процесів, які відбуваються у 

суспільстві. 

Акцентуючи увагу на індивідуальні форми різних видів суїциду, 

Е. Дюркґейм говорить про найрізноманітніші способи позбавлення 
себе життя, що можуть кардинально відрізнятися один від одного. 

Суїцид є складовою кожного суспільства. 

 

2.7. ХХ століття: девіантна поведінка 

Карл Густав Юнг (1875-1961) – засновник аналітичної психології. 

ЇЇ предметна галузь включає, крім власне психології, психотерапії і 

психіатрії, також філософію, антропологію, історію культури, соціологію, 
мистецтвознавство, фольклористику, теологію та історію релігій. Важко 

перерахувати всі галузі гуманітарного знання, які б не відчували на собі 

вплив ідей і думок видатного швейцарського вченого. Його духовний 

вклад у духовне життя сучасної людини важко переоцінити. У передмові 
до праці «Карл Юнг. Избранное» Н.Ф. Каліна написала: «Знайомлячись 

з аналітичною психологією, важливо мати на увазі, що юнгіанство – 

дещо більше, ніж психологічна теорія у цілому ряду собі подібних. 

Це світоглядна, скоріше, світогляд – система поглядів на світ і місце в 
ній людини» [10, с. 7]. К. Юнга цікавила проблема колективного і 

несвідомого, як загальної основи психіки, ідентичне у всіх людей, яке 

проявляється у початкових формах і образах, однаково притаманним 
цілим народам і епохам. На думку вченого, це є архетипи. За його 

дослідженнями, і архетипи колективного несвідомого є всюдисуща, 

незмінна, скрізь одна й та сама якість чи субстрат психіки. Архетипів 

існує стільки, скільки існує життєвих ситуацій. Серед великої їх кількості 
існують архетипи структури особистості – Персона, Тінь, Аніма/Анімус і 

Самість. Ці архетипи присутні у психіці кожної людини, їх складна 

символіка і складає основну канву пригод душі в процесі особистісного 

зростання і розвитку, які в юнгіанстві називають індивідуалізацією. 
Архетипи колективного несвідомого мають автономність, їх вплив 

на особистість є цілеспрямованим і спонтанним. Іншими словами, їх 
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потрібно розглядати не лише як об’єкти або частини психіки, але до 
певної міри, як самостійні активні сутності, чию поведінку можна 

спостерігати, а висловлювання – враховувати [10, с. 8, 9]. К. Юнг дослідив 

існуючі видимі та невидимі комплекси людської психіки і вказав на 

той факт, що вони відіграють важливу роль у формуванні поведінки 
особистості та її проявів у конкретній ситуації. На його думку, анонімні 

комплекси – є нормальні явища, і вони складають структуру несвідомого 

у психіці. І відзначив, що у дослідженні цієї проблеми мають виникнути 

три важливі аспекти проблеми: терапевтична, філософська і моральна. У 
поведінці людини є як позитивні, так і негативні якості й К. Юнг вважає 

це нормальним. На його думку, доцільним є глибоко вивчити психологію 

людини і, спираючись на знання, допомагати їй у вирішенні цілого ряду 

проблем [10, с. 448]. 
Олпорт Гордон (1897-1967) – американський психолог, розробник 

системного підходу до особистості. Полемізуючи з представниками 

психоаналізу і біхевіоризму, Олпорт описує особистість як відкриту 
психофізичну систему, ядро якої складає людське «Я». При цьому 

робиться акцент на індивідуальну неповторність кожної особистості. 

На його думку, особистість намагається до реалізації свого життєвого 

потенціалу, самореалізації. Як людина виробляє нові якості, так вона і 
формує нові мотиви. Особистість віддає перевагу соціальним, а не 

біологічним мотивам. Багато мотивів людської поведінки можуть втратити 

зв’язок з біологічною основою і тому здатні функціонувати самостійно. 

Це положення дає можливість Олпорту піддати оцінці арсенал тих 
культурних цінностей, які уявляються святими для різних груп населення. 

Принцип функціональної автономії, розроблений Олпортом, покликаний 

пояснити виникнення тих конкретних імпульсів, які лежать в основі 

поведінки особистості. Цей принцип дозволяє дослідити кінцеві й 
дійсні мотиватори поведінки дорослої особистості й уникнути уявлення, 

що енергія життя ніяким чином не складається з ранніх архаїчних форм: 

інстинктів як переважаючих рефлексів, або незмінного несвідомого. 
Принцип функціональної автономії дозволяє розглядати мотив як 

механічний рефлекс, який повністю залежить від дії стимулу, і пояснює 

стійкість фантастичних ідей, фобій і форм нав’язливого, неадекватної 

до реальності поведінки [7, с. 98]. 
Еріх Фромм (1900-1980) – зробив спробу дати цілісне уявлення про 

реформований психоаналіз, про специфіку філософсько-антропологічної 

рефлексії, основоположник неофрейдизму. Він досліджував проблеми 

добра і зла і вважав, що примушувати людину творити зло – значить 
примушувати людину робити щось протиприродне. На його думку: 

«Людяність – це серце людини» і не погоджується з висловом Сунь-
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області) із наркотизації населення. Найнижчий показник наркотизації 

у Закарпатській області (0,8 осіб на 100 тис. населення) [3, с. 61, 62, 

64, 66]. 

Отже, можна констатувати і той факт, що популярність наркотиків 

серед населення починає дещо знижуватися, і ця тенденція має 

позитивний розвиток. Для підтвердження цієї тези було проведення 

інтерв’ю, в якому брали участь 36 осіб, які регулярно вживають 

наркотики протягом декількох років; було встановлено, що майже 

90 % з них мають бажання позбутися наркотичної залежності й більше 

75 % з них добровільно та примусово (за ініціативою батьків та інших 

членів родини) докладали до цього зусилля. Але в силу різних причин 

знову почали вживати наркотики, тому розуміють, що зробити це 

надзвичайно важко – високий рівень фізичної і психологічної залежності. 

Але були і такі, які не бажали полишати вживання наркотиків. На їх 

думку, це справа безперспективна, бо психологічна залежність у людини 

залишається на багато років, можливо й назавжди, і у будь-який час у 

неї може виникнути спонтанне бажання повернутися до наркотиків. 

 

5.4. Шляхи залучення до наркотиків 

Досліджуючи процес наркотизації, автор особисто провів 15 бесід 

з наркотично залежними особами, що дозволило створити цілісне 

уявлення про шлях значної кількості молодих людей до наркотиків. 

Так, 20-річний юнак із семирічним наркотичним стажем, розповідаючи 
про свій особистий шлях до наркотиків, відзначив, що він почав вживати 

наркотичні препарати з 13-річного віку в компанії шкільних друзів 

під опікою 20-24-річних дорослих наркоманів, які мали значний досвід 
у цій справі. Дуже скоро завдяки їм він «пройшов курс молодого бійця» і 

досяг «майстерності». Спочатку від «опікунів» він отримав декілька 

заохочувальних доз безкоштовно. Згодом для отримання чергової порції 

опію він спочатку виносив з дому гроші, цінні речі, майно, книги з 
родинної бібліотеки, потім займався дрібними крадіжками, що стало 

приводом для його затримки органами правопорядку та притягнення 

до відповідальності. Потім юнак займався поширенням наркотиків 

серед ровесників та залучав їх до вживання макових наркотиків. У 
сім’ї виникли серйозні конфлікти і суперечки. Батьки спочатку вкрай 

негативно ставилися до факту вживання сином наркотиків. Потім 

зрозуміли безперспективність свого негативного ставлення і стали на 

шлях допомоги синові. Декілька разів він проходив курс лікування у 
спеціальному медичному закладі, але це приносило позитивний результат 

лише на короткий період часу – він знову і знову повертався до наркотиків. 
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простежити за такими даними: у 1981 р. вперше було встановлено діагноз 
«наркоманія» 38 особам, у 1983 р. – 106, у 1985 р. – 423, у 1987 р. – 

549, у 1989 р. – 215, у 1991 р. – 193, у 1993 р. – 424, у 1995 р. – 916, 

у 1996 р. – 992 (найвищий показник), у 1998 р. – 641, у 2000 р. – 508, 

у 2001 р. – 432, у 2002 р. – 580, у 2003 р. – 366, у 2004 р. – 258, у 2005 р. – 
206, у 2006 р. – 157, у 2007 р. – 124 особам [3, с. 61]. 

Як видно, пік зростання наркотизації також припадає на кризові 

1995-1996 роки. Але згодом можна помітити і позитивну тенденцію 

до зниження кількості випадків наркотизації населення наприкінці ХХ і 
на початку ХХІ ст. Основна причина – деяке поліпшення економічної 

та політичної ситуації у країні, прийняття урядом ряду дієвих документів, 

які сприяли активізації суспільства у боротьбі з цим соціальним злом 

та високий рівень смертності серед наркотично залежних людей, яка 
за останні 10 років зросла у 40 разів. За статистичними відомостями у 

Миколаївському обласному наркологічному диспансері у 1981 році 

на обліку було лише 19 неповнолітніх осіб, у 1984-му – 94, 1987-му – 
140 (найвищий показник), 1990-му – 11, 1993-му – 23, 1996-му – 51, 

2000-му – 14, 2003-му – 6, 2006-му – 2, і за 9 місяців 2008 року – 1 особа. 

Серед загального числа наркоманів у 1984 році 23,9 % складали підлітки. 

Сьогодні на 10 тис. населення припадає 22,6 осіб, що знаходяться на 
диспансерному обліку хворих на наркотизм. Профілактичні огляди в 

закладах освіти дозволили зменшити питому вагу підлітків у структурі 

поширення наркоманії в цілому до 0,4 % у 1999 р. і до 0,04 % у 2007 р. 

[3, с. 61, 62]. 

На нашу думку, зниження динаміки розвитку наркоманії і токсикоманії 

у нинішній час свідчить, у певній мірі, і про латентність цього явища, 

а не про можливе кардинальне зниження чисельності наркотично 

залежних осіб, яке значно відрізняється від офіційної статистики. 

Отже, як свідчать наведені дані, загострення наркоманії припадає 

на періоди кризи та нестабільності. Аналіз показує, що ускладнення 

економічної ситуації, збідніння основної маси народу, політичні 

катаклізми тощо прямопропорційно впливають на зростання кількості 

споживачів наркотичних і токсичних речовин. 2008 рік став початком 

нової світової економічної кризи, в яку в повній мірі втягнута і 

Україна. Отже, прогнози невтішні. 

Важливо відмітити, що у 1980-1990-х роках Миколаївська область 

займала перші рейтингові місця в Україні за поширеністю наркоманії. 

Починаючи з 2000 року, цей показник дещо зменшувався. У 2007 році 

область опустилася на 8-ме місце в Україні (перші 5 місць займають: 

місто Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська та Кіровоградська 
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Цзи: «Людина має злу душу» [9, с. 9]. Це теоретичне протистояння 
триває багато століть і має подвійність людської природи. Протистояння – 

це динамічне: то одна, то інша точка зору стає пануючою, відсторонюючи 

протилежну в тінь. 

Тема людської деструктивності, як основна філософська ідея, 
викладена у праці Е. Фромма «Втеча від волі» (1941). Автор відмічає, 

що зазвичай людина подавляє у собі ірраціональні пристрасті – потяг 

до руйнування, ненависть, заздрість і помсту. І далі пояснює – в основі 

цих комплексів лежить безсилля та ізоляція індивідів. Тільки за таких 
умов людина може позбутися почуття власної неповноцінності, руйнування 

навколишнього світу. Це остання, відчайдушна спроба конкретної 

людини не дати світу розправитися з ним. Позиція автора свідчить 

про його серйозне відношення до феномену людської руйнації.  
Деструктивність – це відгук людини на руйнування нормальних людських 

умов існування. На думку вченого, феномен руйнування виступає, з 

однієї сторони, як деяка таємниця, розгадати яку досить важко, а з 
іншого – всі підстави говорити про те, що людина далеко не свята. 

Поведінка людини базується на різних передумовах. Е. Фромм наголошує: 

«Якщо ми запитаємо філософів і моралістів: у чому полягає джерело 

моральних дій, ми отримаємо найрізноманітніші відповіді: одні будуть 
стверджувати, що воно полягає у волі Божій, другі – в нашому власному 

інтересі, треті – в моральному законі, який безпосередньо лежить у 

нашій свідомості» [9, с. 13] і вказує на колосальний рівень руйнівних 

тенденцій у суспільстві, які є результатом нетривалості життя людини. 
Він розглядає феномен руйнації як парадоксальну проблему. Разом з 

тим автор доводить, що людина не є руйнівником за своєю природою. 

Людині притаманна деструктивність – придбана з часом якість. Ця 

історія звабила людину, породивши в ній погромні й смертельні 
пристрасті. Джерела моральності, як і деструктивності, треба шукати 

в людській свободі. Разом з тим свобода – складний феномен. Люди, 

щоб заспокоїти свою совість, провину за свою деструктивність,  
перекладають її на вроджені нейропсихологічні механізми. Е. Фромм 

не залишає цього сховища особистості: поведінка людини, з його точки 

зору, не регулюється якимись вродженими, спонтанними стимулами, 

які самоспрямовуються. У людей сильні інстинкти свавілля, егоїзму, 
руйнації, але багато з них попросту не можуть оцінити свій власний 

вчинок. Причина цьому – існуючі в суспільстві духовні стандарти. 

Небажання людини слідувати свободі – значне відкриття філософської 

думки. Виявляється, що свобода – уділ небагатьох. Фромм аналізує 
особливий феномен – втеча від свободи. Задушена внутрішня свобода 

породжує синдром насильства. Небезпечна не сама свобода, а утримання 
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від неї – феномен людської безвідповідальності, безцільності. Починати 
боротьбу зі злом треба у власній душі. 

З позицій антропологічної концепції Е. Фромм критикує тезис: агресивна 

поведінка людей має філогенетичні коріння, вона запрограмована у 

людині й пов’язана з вродженим інстинктом. На його думку, людина, 

у порівнянні зі звіром, є вбивцею. У загальній психологічній літературі 

з проблем насильства і агресії виявилося, як показує Фромм, протистояння 

двох протилежних точок зору. Одну позицію він визначає як 

інстинктивістську, другу – як біхевіористичну. І пропонує їх поєднати 

у контексті біосоціального існування людини. 

За Фроммом, у психіці людини закладені дві тенденції – любов до 

життя і любов до смерті. Коли людина втрачає устремління до життя, 

перемагає інстинкт смерті. Життя людини багатогранне і непередбачуване 

та неконтрольоване. Загалом його теорія націлена на роздуми про 

сенс життя та цінність, поведінку людини в життєвій круговерті [9]. 

Б.Ф. Скінер (1914 р.) – представник біхевіористичної соціології 

на початку ХХ ст. Завдячуючи його старанням, був відпрацьований 

цілий ряд експериментальних методик, які дозволили зіставляти 

акти поведінки з поняттями, які зазвичай використовуються для 

опису ментальних станів. Він заперечував свободу волі, моральну 

відповідальність, автономію особистості, протиставляючи усім цим 

менталістським «міфам» проекти перебудови суспільства на основі роз-

робки різних технологій контролю і маніпулюванням поведінки індивідів. 

Загалом філософія біхевіоризму перегукується з доводами Т. Гоббса 

про природу ментальних станів. У 1940-1950-х роках деякі філософи 

зробили спробу використати установки біхевіоризму у філософії 

свідомості, переносячи до неї акцент з понять, які описують ментальну 

сферу, на поняття, що описують певні форми і правила поведінки [7, с. 605]. 

Соціальний біхевіоризм є теоретико-методологічним напрямом у 

більш широкій натуралізації соціального пізнання, спробою на ґрунті 

засобів, методів та понять експериментальної психології побудувати 

соціологічну теорію. 

Концептуальні тези біхевіористичної соціології наступні: 

 індивід прагне повторювати дії, які винагороджуються; 

 якщо з’являються ті самі стимули, що й раніше, то й поведінка 

буде такою самою, як і колись; 

 чим частіше дія винагороджується, тим менше це цінується 

(насичення); 

 якщо дія не отримує очікуваного стимулу, можливі прояви 

агресивності, а якщо навпаки – то задоволеності й т. п. 
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одночасного вживання кількох наркотичних, психотропних засобів та 
алкоголю [3, с. 11]. 

Тобто спостерігається процес постійного втягування особи у світ 

наркотизму. За дослідженнями харківського соціолога О.О. Сердюка, 

більше 55 % юнаків пробували наркотики [7, с. 1]. Цю думку підтверджують 
автори наукової праці «Наркоманія у молодіжному середовищі» 

В. Пилипенко, В. Тарасенко, які наголошують, що особливістю сучасної 

наркоманії в Україні є її «помолодшання». Більше 60 % наркоманів-

українців – люди у віці від 16 до 30 років, але все частішим явищем є 
вживання наркотиків дітьми 9-13 років [5, с. 30-35]. 

Дослідження вчених показало: високий рівень цікавості до наркотиків 

мають 21 % підлітків, середній – 36 % і низький – 43 %. Крім того, 

позитивно ставляться до вживання наркотичних речовин 20 % молодих 
людей і майже 40 % проявляють цікавість та 40 % – байдужість. 

Отже, суспільство повинно насторожити той факт, що кожен п’ятий 

підліток має високу цікавість до наркотиків. Актуальною проблема є 
тому, що за 26 останніх років, як свідчать факти, наркотизм зріс 

більше ніж у 30 разів. Кількість осіб, залежних від наркотичних речовин, 

які стоять в Україні на обліку, зросла з 2 506 осіб у 1968 р. до 79 919 осіб 

у 2001 р. [7, с. 1]. 
Сьогодні в Україні налічується понад 1 млн наркозалежних. Щорічно 

близько 80 тис. підлітків стають наркоманами. 97 % наркоманів вперше 

спробували наркотики у віці 12-20 років. Скорботно, що кожний п’ятий 

наркозалежний – жінка. 9 з 10 повій – наркоманки. В середньому 
ін’єкційний наркоман має тривалість життя приблизно 5-6 років. 

Близько 60 тис. гине щорічно від наркоманії та її наслідків і лише 2 % 

виліковуються. 98 % помирають, не досягнувши 30 років. 

Згідно зі статистичною інформацію обласного наркологічного 
диспансеру, у Миколаївській області у 1981 році на диспансерному обліку 

зі встановленим діагнозом «наркоманія» було 146 осіб, у 1982 р. – 

146, у 1883 р. – 227, у 1984 р. – 394, у 1885 р. – 607, у 1986 р. – 992, 
у 1987 р. – 1 130, у 1888 р. – 1 420, у 1989 р. – 1 616, у 1990 р. – 1 635, 

у 1991 р. – 1 708, у 1992 р. – 1 634, у 1993 р. – 1 855, у 1994 р. – 2 164, 

у 1995 р. – 2 746, у 1996 р. – 3 413, у 1997 р. – 3 583, у 1998 р. – 4 051, 

у 1999 р. – 4 532 (найвищий показник), у 2000 р. – 4 249, у 2001 р. – 3 951, 
у 2002 р. – 3 266, у 2003 р. – 3 039, у 2004 р. – 2 858, у 2005 р. – 2 764, 

у 2006 р. – 2 710, у 2007 р. – 2 745, за 9 місяців 2008 року – 2 637 осіб. 

Отже, починаючи з 1981 року, кількість наркоманів постійно зростала. 

Особливо це було помітно у часи суспільної кризи – у середині та 
наприкінці 1990-х років. У цей період часу лікарі у значної кількості 

людей встановлювали діагноз «наркоманія». Цю динаміку можна 
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обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
і прекурсорів», Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 

2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів» зі змінами й доповненнями, 

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.1997 №356 
«Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я України», націлені на подолання наркотизації підростаючого 

покоління та встановлення жорсткого контролю обігу наркотичних 
засобів у лікувальних закладах і аптечній мережі. 

Проблема поширення наркотиків серед населення є проблемою не 

лише суспільною, але й науковою. Соціологи, психологи, філософи, 

медичні працівники, педагоги у свої працях висвітлюють причини 
наркотизації частини населення, пропонують шляхи їх вирішення.  

Свідоцтвом цього є наукові праці Л.М. Юр’євої (психічні розлади та 

розлади поведінки), Н.Ю. Максимова (соціально-психологічні аспекти 
алкоголізму та наркоманії), О.П. Сердюка (соціальні аспекти профілактики 

наркотизму), С.Б. Бєлогурова (наркотизм як соціальне явище), 

А.Ф. Кісельова, С.Г. Хотіної, П.І. Римара, М.Г. Іванова (соціальні й 

медичні проблеми боротьби з алкоголем та наркотиками) та ін. 
Але спільна діяльність держави, суспільства, яка націлена на боротьбу 

та профілактику наркотизму нації, поки що позитивних результатів не 

принесла. Тому є потреба дослідити проблеми поширення наркотиків 

серед населення. 
 

5.3. Поширення наркотиків 

Досліджуючи проблему поширення наркотиків серед населення світу, 

професор Л.М. Юр’єва відмічає, що у 60-х роках ХХ ст. наркотизація 
не мала значного поширення, а була проблемою для вкрай обмеженого 

числа молодих пацієнтів, навіть на Заході, котрі наслідували популярних 

музикантів та співаків, які ставали «ідолами» для молоді та не 
приховували вживання марихуани [8, с. 168-169]. Спочатку масового 

поширення наркотики не мали – це була проблема окремих людей, які 

об’єднувалися у невеликі групи для спільного проведення часу. Декілька 

десятків наркоманів були підконтрольні лікарям, психологам, педагогам, 
правоохоронним органам. Із часом поширення наркотиків призвело 

до початку епідемії, яка поглинала все нові й нові жертви. Про це свідчить 

дослідження С.В. Шалей, яка відмічає наступні тенденції вживання 

наркотичних речовин серед молоді: зростання кількості осіб, які вживають 
наркотики епізодично; розширення асортименту наркотичних та інших 

психоактивних речовин; більше поширення полінаркотизму, тобто 
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Положення «поведінкової науки» можуть бути попередньо перевірені 
лабораторними, експериментальними методами, доповнені дослідженнями 

вищої нервової діяльності людини, неврології та психофізіології. 

На відміну від традиційної соціальної психології, яка зосереджується 

на процесах сприйняття, мисленнях та відчуттях, біхевіористична 
соціологія переакцентовує увагу з когнітивних процесів на об’єктивно 

спостережувальні, фіксовані поведінкові реакції. 

Едвард Уілсон (народ. 1929) – американський ентомолог – стверджує 

спільність визначальних принципів функціонування живих спільнот, 
зокрема домінації або владарювання, правил територіальності, батьківського 

піклування тощо. Провідною у концепціях Е. Уілсона є теза про те, 

що людська поведінка первісно визначається генетично, а еволюція 

людських спільнот така сама, як і в інших біологічних видів. Тобто 
поведінкова адаптація має здебільшого спрямованість на виживання, 

а моделі соціальної поведінки значною мірою є результатом генетично 

вкорінених прагнень. Соціологічні інтерпретації натомість можуть тільки 
пояснити ці прагнення. 

Основними дослідницькими полями для соціологічних узагальнень 

слугували розгляди агресивних дій, сексу й альтруїзму в життєдіяльності 

живих організмів. На думку Е. Уілсона, агресія – сума реакцій нервової 
системи тварин чи людини, що виявляється при захопленні або захисті 

території, в боротьбі за домінування у групі, в деяких формах сексуальних 

відносин – трактувалися як дія, що слугує адаптації, відіграє важливу 

роль в еволюційних процесах. Е. Уілсон стверджує, що соціальні, 
культурні, взагалі всі зумовлені середовищем фактори переважають у 

формуванні людської поведінки і лише десять відсотків у поведінці 

людини є безпосереднім результатом біологічних сил, більшість – це 

переважно наслідки дії середовища. 
Зважаючи на особливості сексуальної поведінки, вказував на те, 

що кожен із сексуальних партнерів бажає досягти репродуктивного 

успіху в реалізації власної індивідуальності. Стосунки чоловіка й жінки 
в основі своїй регулюються сексуальними зносинами. 

Розглядаючи проблему альтруїзму, Е. Уілсон визначає альтруїзм 

як саморуйнівну поведінку, що здійснюється задля користі інших. 

Позитивна оцінка такої поведінки також успадковується генетично [3, 
с. 61, 62]. 

П’єр Ван ден Берге, активний прихильник біологічного функціоналізму, 

значну увагу приділив дослідженню підходу до аналізу людських 

стосунків. На думку американського вченого, треба подивитися на людину 
як «на просто біологічний вид серед інших». Тобто існує беззаперечний 

фактор людської природи, який значно зумовлює певну поведінку та 
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особливі моделі соціальної структури. Він доводить свої тези прикладами 
дослідження агресивності людей, еволюції її проявів, показуючи, що 

виявляються очевидні біологічні підвалини таких соціальних феноменів, 

як війна, стратифікація, політична діяльність тощо, і що ми не зможемо 

повністю зрозуміти їх. Біологічні блоки, насамперед, пов’язані з віком 
та сексом, закладені в основи визначальних характеристик суспільства. 

Без них неможливо розкрити сутності сім’ї, сексуальних стосунків, 

нерівності, мистецтва, розваг та ігор, релігії й багато інших феноменів 

людського життя. 
Вихідне положення П’єра Ван ден Берге полягає у визначенні 

наявності «людської природи» як і природи будь-якої тварини, і що 

ця природа є визначальною передумовою усіх форм її діяльності та 

організації. Біопрограми «людської природи» у ході еволюційного 
розвитку переплелися з культурно-середовищними факторами. 

Разом з тим опоненти соціобіології виступають з наступними 

контртезами: 
 соціобіологічне тлумачення генетичного контролю недостатнє 

й не підлягає достовірній перевірці, бо історичну еволюцію 

соціального не можна реконструювати; 

 у соціобіології абсолютизуються природні відмінності людей й 
водночас неправомірно припускається нейтральність соціального 

середовища у процесі самореалізації індивіда; 

 ієрархічність соціальних структур не зводиться до індивідуальних 

відмінностей людей; 
 соціальна нерівність, рольова диференціація у суспільстві не 

визначається тільки факторами спадковості; 

 особливості «людської природи» не зумовлюють види соціальної 

організації й реальної поведінки осіб. 
Теоретичне вчення П’єра Ван ден Берге є корисним для предметного 

вивчення поведінки людей у залежності від її взаємодії з навколишнім 

середовищем. 
 

2.8. Висновки 

У різні епохи ставлення до поведінки людей залежало від задач, 

що стояли перед суспільством і які знаходили своє відображення у 
багатьох філософських вченнях. Епоха Еллінізму славиться вченнями 

Платона і Аристотеля, які стверджувати, що людина є частиною 

суспільства і нерозривно з ним пов’язана. У середньовіччі поведінка 

людини розглядалася через призму релігійного вчення. Прикладом 
цьому є праці Августина Блаженного, Фоми Аквінського. Епоха 

Відродження прославилася працями Ніколи Кузанського, Еразма 
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своєрідна «наркотична» термінологія. Значні темпи розповсюдження 
наркотичних речовин спостерігаються у світі, а згодом і в СРСР у другій 

половині ХХ ст. Особливо небезпечними стали ін’єкційні наркотики. 

 

5.2. Актуальність проблеми наркоманії 

«Наркоманія» походить від грецького «narke» – затьмарення свідомості, 

заціпеніння, оніміння, параліч; «наркозис» – смерть, манія, божевілля, 

безумство, пристрасть. Це хворобливий психічний стан, зумовлений 

хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами, 
що віднесені до таких конвенціями ООН чи Комітетом з контролю за 

наркотиками при Міністерстві з охорони здоров’я України, і який 

характеризується психічною або фізичною залежністю від них. 

Наркоман – це людина, яка регулярно вживає наркотичні речовини, і 
якій лікарі встановили діагноз «наркоманія» [1, с. 22]. 

Наркотик – це сильна отрута, що негативно впливає на організм 

людини. 

Соціологи під наркотизмом розуміють поширеність і характер 

споживання наркотичних речовин як соціальне явище [7, с. 8]. 

Ознаками наркотизму як соціального явища є: 

 адиктивна поведінка, що набула масових форм; 
 виникнення особливих соціальних груп споживачів адиктивних 

речовин; 

 поширення адиктивної субкультури; 
 виникнення специфічних соціальних відносин; 

 трансформація соціальної структури під впливом наркотизму 

[7, с. 9]. 

Соціологічні дослідження показали, що значна кількість молодих 
людей вживає наркотики, які вкрай негативно впливають на здоров’я 

людини та значно скорочують життя їх споживачів. Тому ця надзвичайно 

важлива проблема знаходить широкий відгомін у засобах масової 

інформації, телебаченні, радіо, інтернет-виданнях. Її активно обговорюють 
у побуті, колі друзів, серед студентів вузів, учнів шкіл, професійних 

училищ тощо. У переважної більшості населення до споживачів 

наркотичних речовин сформувалося різко негативне ставлення. 

З метою посилення боротьби з наркотизацією та вдосконалення 
профілактичної роботи, націленої на її попередження, відпрацьовано 

цілий ряд документів, законів, постанов, актів, рішень, програм тощо, 

які, на превеликий жаль, поки що значних позитивних результатів не 
дали. Останнім часом в Україні значно посилилася боротьба з цим 

негативним явищем. Підтвердженням цього є Закон України від 8 липня 

1999 року №863-ХІV «Про внесення змін до Закону України «Про 
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споживання психоделіків, яке дуже часто пов’язувалося з творчим і 
філософським пошуком, пацифізмом і рухом хіпі. Але у 1970-х роках 

природа і структура середовища споживання наркотиків у більшості країн 

Заходу змінилася. Студентство розподілилося на учасників «конопляного 

бунту» та серйозних політичних активістів, які відмовлялися від 
наркотиків. У 1970-х роках стали широко поширюватися важкі наркотики, 

в тому числі опіанти. Героїн став доступним цілим молодіжним групам, 

бандам, як символ «крутизни», що перейшли на ін’єкційне споживання 

наркотиків. Різке збільшення кількості смертей, пов’язаних з наркотиками, 
призвело до зростання проблем з приводу наркотизації молоді у США 

і Європі. 

У Радянському Союзі ситуація з наркотиками складалася дещо 

інакше. В СРСР самим популярним наркотиком у 20-30-ті роки минулого 
століття був кокаїн, або «марафет». Більша частина кокаїністів була у 

віці менше 20 років. Кокаїн розповсюджували безпритульні, продавці 

сірників, цигарок, газет, дрібні злодюжки. Нюхати кокаїн починали з 
10-12-річного віку. Дорослі приходили до кокаїну через пияцтво та 

алкоголь. Спекулянти привозили німецький, польський, японський 

кокаїни. Основна причина його поширення полягала у масовій 

безпритульності, злиднях, невихованості. 
У 1950-1960-х роках почали спостерігатися випадки ін’єкційної 

наркоманії. Споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН) у той час – 

представники багатих аристократичних сімей, поети, артисти, музиканти. 

Наркотики вважались капризом еліти і «хворобою дисидентів». У цей 
час у кримінальному середовищі з’являється поняття «ширка» – те, 

що можна ввести у вену за допомогою голки з метою отримання кайфу. 

«Ширкою» називали всі «кайфовміщуючі» препарати і суміші – від 

промедолу, морфіну гідрохлориду і закінчуючи барбітуратами. У 70-х роках 
минулого століття «ширкою» починають називати самотужки приготовлену 

витяжку алкалоїдів опію. До середини 1980-х років «ширка» стає 

популярною не лише у кримінальних колах, а й серед молоді СРСР. У 
цей період часу з’являються специфічні «професії»: «варщик» (той, хто 

готує «ширку»), «барига» (продавець); вживання «ширки» ритуалізується і 

набуває риси субкультури. До середини 1980-х років наркотизація 

суспільства розпочалася значними темпами, що призвело до появи 
чорного ринку наркотиків і формування наркобізнесу. 

Отже, наркотичні речовини відомі людству зі стародавніх часів. Їх 

застосування та вживання було частиною ритуалу, традицій, релігійних 

вірувань. З часом винайдення сильнодіючих штучних наркотиків 
спровокувало значне їх поширення, особливо у молодіжному середовищі 

та стало елементом молодіжної субкультури. Серед СІН з’являється 
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Роттрдамського, Томаса Мора, Томазо Кампанелли та інших видатних 
вчених, які подумки будували нове, світле суспільство, у якому люди 

будуть щасливі та незалежні. Новими поглядами на життя та поведінку 

людей відзначилася німецька класична філософія, яка мала на меті 

вивчити людину, її роль та значення в суспільних процесах. З точки 
зору психології до цієї проблеми підійшов З. Фройд, Е. Дюркґейм та 

інші. К. Маркс визначив ставлення людини до засобів виробництва та 

розвинув теорію соціального конфлікту. Значний внесок у вивчення 

девіантних відхилень внесли вчені ХХ ст., які розробили системний 
підхід до розробки цієї проблеми. 

 

2.9. Питання для самоконтролю 

1. Біологічні концепції девіантної поведінки. 

2. Психологічні теорії девіантної поведінки. 

3. Соціологічні теорії девіантної поведінки. 

4. Етика Платона: вчення про ідеї та вчення про душу. 

5. Е. Дюркґейм: поняття суїциду. 

6. К. Маркс: причини класового конфлікту. 

7. Аристотель: людина як соціальна істота. 

8. Погляди Еріха Фромма на девіацію. 

 

Питання до роздумів 

1. Чому протягом багатьох віків девіація була предметом досліджень 

цілого ряду вчених і філософів? 

2. Чим відрізняється девіантна поведінка у Стародавній Греції від 

такої ж поведінки у Середньовічній Європі та в сучасному світі? 

3. Що думав Аристотель про доброчинність? 

4. Чому Т. Гоббс вважав, що життя базується на минулому і думках 

про майбутнє? 
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і державний діяч Марк Порцій Катон (234-149 р. до н. е.) та римський 

вчений енциклопедист Марк Торрецій Варрон (116-27 р. до н. е.) у своїх 

творах згадували про мак, який входив до складу опійно-шафранової 

настоянки Сабура [6, с. 15]. 

Одурманюючі речовини викликали стан наркотичного сп’яніння 

та ейфорії, полегшували страждання, зменшували біль. Галюциногенні, 

стимулюючі речовини, транквілізатори використовувалися у культових 

та релігійних цілях. Ними користувалися шамани для того, щоб увійти 

в контакт із потойбічним світом, передбачити майбутню долю людини, 

побачити пророчі видіння. Отже, наркотичні речовини були відомі людям 

тисячі років тому назад. 

Широке використання наркотиків (у даному випадку – морфію як 

знеболюючого препарату) отримало значне поширення у роки Кримської, 

Франко-Пруської, Першої світової і громадянської війн, тобто наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ століття. Наркотичні препарати в медицині, як 

правило, використовувалися у вигляді пігулок, порошків та вдихалися 

під час паління. 

Перший синтетичний наркотик героїн був відкритий у 1898 році й 

з часом був випущений у продаж компанією «Байєр». Фармацевти 

сподівалися, що цей препарат знизить приступи кашлю, але він викликав 

у пацієнтів наркотичну залежність. 

Перша міжнародна Конференція з наркотиків, яка фінансувалася США 

і підписана в Гаазі, відбулася у 1912 році й торкалася проблем опіуму, 

морфіну та кокаїну. Країни, які підписали конвенцію, зобов’язувалися 
прийняти закони, які обмежували виробництво, продаж і використання 

наркотиків у медичних і дослідницький цілях. У 1914 році у США 

вступає в силу Акт Харрісона про наркотики – закон, який визнавав 

споживання героїну і морфіну «зловживанням наркотиками». Віднині 
наркозалежні були вимушені ховати факт свого споживання наркотиків, 

йшли у підпілля. У 1919 році право лікарів прописувати на свій розсуд 

опіати обмежувалися рішенням Верховного суду країни. Але всі прийняті 
обмеження сприяли зростанню чорного ринку. У 1924 році Америка, 

Англія і Німеччина одночасно забороняють забезпечення опіумом 

наркозалежних, які знаходяться у клініках. Ці заборонні заходи призвели 

до ще більшого розростання чорного ринку наркотиків. 
У роки Другої світової війни (1939-1945) наркотики широко 

застосовувалися солдатами воюючих армій. Після війни у країнах Заходу 

різко зросла кількість наркозалежних, а у 1960-х роках – особливо. Це 

був своєрідний протест молоді проти існуючого ладу, експансії США. 
Серед молоді були «популярні» куріння марихуани і експериментальне 
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2. Чи є альтернатива життю? 

3. Чи може смерть вирішити всі проблеми особистості? 

 

4.20. Використана література 
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клієнтами, які схильні до суїциду: Навчально-методичний посібник. – 

Ужгород, 2002. – 122 с. 

2. Дюркґейм Еміль. Самогубство: Соціологічне дослідження / Пер. з 

фр. Л. Кононович. – К.: Основи, 1998. – 519 с. 
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6. Пихтіна Н.П., Новгородський Р.Г. Профілактика та соціально-

педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки: Навчально-методичний 

посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Гоголя, 2007. – 239 с. 

7. Див. п. 3. 

8. Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. – Новое литературное 

обозрение, 2000. – 576 с. 

9. Юр’єва Л.М. Історія. Культура. Психічні розлади та розлади 

поведінки. – К.: Сфера, 2002. – 314 с. 

 

 

 

ТЕМА 5. НАРКОМАНІЯ – ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

СУЧАСНОСТІ 

 

5.1. Історичні аспекти наркотизму 

Про існування наркотиків відомо з глибокої давнини. Первісні люди 

вдихали дим, насичений запахами різних трав, серед яких були трави з 

наркотичними властивостями – дика конопля, мак тощо. Майже 5 тис. 

років тому жителям Персії вже був відомий опій. За 1500 років до н. е. 

було зібрано майже 700 рецептів, багато з яких ґрунтувалися на опіумі 

[4, с. 31]. У стародавньому Римі було дозволено до вживання близько 

400 видів рослин з наркотичними властивостями. Римський письменник 
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Вивчивши матеріали «модуля 2», студент має знати: 

 основні характеристики форм і видів девіантної поведінки; 

 актуальність проблеми девіацій у світі та українському суспільстві; 

 історію злочинності, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІД, проституції, 

суїциду. Ознайомитися з працями різних вчених з проблем 
девіантної поведінки; 

 поняття злочину, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІД, проституції, 

суїциду; 

 причини девіантної поведінки особистості у суспільстві; 
 індивідуальні та колективні форми проявів девіацій; 

 підліткові поведінкові відхилення від норми; 

 негативний вплив девіантних явищ на загальний розвиток та 

здоров’я суспільства; 
 стан девіантних проявів у Миколаївській області та інших регіонах 

України. 

 

ТЕМА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ І ВИДІВ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ. 

ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ 

 

3.1. Історія соціології злочинності 

Розглядаючи злочинність, як складову девіантої поведінки та вкрай 

небезпечного суспільного явища, треба чітко собі уявити, що злочинність 

існувала у всі історичні часи і була незмінною частиною життя кожного 
народу і спільноти. Суспільство завжди поділялося на тих, хто скоював 

злочини, тих, хто боровся із злочинністю і тих, проти кого спрямовувалися 

протиправні дії. У святій книзі Біблії знаходимо свідчення про скоєння 

навмисного вбивства Каїном свого брата Абеля. Господь засудив це 
вбивство, сказавши: «І нині проклятий ти від землі, яка відвернула вуста 

свої прийняти кров брата твого від руки твоєї. Коли ти будеш обробляти 

землю, вона не стане більше давати сили своєї для тебе; ти будеш 
вигнанцем і бродягою на землі». 

У різні історичні епохи держава, незалежно від суспільно-економічної 

формації, церква, суспільство боролася зі злочинами: видавалися 

спеціальні закони, спрямовані на подолання злочинності, визначалася 
міра покарання злочинцям (грошові штрафи, термін ув’язнення, вид 

страти, вигнання, відлучення тощо). Але історія говорить про те, що 

Модуль 2 
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злочинність суспільством диференціювалося – одним можна було 
вбивати, і це не вважалося злочином, інших за це суворо карали. 

Прикладом тому є історія Стародавнього Риму, коли рабовласник міг 

вбити свого раба і за цей кривавий вчинок не ніс ніякої відповідальності. 

А у випадку посягання раба на життя чи здоров’я господаря або вільного 
громадянина, раба забивали до смерті. 

Доцільно згадати про те, що у Стародавньому світі філософи намагалися 

відповісти на запитання: що таке злочин і яка відповідальність повинна 

бути за його вчинення? Чому він вчиняється і повторюється? 
Платон намагався дослідити причини вчинення злочинів, їх мотиви. 

Відстоював принцип індивідуалізації покарання, яке, на його думку, 

повинно відповідати не лише характеру вчиненого, але й мотивам 

винної особи, враховувати прояви шахрайства, жорстокості та юнацької 
довірливості. Він допускав смертну кару, відзначав особистий характер 

покарання, тобто те, що воно не повинно поширюватись на нащадків 

злочинця, навіть у випадках посягання на державний устрій. Заслуговує 
увагу і те, що Платон добродійство та зло пов’язував не з природними 

якостями особи, а з її вихованням [21, с. 103] і вважав, що покарання 

повинно не тільки карати, але й виховувати. 

Аристотеля турбувало питання рівності громадян полісу. Великий 
філософ і вчитель Олександра Македонського вважав покарання, якому 

підлягав злочинець, повинно було носити профілактичний характер і 

мало викликати страх у тих, хто ставав на шлях злочинності, а заодно 

і в усіх громадян держави. На його думку, чим більші були користь та 
задоволення, які отримані у результаті вчинення злочину, тим більш 

суворим повинно бути покарання. Він був твердо переконаний у тому, 

що злочинець стає зіпсованим по своїй волі, але дух його повинен 

панувати над тілом, а розум над інстинктом, як господар над рабом. 
При призначенні покарання Аристотель вважав доцільним враховувати 

обставини вчиненого злочину і не карати за злочини, що вчинені при 

обставинах, «які перевищували звичайні сили людської природи», тобто 
правомірна поведінка не повинна вимагати прояву героїзму, а також 

пропонував розмежувати злочини на навмисні та ненавмисні. Він був 

твердо переконаний у тому, що злочинець стає зіпсованим по своїй волі, 

але дух його повинен панувати над тілом, а розум над інстинктом як 
господар над рабом. 

У Римській державі у період її розквіту злочинність набула особливо 

загрозливих масштабів. Одним з її різновидів було узаконене вбивство 

гладіаторів один одного на арені цирку на потіху вільних громадян та 
правителів Риму. Тобто вбивство не тільки не переслідувалося, а 

навпаки, заохочувалося і підтримувалося. Тому римський оратор та 
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б) вироблення особистісного соціального ідеалу; 

в) усвідомлення власного життя як об’єктивного уможливлення 

наближення до ідеалу. Засобом профілактики становлення суїцидальної 

поведінки у підлітків є розвиток соцієтальних характеристик підліткових 

груп. 

Зниження вікового цензу серед самогубців спостерігалося з початку 

60-х років минулого століття у США, Австрії, Швейцарії, Німеччині, 

Голландії, Англії, Австралії, Японії. У теперішній час складні проблеми 

інтеграції у суспільне життя можуть бути провідними у зростанні 

кількості самогубств серед молоді. Набуває переваги свідомий суїцид. 

 

4.18. Висновки 

Самогубство – це соціальне явище, яке вимагає особливої уваги 

суспільства. Суїцид, як елемент культури різних народів, був притаманний 

різним суспільствам. Люди винайшли цілий ряд засобів добровільного 

позбавлення себе життя. Негативне ставлення до самознищення 

простежується від стародавніх часів до нашого часу. Здорове суспільство, 

церква завжди заперечували добровільний відхід людини від життя. 

Вченими простежується циклічність та деяка закономірність скоєння 

самогубств залежно від цілого ряду чинників. Але здоровий глузд 

говорить про те, що не варто йти з життя добровільно, яке, незважаючи 

на цілий ряд проблем, є прекрасним. Проти самогубства висловлювалися 

Платон, Спіноза, Артур Шопенгауер, Микола Бердяєв, Альберт Камю, 

Іммануїл Кант, Володимир Соловйов та багато інших відомих і 

знаменитих людей. 

Серед соціально небезпечних верств населення таких, як наркомани, 

алкоголіки, токсикомани, ув’язнені, бомжі, повії ризик суїциду різко 

зростає. Також, враховуючи нестабільну економічну та політичну 

ситуацію у країні, урбанізацію, глобалізацію цю категорію можуть 

поповнити бізнесмени, фінансисти, підприємці, як це мало місце у 

часи Великої депресії у США. 

 

4.19. Питання для самоконтролю 

1. Теорія Е. Дюркґейма про суїцид. Види самогубств. 

2. Вказати чинники самогубств. 

3. Зробити аналіз причин вчинення самогубства. 

4. Охарактеризувати поведінкову ситуацію суїцидента. 

 

Питання до роздумів 

1. Чому люди скоюють суїцид? 
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суїцидальності. Також підліткова субкультура, не тільки не містить 
пересторог проти суїцидальності, а навпаки – за своєю структурою 
сприятлива для вироблення суїцидальних сценаріїв та їхньої реалізації 
[5, с. 3]. 

За дослідженнями О.Г. Лосієвської, психофізіологічні особливості, 
притаманні підліткам, зумовлюють значну неконтрольованість суїцидальної 
поведінки. Спілкування з однолітками, яке в суїцидальній поведінці є 
провідним видом діяльності, визначає певну самодостатність підліткової 
субкультури, що ускладнює можливості психологічного впливу на 
суїцидальні прояви [5, с. 19]. Отже, на думку дослідниці: 

1) визначальним чинником суїцидальної поведінки у підлітків, яким 
невластиві патопсихологічні риси, є соціально-психологічний. Зокрема 
значний вплив здійснює наслідування поведінкових взірців, які набувають 
рис субкультури і проявляються у підлітків як «ефект Вертера». З цим 
чинником пов’язані й усі конформістські мотиви суїцидальності. Його 
ключовим моментом є когнітивний вплив, що зумовлює вироблення 
суїцидальних сценаріїв; 

2) підлітковій субкультурі притаманні риси автономності, 

ригористичності, максималізму, нігілізму, конформізму, посутньої 

текстуальності, проявлення в ігрових формах. Такі характеристики 

виступають сприятливими для становлення суїцидальних сценаріїв, що 

мають таку структуру: 

а) завваження суїцидального акту (джерелом може виступати 

повідомлений досвід інших осіб чи персонажів літератури, фільмів тощо); 

б) прийняття завваженого досвіду в якості поведінкового взірця, 

суїцидальний акт стає етично нормативним; 

в) оформлення й повідомлення суїцидального тексту, що включає 

передсуїцидальні обставини, суїцидальні дії та постсуїцидальні наслідки; 

г) аналіз життєвих обставин, які спонукають або відволікають від 

реалізації виробленого сценарію; 

3) існують позитивні та негативні чинники запобігання суїцидальній 

поведінці, які проявляються ефективно лише у сув’язності. Об’єктивною 

основою цих чинників виступає: 

а) соцієтальність (причетність / непричетність до групи); 

б) екзистенційно-сенсова аксіологія, що може проявлятися у вигляді 

релігійних, політичних чи метафізичних проектів життя індивіда; 

4) чинники суїцидальної поведінки у підлітків не актуалізуються за 

наявності високого ступеня розвитку особистісної та соціальної рефлексії. 

Рефлексивний акт уможливлює: 

а) розуміння відносності соціальних феноменів; 
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юрист Цицерон самим важливим джерелом злочинів вважав «нерозумні 
та жадібні пристрасті до зовнішніх задоволень, з безмежною 

необдуманістю до задоволення потреб», а також сподівання на 

безкарність. Звідси визнання важливості покарання, яке переслідує мету і 

загальної, і приватної превенції, що забезпечує безпеку суспільства. 

У Стародавньому Римі особливо вирізнялись кримінологічні ідеї 

Цицерона та Сенеки. Цицерон самим важливим джерелом злочинів 

вважав «нерозумні та жадні пристрасті до зовнішніх задоволень, з 

безмежною необдуманістю до задоволення потреб», а також надію на 

безкарність. Сенека – римський філософ та політичний діяч, письменник, 

як і Платон, вважав, що покарання повинно прагнути як до виправлення 

винного, так і до безпеки суспільства шляхом попереджувального впливу 

на інших його членів. Проблема викорінення злочинів, а не злочинців, 

простежується у творах римського письменника Публія Сіра і цей 

процес, на його думку, повинен був спиратися на хороше законодавство. 

Частина мислителів древності, вважаючи злочини аномалією у суспільстві, 

шукали мотиви та причини їх скоєння. Горацій і Вергілій серед мотивів 

та причин злочинності називали, перш за все, користолюбство, гнів, 

гордість, навіть жадобу крові, прагнення до почестей чи, як висловлювався 

Ювеналій, до пурпуру. 

Лукрецій відзначав як причину злочинності страшну бідність народу. 

Горацій вимагав відрізняти злодія, який вкрав у чужому саду декілька 

плодів, і «нічного злодія та святотатця», злодія боязливого та грабіжника. 

Подальші історичні події (падіння Римської імперії та захоплення 

її варварами) на деякий час призупинили пошуки, націлені на 

попередження та профілактику злочинності, як суспільно небезпечного 

суспільного явища. 

У середньовіччі наступила епоха безроздільного панування церкви. 

На чільне місце ставилося релігійне вчення про те, що все дано людині 

від Бога, а в основі злочину лежить або зла воля, або призначене від 

Бога – злий дух, який поселився в нього. На вогнищах інквізиції 

спалювалися ті, хто не відповідав канонам церкви, проявляв непокору, 

інакомислення, виявляв незгоду з діяннями церковників. Отже, сама 

церква стала на шлях масової злочинності під прапором «хрестових 

походів», «мисливства на відьом» тощо. 12 хрестових походів і 13-й – 

дитячий призвели до розорення цілих народів, принесли у жертву тисячі 

життів, у тому числі дитячих. 

У цей час звертають на себе увагу позиції каноністів та середньо-

освічених криміналістів, які рішуче заперечували смертну кару і на 

перший план ставили виправлення злочинців. Навіть релігія, на їх думку, 
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не повинна охоронятись стратою. Проте на практиці пізніше запанував 

погляд, за яким церква не має права застосовувати страту, але таке право 

може бути їй надано владою у випадках вивчення тяжких злочинів. 

Епоха Відродження подарувала нам значну кількість філософських 

ідей, спрямованих на попередження злочинності, як один з основних 

елементів її викорінення. З цього приводу показові праці Тома Мора 

(«Надзвичайно корисна, а також і цікава, дійсно золота книга про 

найкраще влаштування держави і про новий острів Утопія», яка була 

написана у 1516 році), Томазо Кампанелли («Місто сонця»). Бекон 

акцентував увагу на удосконаленні законів, оскільки вважав, що легальна 

форма нерідко прикриває один із видів насильства або охороняє брехню 

та жорстокість. 

З ХVІІІ сторіччя починається бурхливий розвиток вчень про злочин 

та реагування на нього. Особливе значення мали роботи Монтеск’є та 

Беккаріа. 

Шарль Монтеск’є розвивав ідею закономірного розвитку всього у 

світі, в тому числі людських дій, та вимагав від законодавця рахуватись 

із «загальним духом свого народу», також точного визначення кола 

державних злочинів, бо це веде до перетворення правління країни в 

деспотичне. Це перша в історії спеціальна праця на цю тему. Монтеск’є 

зазначив, що закони поєднують людей у суспільство. Про причини 

злочинності та заходи боротьби з нею, відмічаючи соціальну 

невлаштованість суспільства та необхідність попередження злочинності, 

писали також Локк, Гельвецій, Гольбах, Дідро, Вольтер, Бентам та інші 

філософи. 

У кінці ХVІІІ сторіччя найбільш поширеним напрямком класичної 

школи був так званий метафізичний. Найвизначнішими представниками 

метафізичного напрямку були автори кантіанської та гегельянської шкіл. 

Чисті метафізики та метафізики історико-філософського плану намагались 

побудувати систему вічного природного кримінального права, спираючись 

на ідеї абсолютної справедливості. Проте існувала третя різновидність 

даного напрямку, яка вилилась у подальшому в позитивізм, основна 

ідея якого зводилась до того, щоб від спроб знайти «природне 

кримінальне право» перейти до розробки позитивного кримінального 

законодавства». 

До початку ХІХ ст. статистика злочинності була відсутня. І лише з 

1827 р. у Франції, а згодом і в інших європейських країнах вона починає 

запроваджуватися. Значний внесок у цю справу зробив міністр юстиції 

Франції, видатний адміністратор і вчений А.-М. Геррі. Кримінальна 

статистика для соціологів ХІХ ст. перетворилася на головне джерело 
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стресові ситуації, зміни у настрої, мисленні, зловживання алкоголем, 
наркотиками, токсичними та одурманюючими речовинами, ліками, 

психічні розлади. Депресія – це, насамперед, епізод розладу настрою, 

що супроводжується нейровегетативними симптомами, які спостерігаються 

щоденно протягом не менше двох тижнів [1. с, 10]. За дослідженнями 
М.Д. Вовканич, спостерігаються закономірності перебігу депресії в 

різних вікових категоріях населення: 

1. Діти в препубертатному віці частіше: скаржаться на соматичні 

порушення, проявляють рухову неспокійність, тривогу, страх. 
2. Підлітки: зловживають психоактивними речовинами, демонструють 

асоціальну поведінку, непосидючі, нерозбірливі в статевих зв’язках та 

надмірно сексуальні, не дотримуються правил особистої гігієни. 

3. Особи зрілого віку: скаржаться на соматичні розлади шлунково-
кишкової, серцево-судинної, статевої сфери, опорно-рухового апарату. 

4. Особи похилого віку: скаржаться на зниження інтелектуальних 

функцій, прояви псевдодеменції, соматичні порушення [1, с. 15]. 
Але поряд з видимими причинами самогубства існують приховані – 

це внутрішньо-особистісні якості людини. За зовнішньою маскою 
душевного спокою можуть приховуватися таємні душевні «шторми», 
негаразди, неспокій. 

Отже, в різні періоди віку людину долають усілякі проблеми – від 
невдалого кохання у юності до життєвих негараздів у старості (хвороби, 
погано виховані діти, бездомність, самотність тощо). Тому вчені 
простежили вікові особливості суїциду і дійшли висновку, що найбільш 
небезпечний суїцидальний вік від 19-20 до 35-40 років. У різні пори 
року кількість випадків самознищення теж нерівномірна. Так, стосовно 
доби найчастіше скоюється самогубство з ранку до полудня, і переважно 
весною. Частіше покінчують з життям чоловіки, хоча спроб більше у 
жінок. 

 
4.17. Причини підліткового суїциду 
Останнім часом віковий ценз суїцидентів знизився до підліткового 

віку. Тому ця проблема є нагальною у нашому суспільстві. Причинами 
самогубств молодих людей можуть бути шкільні проблеми (стосунки 
з однокласниками, вчителем), сімейні стосунки, смерть любимого артиста 
чи співака. Наприклад, після трагічної загибелі співака Віктора Цоя 
у різних куточках Радянського Союзу покінчили з життям близько 
40 хлопчиків та дівчаток. 

Домінуючим фактором суїцидальної поведінки у підлітків виступає 
наслідування поведінкових взірців, які набувають рис субкультури. 
В такий спосіб набувають становлення усі конформістські мотиви 
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свідомого і стверджує, що суїцид людина скоює у стані «несвідомого», 
тобто навіть реально не обдумавши свій вчинок. Тому, розглядаючи 
суїцидні настрої, необхідно звертати, насамперед, увагу на несвідоме. Він 
вважає, що людина, яка намагалася вчинити самогубство, є проблемною 
особистістю, тобто кризовою, і вона, на думку З. Фройда, потребує 
невідкладної допомоги і пропонує декілька порад під час консультування 
таких людей: 

 звільнити людину від почуття провини; 
 ставитися до клієнта як до особистості, допомогти усвідомити це; 
 впорядкувати внутрішній хаос клієнта; 
 зберігати конфіденційність; 
 виявити, які фактори впливають на несвідоме, а також істинну 

причину суїциду і попередити її. 
Суїцид, за рідкісним виключенням, здійснюється на одинці. Парні 

або групові акти самогубства бувають вкрай рідко, за виключенням 
ритуальних. 

Мотиви, причини, наміри у більшості випадків залишаються загадкою 

для дослідників. Для виявлення істинних причин самогубства дослідниками 

вивчається минуле суїцидента. Родичі, друзі, близькі знайомі, товариші 
по роботі можуть розповісти про життя небіжчика, його настрій в 

останній період життя, зміст конкретних розмов із ним, особливості 

поведінки, що може пролити світло на мотиви самогубства. Корисна 

інформація про причини суїциду може бути отримана із записок, які 
залишає самовбивця. 

Зважаючи на той факт, що частина самогубств закінчується (слава 

Богу) невдалою спробою відходу з життя, дослідники з цікавістю 
вивчають психологічний стан людей, які залишилися живими. Цікавим 

є те, що переважна більшість з них, як ми вже знаємо, не хотіла помирати, 

сподіваючись на чудесний порятунок. 

Існують чотири типи людей навмисно прагнучих покласти край 
своєму існуванню: шукачі смерті, ініціатори смерті, заперечувачі смерті 

й гравці зі смертю (Едвін Шнейдман). Загалом самогубство належить 

до десяти основних причин смерті в сучасному Західному суспільстві. 

Дослідження вчених показали, що рівень самогубств, у деякій мірі, 
залежить від расової приналежності, статі, сімейного стану, приналежності 

до тих чи інших релігійних конфесій, культури. 

Самогубство є наслідком обставин, подій, у колі яких опинилася 

особистість. Переважна більшість людей, знаходячись у скрутному 
становищі, як правило, знаходять у собі сили вийти з нього, вирішити 

проблему, незважаючи на її складність. Частково самогубство є наслідком 

неможливості подолання існуючих перепон. Сюди також можна віднести 
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й інструмент дослідницької діяльності завдяки тому, що відповідні 

звіти включали певне коло суто соціальних ознак. За «точку відліку» 

дослідники беруть творчість, праці та ідеї А. Кетлє. Він був першим 

дослідником, який аналізував злочинність з чітко визначених соціологічних 

позицій, використовуючи дані кримінальної статистики Франції та 

інших європейських країн. Кетлє перший серед вчених, хто творчо 

використав дані кримінальної статистики, заклавши тим самим потужну 

наукову традицію [17, с. 13]. 

У Російській імперії статистичні дані про злочинність знаходимо у 

земських періодичних виданнях другої половини ХІХ ст. («Сборник 
Херсонского земства», «Зведеннях» («Сводах»)), працях Фальбока і 

Чарналуського на початку ХХ ст. Після Жовтневої революції, у 20-ті рр., 

в Москві у структурі ЦСУ було створено відділ моральної статистики. 

Але на початку 30-х рр. відповідні дослідження згортаються, дані більше 
не оприлюднюються і значні традиції, методичні здобутки кримінально-

статистичної роботи фактично втрачаються. Відновлення кримінальної 

статистики та її «відкриття» для громадськості відбулося вже на початку 

90-х рр. [17, с. 14]. 
За кордоном (переважно у США) соціологічний напрямок у 

кримінології сформувався на світоглядному й методологічному ґрунтах 

у 20-30-х рр. ХХ ст. У цей період часу відкидаються натуралістичні 
гіпотези, виникають нові потужні засоби емпіричних досліджень, 

суспільство сприймається як сукупність соціальних відносин, носіями 

яких є люди. Дослідники Чиказької школи запропонували нові 

методологічні підходи, передусім, в емпіричних і теоретичних напрямках 
соціології. Соціологічна школа в науці кримінального права з’явилася 

як відгалуження так званої «ново-італійської» або «позитивної» школи 

у науці кримінального права. Ч. Ломброзо довів, що злочинність 

детермінується не тільки біологічною природою людини, але й 
соціальними факторами. Активно вивчалися й аналізувалися проблеми 

етиології злочинності, відбувався пошук й аналіз соціальних причин, 

що зумовлюють злочинність [17, с. 14]. 

Професор І.П. Рущенко, з історичної точки зору, пропонує чотири 
національні відгалуження соціологічної школи в науці кримінального 

права: 1) французька або «Ліонська» школа на чолі з Г. Тардом і 

А. Лакассанем; 2) німецька школа (Ф. Ліст, А. Прінс); 3) італійська 
(«Третя») школа, лідером якої був автор двотомної «Кримінальної 

соціології» Е. Феррі; 4) російська школа, яку репрезентувала низка 

видатних вчених, таких, як Д. Дріль, А. Кістяківський, І. Фойницький, 

М. Духовський, М. Чубинський, С. Гогель, М. Гернет, А. Жижиленко, 
Х. Чарихов [17, с. 14, 15]. 
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Треба відзначити позитивний внесок відомих вчених ХХ ст. – 

П. Сорокіна, Р. Мертона, З. Фройда, Е. Фромма, А. Адлєра – у розробку 

теоретико-методологічних основ соціології злочинності. 

Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології, 

започаткована українським соціологом І.П. Рущенком у 2001 році, яка 

вивчає специфічними для соціології засобами і в притаманних соціології 

контекстів феномен злочинності й сукупність соціальних явищ, тенденцій, 

закономірностей, породжених злочинністю і розглядається у чотирьох 

основних контекстах: 

 як різновид соціальної поведінки (дослідження злочинної 

поведінки, кримінальної дії); 

 у зв’язку з функціонуванням соціальних інститутів, поділом 

суспільства на соціальні групи; 

 з точки зору соціокультурних явищ, ціннісних, ментальних і 

архетипічних чинників, притаманних націям-державам; 

 в інтернаціональному контексті, в перспективі розвитку світової 

цивілізації або окремих геополітичних структур [17, с. 11]. 

Нині соціологія злочинності взаємодіє з трьома групами дисциплін: 

юридичними дисциплінами кримінально-правового циклу (наука 

кримінального права, кримінальний процес, кримінологія та ін.),  

неюридичними дисциплінами, що досліджують феномен злочинності 

(філософія злочинності, кримінальна психологія, кримінальна антропологія, 

кримінальна сексологія), спорідненими галузями соціології – соціологією 

права, юридичною соціологією, соціологією девіантної поведінки 

[17, с. 13]. І.П. Рущенко наголошує, що соціологія злочинності має 

мультидисциплінарну основу, її джерела можна знайти в різних 

науках та дослідницьких традиціях. Сьогодні існує більше десяти 

найрізноманітніших соціологічних трактувань «злочинності, делінквентної 

й девіантної поведінки молоді, які стали «класичними» і увійшли у 

різноманітні західні хрестоматії й підручники з кримінології. Їх 

можна поділити на так звані «трансмісійні» теорії (наприклад, теорія 

диференційованого зв’язку Е. Сазерленда), «структурні» (наприклад, 

теорії Р. Мертона, К. Коена відносно аномії та соціальної дезорганізації 

або теорія соціального контролю В. Реклесса), «культурологічні» (теорії 

референтної групи М. Хескелла, злочинних субкультур В. Міллера й 

Д. Бордюа і т. ін.), до яких можна зарахувати і теорію конфлікту 

культур Т. Селліна; нарешті, соціально-психологічні концепції на кшталт 

теорії делінквентного дрейфу Д. Матца або стигматизації Г. Беккера і 

Д. Крессі. Подібні теорії треба сприймати з урахуванням того, що вони 

здебільшого створювалися на американському ґрунті й для Америки. 
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приймає непросте рішення. У філософській літературі самогубство 
трактується як вільне виявлення власної волі, медицині – свідома мета 

індивіда. В момент максимального психологічного напруження людина 

має намір знищити саму себе, чітко усвідомлюючи результати свого 

вчинку. Тобто агресивність спрямована проти власного «Я». Отже, 
головний ворог суїцидента – він сам. Намагання завдати особливого 

болю родичам, коханій людині, керівникові установи тощо може бути 

однією з причин самогубства. 

Але далеко не всі спроби суїциду мають негативний результат. 
Переважна їх кількість мають «демонстраційний» характер, який має 

на меті показати, що дана особа має серйозні проблеми, які вона не 

спроможна вирішити і вимагає для себе термінової допомоги, тобто 

«крик про допомогу», «активний протест» проти існуючої ситуації, 
«страждання», «самопокарання», бажання помститися коханій людині 

за зраду, показати свій нестерпний душевний біль. Майже у 60  % 

суїцидентів був присутнім елемент звернення до когось. Г.В. Старшенбаум 
виділяє тип самогубств, за яким перебуває самонеприйняття. Цей акт 

проявляється як крайня форма аутоагресії. Самогубство раціоналізується 

як винесення вироку за справжню чи уявну провину. В.В. Суліцький 

вказує на існування псевдосуїцидальних проявів. О.Г. Лосієвська доводить, 
що метою дій є не замах на власне життя, а реалізація фрустрованої 

потреби; погроза вчинення суїциду – лише шантаж [5, с. 19]. 
Важливо відмітити, що бажання скоїти суїцид виникає неспонтанно. 

Передсуїцидальний період триває від одного тижня до декількох років. 
У багатьох людей намагання порішити з життям формувалися рік-півтора і 
більше. Спочатку з’являються пасивні думки про сенс життя, що «для 
чого так жити», «як мені все це набридло», «скільки можна мучитись» 
тощо, потім з’являється бажання «утекти» від проблем і це все більше 
і більше стає нав’язливою ідеєю. Незважаючи на те, що паралельно 
існують думки, що ситуація (конфлікт з коханою людиною) може 
виправитися і все буде як раніше. Відсутність перспективи на її  
позитивне вирішення поглиблює думки про фактичне скоєння злочину 
проти самого себе. У майже 90 % випадків суїцидальним намірам 
передував конкретний привід. 

Дослідники відмічають той парадокс, що переважна більшість 
«бажаючих померти» вмирати не хотіла. Після щасливого порятунку 
свій вчинок вони пояснюють так: хотів налякати, я знав, що мене 
врятують, і я не помру тощо. Тобто значна кількість спроб суїциду носить 
«показовий» характер і «демонстративний» суїцид має свого певного 
адресата. Інколи на запитання: «Чому Ви зробили спробу суїциду?» 
суїцидент, зрозуміло, пояснити не у змозі. 

Фройд вважав, що 80 % у людині несвідомого, і лише 20 % – 



Мінц М.О. 

152 

Суїцидальною поведінкою є внутрішні й зовнішні форми психічних 

актів, які спрямовуються на позбавлення себе життя. Суїцидальна 

поведінка внутрішнього характеру включає в себе суїцидальні думки, 

уявлення, переживання, депресію, задуми щодо реалізації наміру суїциду. 

Зовнішні форми проявляються у скоєнні самознищення та його спробах. 

В.О. Тихоненко розрізняє 5 категорій мотивів самогубства: 

1. Протест, помста («з мене досить», «скільки так можна жити», 

«немає сил боротися» тощо). 

2. Заклик («попробуйте, як без мене важко», «зверніть на мене увагу», 

«я благаю – допоможіть»). 

3. Суїцидальні «ухилення» виникають при загрозі біологічному, 

психологічному, особистісному існуванню, якому протидіє висока 

самоцінність. Індивід не може витримати таку загрозу та обирає 

самознищення: «далі буде ще гірше», «все рівно помирати рано чи пізно», 

«я не переживу цієї ганьби». 

4. «Самопокарання» відбувається при внутрішньому конфлікті двох 

ролей: «я винний», «за власні гріхи треба відповідати», «я цього ніколи 
собі не пробачу». 

5. Відмова від життя («все втрачено», «це кінець») [6, с. 15]. 

Найбільш поширеними мотивами суїцидальної поведінки серед молоді 

є: нерозділене кохання, конфлікти з батьками, ревнощі, відсутність 
розуміння з однолітками. 

Дослідження вчених показали, що цінність життя зростає у тих 

випадках, коли люди стикаються з лихоліттями, війнами, голодом, 

стихійними лихами, епідеміями (холера, тиф, чума, сибірська язва) тощо. 
Цікаво, що чим складніше вижити, тим більше ціниться життя і тим 

менше самогубств та спроб їх скоїти. І навпаки, ситість, благополуччя, 

існуюча реальна можливість задовольнити всезростаючі потреби, 

фінансова стабільність, налагоджене життя, не є перепоною до 
всезростаючої кількості самогубств. Співачка Даліда, актриса Мерлін 

Монро, рок-зірка Курт Кобейн, маючи статки та значні фінансові 

рахунки, добровільно порішили з життям. На превеликий жаль,  
наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. смертність від самогубств у три рази 

перевищує смертність від автомобільних катастроф. 

Для попередження суїцидів необхідно врахувати психологічні чинники 

їх скоєння. Як відомо, самогубство скоюється у стані афекту, коли 
людина вважає, що вона не здатна знайти вихід із складної ситуації, 

вирішити складні питання. Психічні хвороби, емоційні порушення, 

депресія, стреси можуть «показати» шлях до простого вирішення 

проблеми. У випадку спроби самогубства, як нам здається, людина сама 
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Це, наприклад, чітко простежується на прикладі популярної концепції 

структурної напруги, автором якої є Р. Мертон» [17, с. 15, 16]. 

Останнім часом на пострадянському просторі проблемі вивчення 

причин злочинів, їх походження, чинників тощо простежується у цілому 

ряді наукових праць та дисертаційних робіт І.П. Рущенка, Т.Г. Перепилиці, 

Н.Є. Афанасьєвої, російський вчених Г.Є. Зборовського, В.Я. Гілинського, 

В. Абрамкіна, В. Чеснокова, В. Пірожкова, О. Дубягіної та інших. 

 

3.2. Актуальність проблеми злочинності 

Злочинність – відносно поширене, статично стійке соціальне явище, 

форма поведінки, що відхиляється і яка являє собою суспільну небезпеку. 

Зважаючи на складні та неоднозначні процеси, що відбуваються в 

українському суспільстві, злочинність продовжує існувати і створювати 

значні проблеми трансформаційним процесам, які динамічно розвиваються 

у країні. Соціальна нестабільність, кризові явища провокують зростання 

злочинності. Про наявність значного рівня злочинності в Україні свідчать 

дані: в 1987 р. зареєстровано 237 821 злочин, у 1992 р. – 480 478, а в 

1997 р. – майже 590 тис. В Україні щорічно близько 11 тис. дітей скоюють 

суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива 

кримінальна відповідальність [6]. 

Згідно з опублікованими розрахунками, коефіцієнти інтенсивності 

злочинів в Україні протягом 12 років, починаючи з 1986 року, на 100 тис. 

населення наступні: у 1986 р. – 488, у 1987 р. – 484, у 1988 р. – 473, у 

1989 р. – 623, у 1990 р. – 718, у 1992 р. – 921, у 1993 – 1 033. у 1994 р. – 

1 096, у 1995 р. – 1 241, у 1996 р. 1 202, у 1997 р. –1 159. Кількість 

злочинів в Україні в 1997 р. у порівнянні з 1986 роком збільшилася у 

2,4 рази, а щорічний приріст її склав 15 %. Піки сплесків злочинності 

спостерігалися у 1989, 1990 та 1991 роках. У 2001 році у 184 спеціальних 

закритих установах знаходилося 216 тис. засуджених. Серед осіб, які 

скоїли злочини у 2003 році понад 50 % молоді люди віком до 30 років. 

Застосовуючи кримінологічні ознаки – мотиви і засоби вчинення 

злочинів – їх можна розподілити на чотири блоки: 

1) загальнокримінальна корислива злочинність (крадіжки, шахрайства, 

грабежі, розбої, вимагання тощо); 

2) агресивна некорислива злочинність (умисні вбивства, тілесні 

ушкодження, зґвалтування, хуліганство тощо); 

3) економічна злочинність (розкрадання, хабарництво та інші прояви); 

4) неагресивна і некорислива злочинність, яка відображає правовий 

нігілізм, свавілля та необачливість правопорушників (необережна 

злочинність, дезертирство, аварії на виробництві та транспорті). 
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Крадіжки є найбільш поширеним злочином. Їх питома вага серед 
усіх зареєстрованих злочинів у 1986 р. складала 16,5 %, у 1992 р. – 

58,1 %. У 2000 р. цей показник зменшився до 37,6 %. 

Серед надзвичайно небезпечних злочинів особливе місце займає 

наркобізнес, оскільки він не лише є традиційним джерелом надприбутків 
тіньової економіки, але й тісно пов’язаний із загальною кримінальною 

злочинністю. Кількість зареєстрованих наркозлочинів у 1999 р. складала 

38 203, у 2002 р. – 38 286, у 2001 р. – 39 940, у 2002 р. – 42 589, у 2003 р. – 

45 554. 
Крім того, значною залишається так звана латентна або прихована 

злочинність. На її подолання спрямовані значні фінансові, кадрові, 

матеріальні зусилля, які поки що, на жаль, помітних результатів не 

принесли. 
У силу різних обставин все більше молодих людей притягаються 

до адміністративної та кримінальної відповідальності, що є вкрай 

тривожним сигналом для суспільства та органів державної влади. 
Проблема залишається актуальною ще й тому, що кількість засуджених 

підлітків та молоді складає понад 50 % від загальної кількості засуджених. 

Кожен другий злочин неповнолітніх – тяжкий. Зростає злочинність серед 

дівчат. На 20 % зросла рецидивна злочинність. До 70 % молодих людей, 
які скоїли протиправні дії, перебували у нетверезому стані. Майже 40 % 

підліткових правопорушень мають груповий характер. Змінилася 

соціальна характеристика і структура злочинних підліткових угрупувань. 

Сьогодні їх чисельність складає не 3-5, а 100 і більше чоловік. 
З кожним роком злочинність набуває все більшого розмаху. У 

світі від злочинних діянь гине щоденно тисячі людей. Тільки в 

Україні від рук злочинців щоденно гине 12 чоловік. Сьогодні кожен 

третій злочин скоюється раніше судимою особою, кожен п’ятий – у 
стані алкогольного сп’яніння, кожен сьомий – наркозалежними. 

Складна економічна та фінансова ситуація в країні, політична 
нестабільність, відсутність чіткої ідеологічної лінії у державі,  
цілеспрямованого національного виховання, значний занепад духовних 
цінностей у певної кількості населення, поширення кримінальної 
романтики та субкультури засобами масової інформації, радіо,  
телебаченням напряму сприяють формуванню девіації та деліквентності 
серед молоді. Це підтверджує своїми дослідженнями А.В. Камбур, який 
говорить про те що, у нинішній час «мінливість і динамічність життя, 
політичні та економічні нововведення суттєво змінюють буденність 
як самих людей, так і груп, соціумів», а також «специфічною особливістю 
реформ в Україні є те, що надто велика кількість змін у соціальному 
житті населення відбувається в історично короткий проміжок часу. 
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цінність, починає інтенсивно втрачати свої позиції. 

 

4.16. Причини самогубств 

Встановити істинні причини самогубств дуже складно, тому, що 

зазирнути в душу людині практично неможливо. За «фасадом» 

зовнішнього спокою і благополуччям надзвичайно важко побачити 

страждання людини, її схильність та спроможність до добровільного 

відходу з життя. Тому надзвичайно важливо побачити соціальні чинники, 

пов’язані із загальними тенденціями розвитку людської цивілізації. 

Причини суїцидальної поведінки надзвичайно різноманітні та 

багаточисельні: біологічні, генетичні, психологічні, соціальні. У ряді 

випадків люди скоюють самогубства в екстремальних ситуаціях (фінансові 

проблеми, розлучення тощо), які виступають лише приводом до нього. 

Більшість людей, які вбивають себе, страждають від депресії, психічних 

хвороб, різного роду психічних розладів. 

Ряд вчених вважають, що основними причинами, які нині сприяють 

зростанню самогубств, є: 

1. Ослаблення соціальної інтеграції і соціальних зв’язків, що мають 

місце в розвитку сучасних розвинених суспільств. 

На відміну від малих груп, у яких людина відчувала себе частиною 

співтовариств, кількість самогубств була незначною. У нинішній час з 

посиленням інтеграційних процесів та послабленням соціальних зв’язків 

людина відчуває себе самітною, незахищеною в існуючому соціальному 

середовищі, неспроможною вирішувати складні проблеми різного 

характеру. 

2. Зниження ролі традиційних релігій з одночасним збільшенням 

кількості різного роду культів і сект. 

ХХ та ХХІ ст. стали століттями атеїзму в багатьох країнах світу, 

що призвело до послаблення позицій церкви та зменшення кількості її 

прибічників. Десять божих заповідей та інші релігійні догмати перестали 

бути предметом слідування та дотримання. Загальновідомо, що 

християнські релігійні заборони були значними перепонами у скоєнні 

самогубств. Традиційна церква допомагала людям знайти спокій та 

душевну рівновагу. Разом з тим, сучасні секти не прагнуть захистити 

людину від різного роду проблем, а навпаки, на фоні сліпого і повного 

підкорення штовхають її до самогубства, самовільного відходу від життя 

(«Народний храм Джима Джонса», «Гілка Давідова», «секта Віктора 

Гутєва»). 

3. Зростання упорядкованості при одночасному збільшенні побутових 

стресів. 
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приходить у стан безладу і людські суб’єкти зазнають від цього 
страждань» [2, с. 316]. Цей вид суїциду отримав назву егоїстичного 

суїциду. На думку Е. Дюркґейма, основним чинником суїцидів є 

порушення життєвої рівноваги, за якої людина втрачає сенс життя [2, 

с. 290-298]. Чим більшого досягає людина, тим більшого вона буде 
бажати. Важливо, щоб людські пристрасті вкладалися у певні межі. 

Кожен індивід повинен знайти собі нішу в житті й примиритися зі своїм 

положенням і прагнути не до неможливого, а до того, що в даному 

суспільстві є нормальною винагородою за його діяльність. 
Як відомо, економічна, фінансова та політична зміни, сприяють 

зростанню кількості самовбивств. Економічна аномія здатна породжувати 

таке явище, як самогубство. Взагалі, співвідношення між економічним 

станом країни й відсотком самогубств є загальним законом. При 
раптовому збільшенні числа банкрутств відбувалися значні зміни у 

фінансовій сфері, і тим самим зростають самогубства. 

Е. Дюркґейм встановив взаємозалежність частоти самогубств і 

соціальних факторів: число самогубств зворотно пропорційне ступеню 

інтеграції релігійної спільноти; число самогубств змінюється зворотно 

пропорційне ступеню інтеграції сімейного суспільства; число самогубств 

зворотно пропорційне ступеню інтеграції політичного суспільства [9, 

с. 176, 177] і виявив, що людина і суспільство нерозривно пов’язані, 

суспільні процеси напряму впливають на людину. Самогубство може 

виникнути в результаті психологічної кризи, порушення родинних зв’язків 

(сімейний розлад, незадовільний стан шлюбу, вдівство, розлучення) 

також може спричинити суїцид. За умов сучасного суспільства аномія 

виступає регулярним і специфічним фактором суїциду, одним із чинників, 

які впливають на річний показник самогубств [2, с. 317]. 

Фаталістичні самогубства. Цей вид самогубств виникає в результаті 

посиленого контролю з боку групи, що має тенденцію бути сильною 

й постійною, а тому стає нестерпною [7, с. 311]. Е. Дюркґейм визначає 

ряд причин вчинення самогубств, кожен вчинок, на його думку, має 

індивідуальний характер. Тому потребує відповідних методів і методик 

вирішення питань. 

Отже, можна зробити висновок, що суспільство та його стан, участь 

індивіда у суспільних процесах, рівень впливу людини на суспільство 

прямопропорційно впливають на рівень комфортності особистості у 

соціумі. Важливо, щоб людина знайшла свою нішу в суспільному житті, 

самостійно використовуючи потенціал оточуючого середовища, створила 

умови для свого існування. Разом з тим, аналізуючи вищенаведені 

цифри фактів суїцидності у нинішньому суспільстві життя, як найвища 
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Швидкість змін в оточуючому середовищі (не лише соціальному, а й 
природному), їхня чисельність, на наш погляд, уже зараз перевищує 
адаптаційні можливості людини» [7, с. 3]. 

Зважаючи на те, що молодь не може адекватно зорієнтуватися у 
суспільних процесах, її частина стає на шлях девіантності. За 
М. Роммом, соціальна адаптація особистості – це процес перетворення 
чи інтерпретації об’єктивного соціального світу, свого місця в цьому 
світі та суб’єктивного образу цього світу в собі. 

В.О. Довгополюк звертає увагу на той факт, що окремим критерієм 
диференціації соціальної девіантності у молодіжному середовищі 
виступають мотиви відхилення від соціальних норм: корисливі мотиви 
лежать в основі відхилень у поведінці, пов’язаної з матеріальною сферою 
життєдіяльності; мотиви помсти, неприязні, розходження у політичних 
поглядах зумовлюють агресивні типи соціальної девіантності, які 
проявляються у найрізноманітніших формах і варіантах; диференціація 
соціальної девіантності у молодіжному середовищі здійснюється також 
за індивідуальними біосоціопсихологічними особливостями індивіда 
[5, с. 13]. 

Отже, актуальність боротьби зі злочинністю залишається високою. 
Кількість протиправних дій, скоєних молодими людьми складає половину 
всіх злочинів у країні. Відсутність перспектив, вседозволеність, слабка 
участь державних органів влади у турботі про виховання підростаючого 
покоління, економічні негаразди, нівелювання значимості освіти у 
суспільстві, активний прояв і пропаганда кримінальної субкультури і 
є тими факторами, які прямо та побічно сприяють поширенню злочинності 
у суспільстві. 

 
3.3. Поняття злочину 
Злочинність, як соціальне явище, здавна цікавила спеціалістів 

різних напрямів – правників, криміналістів, соціологів, педагогів, 
психологів, психіатрів, філософів. 

Злочин (від. англ. сrime; нем. verbrechen; фр. сrime; ческ. zlocin/
trestny cin) – суспільно небезпечна дія, яка скоюється умисно або 
ненавмисно, за якою законом встановлена кримінальна відповідальність. 
Поза суспільством злочину не існує. Злочинна поведінка може 
проявлятися лише в суспільстві і є наслідком активної девіації окремого 
індивіда або групи, яка поступово переходить у поведінку деліквентну, 
тобто таку, за дії якої настає кримінальна відповідальність. Розрізняють 
наступні форми злочинності за: 

1) ознаками суспільної небезпеки і кримінально-правової заборони – 
загальнодержавна і загально-кримінальна; насильна, корисливо-насильна 
(грабежі, розбій); корислива; 
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2) формами провини – умисні та неумисні злочини; 
3) суб’єктами злочинності – неповнолітніх і дорослих, чоловіків і 

жінок, первинна і рецидивна. 

На формування злочинної поведінки впливають ряд чинників: 

економічний стан індивіда, рівень його освіти, світогляду, вихованості, 
соціальне оточення, рід занять, психологічний стан на час скоєння 

злочину, сімейні стосунки тощо. На думку ряду вчених, злочинність – 

суспільний порок, який викорінити поки що не вдалося жодній країні 

світу незалежно від її економічного та політичного розвитку. 
Злочином треба вважати діяння, описане у кримінальному законі. 

На відміну від інших держав, в Україні поняття злочину має не лише 

теоретичне обґрунтування, а й набуло законодавчого закріплення і 

містить в собі необхідну і достатню кількість ознак, які дають можливість 
відмежувати злочин від інших правопорушень та від правомірної 

поведінки. Відповідно до ч. 1 ст. 11 КК «злочином є передбачене цим 

Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом злочину». 

Наведене поняття злочину є формально-матеріальним. Із нього 

випливає, що злочином є діяння (дія або бездіяльність), якому властиві 

такі ознаки: 
1) це діяння, вчинене суб’єктом злочину; 

2) воно є винним; 

3) вказане діяння є суспільно небезпечним; 

4) відповідне діяння передбачене чинним КК. Останнє, крім того, 
має на увазі, що обов’язковою ознакою поняття злочину є також 

кримінальна відповідальність. 

Відсутність хоча б однієї з цих ознак вказує на відсутність злочину. 

Що стосується діяння, то у кримінально-правовому розумінні, 
застосованому в ст. 11 КК, – це вольова усвідомлена поведінка (вчинок) 

особи [11, с. 41] . Злочин є об’єктивно суспільно небезпечним явищем. 

В основі девіації – різні правопорушення як види суспільно 
небезпечної поведінки. Під правопорушеннями розуміється антисоціальне 

протиправне і, як правило, винне діяння (дія або бездіяльність)  

деліктоздатної особи, яка тягне юридичну відповідальність. 

Критеріями відмежування злочинів від правопорушень є: 
1) суспільна небезпека; 

2) суб’єкт правопорушення; 

3) винність; 

4) кримінальна відповідальність. 
Суспільна небезпека, як один з критеріїв, є характерною не тільки 

для злочинів, а й для різного роду правопорушень. Розрізняють характер 
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3) самогубства воїнів або служників, спричинені смертю вождя. 

У цих випадках самогубство не входить у суперечність із 

загальноприйнятими нормами, а навпаки – розглядається як обов’язок 

індивіда. Якщо ж він знехтує цим обов’язком, то зазнає ганьби, а 

значить і певних релігійних санкцій [2, с. 258]. Як правило, до самогубства 

його схиляють існуючі обставини, поради та прямий тиск родичів, 

членів племені, які визначають порядок проведення ритуалу суїциду. 

Нав’язуючи індивідові жертовність, суспільство переслідує певні 

цілі. У свою чергу, для індивіда авторитет оточення, суспільства, 

колективу є значущим настільки, що людина втрачає власне «Я», яке 

розчиняється серед авторитетів. Коли людина відокремилася від 

суспільства, то в неї легко зароджується думка покінчити із собою, те 

ж саме відбувається з нею й у тому випадку, коли громадськість цілком 

і без залишку поглинає її індивідуальність. 

Альтруїстичні самогубства мають пряме відношення до захисту 

своє честі індивідом. Наприклад, приводом до самогубства у 

Полінезії могла бути незначна образа, ревнощі чоловіка чи дружини у 

північноамериканських індіанців. У Японії переможений самурай розрізав 
помахом ножа свій живіт, у Китаї, Індонезії, Тибеті, Королівстві Сіам 

суперечки вирішувалися не шляхом поєдинку, а правота доводилася 

розпорюванням власного живота. Під впливом брахманізму індуси 

легко йшли на смерть [2, с. 262, 264]. У Європі ХІХ ст. самогубство мало 
значне поширення серед військових, особливо офіцерів. У випадку 

загибелі корабля капітан тонув разом із кораблем, залишаючись на 

капітанському мостику. 

У всіх випадках людина завдавала собі смертельної шкоди, не 
будучи, однак, змушеною безпосередньо це зробити. Альтруїзм – це 

стан, коли «Я» не належить людині, коли центр її діяльності перебуває 

поза його істотою, а усередині групи, до якої індивід відноситься. 

Характерним для альтруїстичного самогубства є те, що воно відбувається 
в ім’я боргу, ритуалу, релігії у тоталітарних сектах. 

Аномічні самогубства. Аномія – це стан, коли людина втрачає бажання 

жити, спостерігається втрата ідеалів та духовних цінностей, а також є 
проявом девіантної поведінки та соціальної патології, і коли потреби 

людини не відповідають її можливостям. Тобто, якщо індивід вимагає 

більше, ніж може отримати, він почуває себе скривдженим і все його 

існування, буде сповнене болем. «Егоїстичний суїцид виникає через 
те, що індивід не бачить у своєму житті ніякого сенсу; альтруїстичний 

суїцид походить від того, що цей сенс вбачається поза власним життям; 

третій же вид суїциду породжується тим, що людська діяльність 
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впливати на нього як регулятор [7, с. 311]. У душі людини втрачається 
провідна роль релігії як чинника, який стримує самовбивство. Посилаючись 

на «Біблію», індивід вказує, що в ній немає прямих вказівок, які б 

його забороняли. Таким чином, віруючий, відходячи від основних 

постулатів Священної книги, посилює потяг до самовбивства. 
Загальновідомо, що релігійні об’єднання, в яких історично склалися 

система вірувань, ритуалів, традицій, обрядів, ефективно запобігають 

самогубству, але їх ефективність, на жаль, поступово втрачається. Загалом 

релігія, виконуючи роль суспільної системи, справляє на самогубство 
запобіжний вплив [2, с. 190]. Відхід від суспільства, особливо релігійного, 

спричиняється надмірною індивідуалізацією, тому цей вид самогубства 

можна назвати егоїстичним. Людина лишається життєвої мети і життя, 

втрачає всілякий сенс для неї. Коли згуртованість суспільства слабшає, 
індивід відходить від соціального життя й ставить свої особисті цілі 

вище прагнення до загального добра. Відірвавшись від суспільства, 

людина легко завдає собі смерть; так само легко накладає на себе 
руки, будучи аж занадто з ним пов’язаною [2, с. 255]. Число самогубств 

збільшується в міру того, як росте суспільний розлад. На самогубства, 

наприклад, впливає політична ситуація, у тому числі великі національні 

війни. Цей вид самогубств є найбільш характерним для людей творчих, 
у яких надзвичайно загострене почуття індивідуалізму і крайнощів. 

Важливим чинником убезпечення людини від необдуманих дій є сім’я. 

Так, вдівство збільшує ризик самогубства, але в одинаків, які ніколи 

не були одружені, він ще вищий [2, с. 202]. 

Отже, висновок буде такий: 

 суїцид розвивається у зворотній пропорції до ступеня згуртованості 

релігійного середовища; 

 суїцид розвивається у зворотній пропорції до ступеня згуртованості 

сімейного середовища; 

 суїцид розвивається у зворотній пропорції до ступеня згуртованості 

політичного середовища. 

Альтруїстичні самогубства. Ми вже говорили про те, що у первісному 

суспільстві самознищення було зазвичай поширеним явищем: добровільно 

накладали на себе руки старі та немічні члени родини та племені: після 

смерті вождя у ряді племен добровільно йшли з життя і його дружини, 

служники, улюблені раби, найближчі соратники. Тому, аналізуючи 

наведені факти, можна розбити їх на три категорії: 

1) самогубства людей, котрі переступили поріг своєї старості або 

уражені смертельною хворобою; 

2) самогубства жінок унаслідок смерті чоловіків; 
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і ступінь небезпеки. Характер – якісна ознака суспільної небезпеки – 
залежить від важливості об’єкта кримінально-правової охорони. Так, 

життя та здоров’я особи, її воля, статева свобода і статева недоторканість, 

мир, безпека людства, міжнародний правопорядок, як найбільш важливі 

цінності, захищаються кримінальним законом. 
Злочин завжди є більш небезпечним, ніж будь-яке правопорушення. 

На ступінь небезпеки впливають: тяжкість заподіяної шкоди, спосіб 

вчинення діяння, форма вини, мотив і мета, повторність та інші ознаки. 

Основною ознакою, яка впливає на ступінь суспільної небезпеки, є 
властивість діяння заподіювати істотну шкоду об’єктам кримінально-

правової охорони [11, с. 52]. 

Суб’єктом злочину може бути фізична особа, яка на момент його 

вчинення досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. 
Але важливо відрізняти від злочину аморальні вчинки, які мають місце 

у суспільстві. Так, можна визнати аморальними, у деяких випадках 

небезпечними вчинками самогубство і замах на самогубство, клонування 
людини, проведення самоабортів, свідоме поставлення іншої особи в 

небезпеку зараження на венеричну хворобу тощо, але усі ці діяння не 

розглядаються як злочини, оскільки відповідальність за них чинний 

КК не встановлює. Санкціями за невиконання вимог моральності можуть 
бути лише певні форми морального впливу, наприклад, громадський осуд. 

Аморальними також можуть бути спосіб життя, думки, переконання. 

Наприклад, виготовлення порнографічних предметів виявляється 

злочином лише при наявності мети їх збуту [11, с. 54]. 
Мотивом злочину є усвідомлене спонукання особи, які викликали 

в неї рішучість вчинити злочин. Мотив – це не просто спонукання до дій, 

а спонукання усвідомлене, обумовлене бажанням досягнути певної мети. 

Мета – це уявлення про бажаний результат, досягнути якого прагне 
особа. Під час скоєння злочину людина відчуває стан афекту – сильне 

душевне хвилювання, під час якого вчиняється злочин. 

Злочини класифікуються за певними групами (категоріями). 
Стаття 12 КК (класифікація злочинів) таким критерієм категоризації 

злочинів називає ступінь їх тяжкості й поділяє на чотири категорії: 

 злочини невеликої тяжкості; 

 злочини середньої тяжкості; 
 тяжкі злочини; 

 особливо тяжкі злочини [11, с. 55]. 

За характером суспільно небезпечних наслідків можна виділити 

злочини з наслідками: матеріального характеру (злочини, наслідком 
яких є майнова чи фізична шкода); нематеріального характеру (злочини, 

наслідки яких полягають у психологічній шкоді, що заподіюються 
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особі, або створюють дисфункції у певних суспільних відносинах – 
політичних, економічних, соціальних, правових тощо – і мають, таким 

чином, дезорганізаційний характер). За формою вини злочини поділяються 

на: умисні злочини; необережні злочини; злочини, які можуть бути 

вчинені як умисно, так і через необережність; злочини з так званою 
складною (складеною, змішаною) формою вини. Крім того, серед 

умисних злочинів можна виділити злочини, які вчинюються виключно 

з прямим умислом (шпигунство, фіктивне підприємництво, бандитизм, 

сутенерство тощо) [11, с. 57]. 
Останнім часом отримала розвиток професійна злочинність – 

сукупність злочинів, які скоюються з метою отримання основного чи 

додаткового прибутку особами, для яких є характерним кримінальний 

професіоналізм. Кримінальна професія – це свого роду діяльність, яка 
передбачає наявність певної підготовки, необхідної виключно для 

скоєння і приховування злочинів. 

Кримінальний професіоналізм має чотири ознаки: 
1) вибрана і виконувана кримінальна діяльність; 

2) спеціальні кримінальні знання; 

3) злочинний промисел – основне джерело існування; 

4) зв’язок злочинця з кримінальним світом. 
Треба погодитись з доводами Н.В. Яницької у тому, що значна 

кількість злочинів скоюється організованими групами злочинців. З 1986 

до 1996 року їх питома вага зросла з 2,6 % до 7,1 %. Дослідницею 

встановлено, що групова корисливо-насильницька злочинність молоді 
характеризується: 

 високим рівнем корпоративності, при якому кримінальні групи 

організуються у вигляді злочинних зграй, де міжособові стосунки 

підкорюються цілям злочинної діяльності; 
 наявністю лідерів, які планують діяльність групи, як правило, 

мають кримінальний досвід; 

 жорсткою внутрішньою ієрархією, чітким розподілом ролей та 
функцій між учасниками групи; 

 суворими санкціями за недотримання «законів», прийнятих у групі; 

 конспірацією злочинної діяльності. 

Поряд з індивідуальною злочинністю все частіше злочини скоюються 
в організованій групі. В Україні склалися типи кримінальних груп, які 

скоюють корисливо-насильницькі злочини. До них відносяться: 

 групи, що стоять на межі законослухняної поведінки. Для них 

характерне спільне проведення дозвілля. Злочини скоюються цими 
групами з легковажності, імпульсивності, надмірної емоційності 

їх членів; 
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імітації, особливо коли є модель для наслідування і якщо враховувати, 

що суїцид залежить від певного стану суспільного середовища [2, с. 129, 

132]. Певну імітаційну модель суїциду створюють засоби масової 

інформації. Так було в ХІХ ст., так є і тепер. На сторінках Інтернету 

знаходимо антиморальну інформацію про те, як скоїти самогубство, 

завдати собі смертельної шкоди. Автор цього злісного видання пропонує 

27 способів звести рахунки з життям [10]. Але на російському Інтернеті 

пішли далі – створили сайт, на якому пропонується «1001 засобів 

самовбивства». Мабуть їх творці наслідують вислів кубинського 

революціонера Е. Че Гевари: «Обов’язок інтелектуалів як класу – 

здійснити самогубство». 

Отже, можна зробити висновок, що позасуспільні чинники відіграють 

значну роль у прийнятті особистістю рішення про скоєння самогубства. 

4.15. Соціальні чинники самогубств 

Зважаючи на той факт, що людина істота суспільна і суспільство 
постійно впливає на неї, необхідно звернути увагу на соціальні чинники 

суїциду. Відомо, що самогубство скоюють люди різних професій, 

достатку, віку, статі, освіти, незалежно від пори року, часу доби,  

температури повітря навколишнього середовища тощо, але є певні 
відхилення та урізноманітнення. Але той факт, що суїцид існує серед 

людського суспільства спору не викликає. На жаль, класифікація 

мотивованого суїциду, згідно з його формами та морфологічними 

характеристиками, виявляється нездійсненною внаслідок майже цілковитої 
відсутності необхідних документів. Тому Е. Дюркґейм в основу класифікації 

поклав не морфологічний, а етиологічний принцип. За ним можна 

встановити наявність та численність типів суїциду, а не їх відмінні 

характеристики. Предметом аналізу є соціальний показник суїциду та 
чинники, які його зумовлюють. 

Акцентуючи увагу на самогубствах, як проявах людських вчинків, 

хрещений батько соціології Еміль Дюркґейм у своїй праці «Самогубство 
(соціологічне дослідження)» виокремив три стани соціального середовища 

(релігійні вірування, сім’я, політичне життя), під впливом яких змінюється 

відсоток самогубств. Причинами, що викликають самогубства, він вказав 

на егоїстичні, альтруїстичні, аномічні й фаталістичні чинники. 
Егоїстичні самогубства. Цей тип самогубств відбувається тоді, коли 

суспільний інстинкт притупляється, його місце займає інтелект, і 

діяльність свідомості будується за законами логіки. У цей час у людини 

слабшають або розриваються зв’язки з суспільством, родиною, друзями. 
Індивід різко протиставляє себе соціальному «я», що є проявом надмірної 

індивідуалізації – віддаленням індивіда від суспільства, яке перестає 
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у міру дедалі тіснішої взаємодії цього індивіда з суспільством» – робить 
висновок Е. Дюркґейм. 

Поряд з позасуспільними чинниками, які впливають на самознищення, 

вчені розглядають й інші: космічні фактори – клімат і сезонна температура 

[2, с. 91]. Але дослідження Е. Дюркґейма довело, що ці чинники не можна 

брати до уваги тому, що «причину неоднакової інтенсивності суїциду 

серед різних народів слід шукати не в таємничому впливові клімату, а 

у природі європейської цивілізації і в тих особливостях, якими вона 

відзначається в кожній країні» [2, с. 93]. У той же час температура 

навколишнього середовища напряму впливає на кількість суїцидентних 

випадків: «максимум самогубств настає не восени і не взимку – він 

спостерігається в теплу пору року, коли природа щедро буяє, а температура 

сягає найвищої позначки на термометрі» [2, с. 95]. У різні місяці року 

суїцидність теж коливається: найбільше самогубств у липні – травні 

та серпні – квітні. Крім того, існує взаємозв’язок між розвитком 

суїциду і тривалістю дня. Денні й вечірні самогубства становлять чотири 

п’ятих від загальної суми, причому одні лише денні самогубства 

становлять від неї три п’ятих [2, с. 107, 108]. Схильність до самогубства 

протягом світлового дня є очевидною. Вдень самогубства зустрічаються 

частіше, ніж уночі. В полудень кількість самогубств значно падає.  

Найбільше суїцидів скоюється з 6 год до 11 год дня та з полудня до 16 год. 

Протягом тижня статистика суттєво не змінюється [2, с. 112]. 

Отже, факти свідчать, що самогубства відбуваються у розпалі 

суспільного життя, коли його інтенсивність є високою. 

Поки що ми предметно розглядали основні причини суїциду як 

завершеної дії. Але ж далеко не всі спроби самогубства закінчуються, 

так би мовити, вдало. Значна кількість людей після намагання скоїти 

самовбивство залишаються живими. Це може бути щасливий збіг 

обставин, або ж імітація (від лат. imitation – наслідування або відтворення) 

[7, с. 97]. Імітацією називається акт, безпосереднім прецедентом якого 

виступає уявне відтворення акту, попередньо здійсненого іншим суб’єктом, 

причому між уявним відтворенням і безпосередньою реалізацією 

похідного акту не відбувається жодної інтелектуальної операції прихованого 

чи очевидного характеру, яка стосувалася б змін суттєвих ознак похідного 

акту [2, с. 127]. Треба звернути увагу на той факт, що імітація – 

позасуспільний чинник і спирається на наміри та мотиви самої людини. 

Немає жодного сумніву, що суїцид передається внаслідок заразного 

впливу. Такі факти спостерігаються серед військових, в’язнів, моряків, 

віруючих (наприклад, у Німеччині ХІХ ст. серед протестантів) тощо. 

Дослідження самогубств підтверджує реальність магічної властивості 
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 групові злочини, які скоюються випадково. Норми їх мікро-

середовища не відповідають правовим, але не сягають правового 

рівня; 

 групи орієнтовані на порушення правових норм; 

 групи спеціально створені для злочинів. Для них характерні 

конспіративність, велика згуртованість, чітка організація, розподіл 

ролей. Різновидом таких груп є зграя [28]. 

Організована злочинність – це групова діяльність трьох або більше 

осіб, яка характеризується ієрархічними зв’язками або особистими 

відносинами, які дають змогу їх ватажкам витягувати прибуток або 

контролювати території і ринки, внутрішні та зовнішні, за допомогою 

насильства, залякування або корупції як для продовження злочинної 

діяльності, так і для проникнення у легальну економіку. Організована 

злочинність як суспільне явище, а також її визначення як терміна 

виникло приблизно у 1920-х роках. 

Основними напрямками кримінальної активності сучасної організованої 

злочинності є: 

1) торгівля наркотиками; 

2) контрабанда (тютюнових виробів, сировини, радіоактивних 

матеріалів тощо); 

3) викрадення та перепродаж автомобілів, антикваріату і культурних 

цінностей тощо; 

4) незаконний обіг зброї; 

5) вимагання; 

6) торгівля людьми, незаконна імміграція; 

7) експлуатація проституції; 

8) екологічні злочини, наприклад, незаконна утилізація токсичних 

відходів (зокрема у міжнародних водах); 

9) фінансові шахрайства (наприклад, псевдобанкрутства); 

10) проникнення у сферу легального підприємництва (інвестиції у 

будівництво, ігровий бізнес і сферу розваг, нерухомість, сільськогос-

подарські підприємства) та міжнародну фінансову систему, відмивання 

грошей; 

11) таємна конкуренція у державних конкурсах за різними прибутковими 

проектами, отримання шляхом підкупу державних контрактів на 

будівництво, імпорт сировини або товарів, що мають важливе значення 

для економіки, застосовуючи при цьому спеціальні схеми, які дають 

злочинцям змогу отримати великий прибуток, наприклад, за рахунок 

низької якості послуг; 

12) тероризм, піратство. 
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Отже, злочин – це умисна чи неумисна дія (через необережність), яка 

шкодить суспільству та його членам. За скоєння злочину передбачається 

кримінальна відповідальність. Злочин має мету та мотив. Людина, яка 

має намір скоїти злочин, як правило, розуміє, що за нього треба буде 

нести відповідальність у кримінальному порядку. Переважна кількість 

злочинів скоюється умисно і організованою групою злочинців. На 

жаль, половина всіх протиправних діянь скоюється молодими людьми. 

 

3.4. Причини формування злочинності 

З кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття в Україні значно 

погіршився криміногенний стан. З’явились види злочинності, які раніше 

були маловідомі, а саме: рекет, викрадення людей з метою отримання 

викупу, торгівля людьми; корупція, широкого розповсюдження набули 

злочини, пов’язані із так званими «важкими наркотиками», незаконним 

обігом вогнепальної зброї, продажем органів людського тіла. Професійна 

злочинність почала утворювати легальні об’єднання (охоронні фірми, 

детективні агентства, клуби за інтересами тощо), які, насправді, були 

замаскованими організованими злочинними угрупованнями [3, с. 3]. 

Тобто за останні роки сформовані негативні тенденції, які сприяють 

поширенню злочинності у суспільстві. Доцільно вказати на причини, 

що породжують злочинність через слабку участь держави у боротьбі з 

цим негативним явищем. Для прикладу наведемо передумови карної 

злочинності та корупції (як одного з різновидів злочинності): 

 відсутність стратегії формування нового суспільного ладу; 

 недооцінка ролі державного регулювання у перетвореннях; 

 наявність політичних сил, що прагнуть повернення до старого ладу; 

 залишки роздутого старого апарату з необґрунтовано широкими 

повноваженнями; 

 зміна форм власності та утворення корпоративних угрупувань і 

кланів; 

 прагнення усіх, навіть кримінальних структур, вирішити свої 

проблеми через державний апарат; 

 масова заміна законодавчих і правових норм, послаблення 

контролю за їх виконанням; 

 значне збільшення кількості майже необізнаних з національним 

законодавством і правопорядком іноземних підприємців та 

інвесторів, які стали легкою здобиччю корупціонерів; 

 декларативність багатьох реформаторських намірів та рішень 

влади, їх обмеженість, зволікання та непослідовність у проведенні 

реформи; 
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 хворі на алкоголізм, наркоманію, психічні захворювання, через 
особливості індивідуальних переживань сп’яніння, абстиненції, 

загострення та ремісії у протіканні хвороби [6, с. 193, 194]. 

Вчені до суїцидальної поведінки відносять: активні переживання, 

пасивні суїцидальні думки, суїцидальні задуми, суїцидальні наміри . 
Суїцидальна спроба має дві фази: зворотну та незворотну. Найбільш 

схильні до самогубства підлітки і люди похилого віку. Існує чотири 

типи постсуїцидальних настроїв: критичний, маніпулятивний, аналітичний, 

суїцидально-фіксований. 
Відомо, що існує теорія про те, що схильність до самогубства 

передається від батьків до дітей. Відомий чеський письменник Я. Гашек 

у своєму творі про бравого солдата Швейка писав: «Батько його був 

алкоголіком і закінчив життя самогубством перед його народженням, 
молодша сестра втопилася, старша кинулася під потяг, брат викинувся 

з Вишеградського залізничного мосту. Дід вбив свою дружину і, обливши 

себе гасом, згорів; інша бабуся, бродила з циганами і отруїлася у в’язниці 
сірниками; двоюрідний брат декілька разів був засуджений за підпал і 

в Картоузах перерізав собі сонну артерію шматком скла; двоюрідна 

сестра по батьківській лінії кинулася у Відні з шостого поверху». 

Заперечуючи цю думку окремих дослідників, Е. Дюркґейм довів, 
що схильність до суїциду не передається у спадок. І наводить приклад 

з жінкою, яка намагалася покінчити з життям, як і її батько. Але мати, 

намагаючись позбавити доньку нав’язливого страху, познайомила її з 

справжнім батьком, після чого думка про суїцид у хворої зовсім 
зникла [2, с. 84]. Суїцид рідко трапляється у дітей. На один млн дітей 

у віці до 16 років припало 4,3 випадки. Отже, спадковість у суїциді 

сумнівна. За дослідженням Е. Дюркґейма, регулярність суїцидальності 

зростає з віком. Максимальний показник її спостерігається від 40 до 
50 років [2, с. 86, 87]. А також протягом трьох суїцидно небезпечних 

періодів життя людини: юнацького (15-24 роки), середнього (45-50) і 

похилого – після 70. Значна суїцидальність існує у віці від 18 до 29 років 
(пік молодості) і більше 45 років, причому в молодому віці переважають 

суїцидальні спроби, у старшому – завершені самогубства. 

У той же час зростання самогубства з віком свідчить, що психічний 

стан не може розглядатися як основний чинник, який визначає його 
розвиток, адже суїцид досягає кульмінації в останні роки життя людини. 

І спад його спостерігається лише після 80 років. Отже, причини суїциду 

криються не у вродженому і незмінному імпульсі, а в зростанні впливу 

суспільного життя. «Оскільки потяг до самогубства виявляється тим 
раніше, чим швидше входить індивід у суспільне життя, то й зростає він 



Мінц М.О. 

144 

О.М. Моховиков і В.В. Суліцький простежили історичну мінливість 
ставлення до самогубств. Аналіз наукових підходів до даної проблеми 

показав соціально-психологічну феноменологію суїцидальної поведінки 

[5, с. 6]. Свого часу Е. Дюркґейм вказує на два позасуспільних чинника, 

за якими a priori можна визначити їх вплив на частоту самогубств, – 
це психофізичні особливості та природне середовище і вважає, що ця 

гіпотеза має право на життя. Отже, існують хвороби і психічні стани, 

які спонукають людину до самогубства. Серед них чільне місце займає 

божевілля. І посилаючись на Ескіроля (Maladiees mentales, р. 639.), 
Е. Дюркґейм зазначає, що «суїцид має всі ознаки душевної хвороби» [2, 

с. 25], тобто порушений загальний психічний стан людини. Використовуючи 

класифікацію Жуссе і Моро де Тура, він пропонує різновиди суїциду 

в стані психічного збурення: 
 маніакальний суїцид (поштовхом до самовбивства є галюцинації 

та хворобливі уявлення); 

 меланхолійний суїцид (пов’язаний із загальним станом крайньої 
депресії, гіпертрофованого суму, неможливістю реально оцінити 

існуючі стосунки з оточуючими); 

 нав’язливий суїцид (наявність нав’язливої ідеї, яка зненацька 

без видимих причин оволодіває свідомістю хворого); 
 імпульсивний, або автоматичний суїцид (скоєний без видимих 

мотивів, розвивається моментально і призводить до самовбивчого 

акту) [2, с. 31-35]. 

За дослідженнями Н.П. Пихтіної і Р.Г. Новгородського, з часом 
склалися групи суїцидального ризику: 

 сексуальні меншини, через непорозуміння з оточуючими, почуття 

провини, неповноцінності, пов’язаними з вибором нетрадиційної 

сексуальної орієнтації; 
 позбавлені волі, через відчай, пов’язаний з тривалістю терміну 

та умовами покарання; 

 військовослужбовці, через позастатутні стосунки та втрати і 
емоційні переживання в ситуаціях бойових дій; 

 люди з «радянським синдромом», через низький рівень 

адаптованості до змінених умов існування, переоцінку моральних, 

життєвих цінностей; 
 хронічно та смертельно хворі, через відсутність життєвих 

перспектив, нестерпні фізичні страждання; 

 самотні люди похилого віку, через усвідомлення непотрібності, 

ізольованості, ускладнення життєвих умов; 
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 переведення державної власності у приватну в інтересах окремих 
груп, тіньових структур і кланів; 

 криміналізація економічних відносин; 

 пасивність правоохоронних та інших державних органів щодо 

притягнення винних у корупційних вчинках до відповідальності, 
що стало стимулом безкарності корупційних діянь; 

 поширеність у суспільстві думки про корумпованість влади, про 

пріоритетність більш жорстокого покарання винних у вчиненні 

корупційних діянь, а не усунення причин та умов останніх; 
 сприяння формуванню таких уявлень через засоби масового впливу 

на населення за відсутності спрямованої антикорупційної дії. 

За змістом виділяють такі групи безпосередніх причин та умов 

розвитку злочинності (корупції): 
 політичні; 

 економічні; 

 правові; 
 організаційно-управлінські; 

 соціально-психологічні. 

Є всі підстави стверджувати, що злочинність у нашому суспільстві 

набула надмірної поширеності і, що цей факт знайшов своє відображення 
у масовій свідомості. Сьогодні злочинність набула такого характеру, що 

реально загрожує розвитку соціальних процесів у суспільстві. Злочини 

окремих індивідів, кримінальних угрупувань унеможливлюють ефективні 

соціальні, економічні та політичні реформи в країні. Особливо 
небезпечним є той факт, що злочинність інтенсивно розвивається у 

молодіжному середовищі. За дослідженням Т.Г. Перепелиці, за період 

з 1989 до 1999 року вдвоє зросла кількість протиправних дій 

неповнолітніх. Підлітки, віком 14-17 років, складають 8 % всього 
населення України, однак, скоюють чверть усіх зареєстрованих злочинів 

[15, с. 4]. І нинішня світова економічна криза у подальшому буде 

негативно впливати на зростання злочинності в Україні. Слід також 
мати на увазі відсутність чіткої антикримінальної позиції держави, 

що, у свою чергу, впливає на подальший розвиток девіантності та 

деліквентності серед підростаючого покоління. 
Треба наголосити на тому, що тінізація економіки, наявність 

кримінального бізнесу, втрата державою своїх регулюючих та соціально 
важливих функцій, відсутність ефективних засобів боротьби з цим 
негативним явищем, недосконалість законів, які можуть призводити 
до протиправної поведінки громадян та зростання кількості правопорушень 
з боку працівників державних і правоохоронних органів негативно 
впливають на свідомість пересічного громадянина. Значне поширення 
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у суспільстві різних видів девіантної поведінки, в тому числі злочинності, 
пов’язане майновою поляризацією членів суспільства, зростанням 
кількості безробітних, наявності «соціального дна», нерозвиненість 
середнього класу. До того ж бідність, безробіття, економічна та соціальна 
нестабільність інтенсивно розкручують процес маргіналізації населення, 
який охопив практично всі соціальні групи і свідчать про відчуження 
особистості від суспільства та культури. Істотне значення в сучасних 
умовах має послаблення правових регуляторів поведінки особистості, 
особливо підлітків та молоді. В першу чергу, це пов’язане з поширенням 
правового нігілізму і формуванням установки на допустимість 
правопорушень [15, с. 15]. 

Відсутність нормальної роботи та оплати праці стимулює масові 
розкрадання на підприємствах, які в умовах кризи стають соціально 
правомірними і виправданими. А також, відсутність можливості  
задовольнити свої всезростаючі потреби, штовхає людину до скоєння 
протиправних дій. У цій ситуації надзвичайна популярність теми «злодіїв 
у законі» і самих квазінорм кримінальної субкультури (кримінальна 
субкультура – це узгодженість волі й свідомості особи із псевдозаконами 
кримінального середовища) призвели до стану сильного криміногенного 
ураження суспільства, зокрема найбільш схильної до сприйняття таких 
норм вікової групи – неповнолітніх [3]. Найнебезпечніший прояв впливу 
кримінальної субкультури на неповнолітніх – втрата ними правильної 
соціальної орієнтації. 

Д.Л. Виговський, досліджуючи кримінальну субкультуру в механізмі 
злочинності неповнолітніх, показав найбільш вагомі причини 
популярності кримінальної субкультури серед осіб, що не мають чіткої 
асоціальної орієнтації, а саме: 

 для осіб, що не змогли себе реалізувати в системі загальнолюдських 
цінностей, життя за псевдозаконами злочинного середовища дає 
змогу самоствердитися, заробити авторитет серед однодумців; 

 можливість досягти високого рівня життя, не докладаючи 
особливих зусиль; гострі відчуття, які викликає безпосередньо 
сам процес вчинення злочину; 

 певними психофізіологічними особливостями організму підлітків; 
відсутність чітко вираженої соціальної орієнтації; уявна відсутність 
в нормах кримінальної субкультури заборон, встановлених 
загальнолюдськими нормами моралі тощо [3, с. 11]. 

Визначення терміна «субкультура» пов’язане з сучасною соціологією 
і формується у трьох його аспектах: 

1) сукупності деяких негативно усвідомлених норм і цінностей 
традиційної культури, що функціонують як культура кримінального 
світу; 
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Наші далекі предки кидалися вниз зі скель, вішалися, топилися, герої 
античності падали на меч, пили цукуту, різали собі вени. Людська 

фантазія у виборі засобу смерті не має меж. Цариця Клеопатра 

готувалася до прийняття смерті ретельно і зі смаком. За її наказом на 

засуджених злодіях випробовувалися різні зміїні отрути. Після тривалих 
експериментів на рабах вона обрала для себе єгипетську кобру, яка 

відповідала її вимогам. Римлянка Порція, дружина сенатора Брута, 

вибрала для себе важку смерть – проковтнула гаряче вугілля. Молодий 

німецький лікар (ХІХ ст.) покінчив з життям, зробивши собі укол 
розчину, заражений паличкою Коха. Пенсіонер із Відня старанно вбив 

собі в голову один за другим сім цвяхів і помер. Ірландський бізнесмен 

просвердлив собі голову електродріллю. У середні віки, з появою 

вогнепальної зброї, люди почали стрілятися. У Європі ХІХ ст. став 
популярний побутовий газ, який лідирував у статистиці багатьох країн 

майже до середини ХХ ст. У 1985 році службовець німецької фірми 

розпилив себе навпіл циркулярною пилкою. Канадська поетеса Гвендолін 
Мак’юен свідомо до смерті напилася горілки. Дж. Федрен описав такий 

випадок намагання наблизити смерть: одна польська дівчина, страждаючи 

від нерозділеного кохання, проковтнула 4 ложки, 3 ножика, 19 монет, 

20 цвяхів, 7 віконних шпінгалетів, мідний хрест, 101 булавку, камінь, 
3 осколки скла, 2 бусини від чоток і при цьому залишилась живою. 

Абсолютно правий Джон Донн, який писав: «За всю історію немає 

скільки прикладів хитрощів і спритності, мужності й лютості, проявлених 

при врятуванні життя, скільки їх було виявлено в ім’я її знищення» [8, 
с. 265, 266]. Самогубці мистецьки виготовляли саморобні гільйотини, 

«гралися» у «російську рулетку», кидалися у клітки з дикими звірами, 

стрибали з високих мостів у воду, придумували для себе «красиві» 

способи відходу з життя. Вихід у світ «Страждань юного Вертера» 
І. Ґете та «Гранатового браслета» О. Купріна спричинили свого часу 

справжній сплеск самогубств. Ці події вказують на своєрідну спокусливість 

самогубства, існування в культурі конструктитів, які виправдовують, 
уможливлюють і спонукають до самогубства [5, с. 1]. Таким чином, з 

життя добровільно йшли і йдуть мільйони землян. 

 

4.14. Проблеми суїциду: позасуспільні чинники самогубств 

Загалом проблемою суїциду людство цікавиться давно. Вченими 

досліджувалися причини, мотиви та засоби скоєння злочину. Проблеми 

суїциду активно вивчали Е. Дюркґейм, М.О. Бердяєв, О.Ф Коні, сучасні 

дослідники Г. Чхартишвілі, О.Г. Лосієвська, М.Д. Вовканич та інші. 
На думку М.О. Бердяєва, загальним соціальним чинником суїцидальної 

поведінки в умовах європейської культури виступила аномія (беззаконня). 
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Дослідники також висловлюють припущення, що певний відсоток 
ДТП з однією жертвою – є фактично суїцидентними. Але це лише 

здогадки. Лише 15-20 % самовбивць залишають посмертні записки. 

Самовбивство має давню історію. Самогубством покінчили життя 

єгипетська цариця Клеопатра, старогрецький філософ, засновник атомічної 
теорії Демокрит, філософ-кіник, учень Антисфена Діоген Сінопський, 

філософи Сократ, Хрісіпп, Аркесілай, письменник і поет Ератосфен 

Киренський, римський філософ-стоїк Сенека (Молодший), легендарний 

автор «Іліади» і «Одисеї» Гомер, німецький письменник Альсберг 
Макс, японський письменник Арима Йортіка, російський письменник 

і філософ А.Н. Радищев, російські письменники і поети граф О.К. Толстой, 

М.В. Успенський, І.А. Болдирєв, Ю.І. Галич, В.І. Гаршин, В.В. Гофман, 

радянські письменники і поети Віктор Дмитрієв, Олександр Фадєєв, 
Сергій Єсєнін, Володимир Маяковський, Марина Цвєтаєва, Юлія Друніна, 

Олександр Фадєєв, американські письменники Джек Лондон, Еббі 

Гофман, Ернест Хемінгуей, австрійський письменник, автор «Бравого 
солдата Швейка» Стефан Цвейг, китайський поет Цюй Юань, засновник 

психоаналізу Зігмунд Фройд, німецький психіатр А.С. Кронфельд. 

Самогубства висвітлювали у своїх працях Епікур, Сократ, Девід Юм, 

Джон Донн, Фрідріх Ніцше, Монтень. Цікавість до самогубств виявляли 
і окремі російські письменники, особливо Ф.М. Достоєвський. Читаючи 

його романи, постійно стикаєшся з літературними героями, які наклали 

на себе руки. 

Отже, вивчаючи досвід минулого, є можливість запобігти вчиненню 
суїциду окремими членами нашого суспільства. 

 

4.13. Засоби вчинення суїциду 

Важливо зупинитися на питанні вибору засобів смерті суїцидентами. 
Суїцид – виключно людський акт. Люди, які скоюють суїцид, зазвичай 

страждають від сильного душевного болю і знаходяться у стані стресу, 

а також відчувають неможливість впоратися зі своїми проблемами. 
Вони часто страждають психічними хворобами, особливо великою 

депресією, і дивляться у майбутнє без надії. 

На думку Г. Чхартішвілі, «як і всякий культурний феномен, суїцид 

підвладний моді, відчуває вплив національного характеру і чутливий 
до наукового прогресу» [8, с. 262]. Наприклад, тривалий історичний 

час харакірі (саморозпорювання живота) був постійним атрибутом 

японського національного характеру та самодисципліни самураїв. За 

висловом японців, «смерть найкрасивіше, що є у людському житті», 
«найкрасивіший вид смерті – самовбивство», «найкрасивіше вбивство 

– харакірі» [8, с. 283]. 
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2) особливій формі організації людей (найчастіше молоді) – автономне, 
цілісне утворення всередині пануючих культур, яке визначає стиль 

життя та мислення її носіїв; відрізняється своїми звичаями, нормами, 

комплексами цінностей і навіть інститутами; 

3) трансформованій професійним мисленням системи цінностей 
традиційної культури, яка набула своєрідного забарвлення. 

Субкультура може бути позитивною реакцією на соціальні та 

культурні потреби суспільства (професійні), а може бути і негативною 

(кримінальна, деякі молодіжні). 
Тривогу викликає той факт, що сьогодні значна частина неповнолітніх, 

які ще не стали правопорушниками, вже подолали «поріг кримінальності» 

у своєму мисленні та поведінці. Роль підсилювача у цьому процесі 

відіграє також впевненість значної частини населення у нечесності та 
незаконності отримання прибутків елітою сучасного українського 

суспільства. Наслідком трансформації соціальної структури суспільства 

та деформації потреб людей є десоціалізація як втрата соціально-
корисних зв’язків та відчуження від суспільства. Вона є одним з 

індикаторів «хвороби» суспільства, а прогресуюча масова десоціалізація – 

індикатор аномії [15, с. 14]. 

Ці явища можуть з часом спричинити подальше посилення 
криміналізації українського суспільства, особливо серед молоді. На 

це звертають увагу Ю.М. Антонян, О.І. Гуров, К.Є. Ігошев, І.І. Карпец, 

Г.М. Міньковський, Н. Яницька. 

 

3.5. Класифікація та типологія злочинців 

З метою попередження злочинності важливо знати не лише її 

причини й наслідки, а й вивчати особистість злочинця. Цією проблемою 

займається наука кримінологія. Для соціологів це повинно бути 
цікаво тому, що об’єктом дослідження у ряді випадків є особи та їх 

дії, що перебувають або перебували у місцях позбавлення волі, тобто 

скоїли злочини. Соціологу важливо сконцентрувати свою увагу на 
особистості злочинця, тому що він є носієм злочину. Необхідно також 

зважити на той факт, що злочинець є частиною людської спільноти. 

Соціальний характер особистості злочинця дозволяє розглядати його 

як члена суспільства, соціальних груп або нових спільностей як носія 
соціально типових рис. Тому до нього треба «підходити як до носія 

різноманітних форм суспільної психології, набутих моральних, правових, 

етнічних й інших поглядів і цінностей, індивідуально-психологічних 

особливостей. Включення злочинця в активне і корисне групове 
спілкування – важлива умова його виправлення. Особистість злочинця 

являє собою сукупність соціально значимих негативних властивостей, 
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що утворилися в неї у процесі різноманітних і систематичних 
взаємодій з іншими людьми. Соціально-психологічні особливості 

злочинця являють собою джерело злочинного поводження, його 

суб’єктивну причину, визначає необхідність вивчення всієї 

сукупності соціологічних, психологічних, правових, медичних та 
інших аспектів особистості злочинця. Вивчення особистості злочинця 

здійснюється для виявлення й оцінки тих її властивостей і рис, що 

породжують злочинне поводження, і з метою його профілактики. У 

цьому виявляється найтісніша єдність трьох вузлів кримінологічних 
проблем: особистості злочинця, причин і механізму злочинного 

поводження, профілактики злочинів. 

Дослідження В.Н. Кудрявцева і В.Е. Ємінова свідчать, що до 

основних рис особистості злочинця відносяться, насамперед, соціально-

демографічні. Так, відомо, що серед злочинців значно переважають 

чоловіки (85 %), а менше жінки (15 %). Серед злочинів, пов’язаних з 

насильством, зґвалтуванням, розбійними нападами, викраданням людей, 

торгівлею людьми більшість представників сильної статі, а серед злочинів, 

пов’язаних з розкраданням у сфері торгівлі, громадського харчування, 

а останнім часом шахрайством – першість належить представникам 

слабкої статі. Більше половини злочинів вчиняють особи віком від 16 

до 29 років. Основну масу таких злочинів, як убивства, нанесення 

тяжкої шкоди здоров’ю, крадіжки, розбої, хуліганство, зґвалтування, 

чинять особи у віці до 30 років [10, с. 133]. 

У той же час найбільш криміногенною групою є особи від 30 до 

49 років (47 %). Саме вони чинять особливо тяжкі (36 %) та тяжкі 

злочини (35 %). Найменше серед злочинців людей літнього віку. У 

той же час значно зросла кількість неповнолітніх злочинців – до 15 %. 

Треба звернути увагу на те, що серед неодружених злочини зустрічаються 

у два рази частіше ніж серед одружених. А також відомо, що злочинність 

серед непрацевлаштованих значно вище ніж серед тих, хто систематично 

працював. Люди, які постійно змінюють місце роботи, мають більш 

високий відсоток злочинності. У залежності від рівня освіти злочинців 

ганебні вчинки мають певну диференціацію: насильницькі дії, хуліганства, 

зґвалтування скоюють люди з низьким рівнем освіти, а економічні 

злочини, розтрати, присвоєння притаманні людям з середнім та високим 

рівнем освіти. 

Усі особи, що скоїли злочини мають схожі та відмінні риси. 

Критеріями для класифікації є дві групи: 
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свого вчинку [2, с. 9]. Самогубство – соціальне явище, яке має значне 
поширення у світі й займає сумне третє місці за смертністю. Щорічно 

декілька мільйонів людей у світі роблять невдалі спроби суїциду. 

І.В. Білозерцев наводить такі статистичні дані: щодня близько 1 200 

жителів Землі ставлять крапку в своєму житті й ще 7 500 намагаються 
це зробити. Сучасне суспільство є нестабільним, стресогенним для 

індивіда. Люди часто переживають кризові ситуації. Питання суїцидальної 

поведінки стало сьогодні надто актуальним. Тому в останні роки в 

багатьох країнах світу інтенсивно розвивається нова наука – суїцидологія – 
міждисциплінарна галузь знань [1, с. 19]. У США суїцид займає місце 

у першій десятці причин смерті, ставши причиною смерті приблизно 

1,5 % всіх смертей. Щорічне число суїцидів, які сталися після 1980 року, 

в середньому складають 30 000 на рік, відповідно перевищуючи число 
смертей від вбивств. 

Складна економічна ситуація, політична нестабільність, зневіра людей 

у краще майбутнє виводить Україну на одне з «високих» місць серед 
країн світу за рівнем самогубств серед населення. На 100 тис. населення 

припадає 22 суїцидів. Особливо тривожним є те, що серед суїцидентів 

значна кількість молодих людей. За останні 30 років рівень самогубств, 

особливо серед молодих людей (18-30 років) зріс на 150 %. Це зростання 
поєднується з ростом частоти депресій та зловживання психоактивними 

речовинами [1, с. 8]. За дослідженнями професора Л.М. Юр’євої, на 

початку ХХ ст. у Росії самогубство скоювали 3 особи на 100 тис. 

населення. У 1996 році ця цифра становила майже 40 осіб. У світі  
щохвилини ким-небудь робиться спроба звести рахунки з життям і, 

що скорботно, у 60-70 випадках вона закінчується смертю. Дослідники 

А.Г. Амбрумова і Л.І. Постовалова, враховуючи існуючий стан речей, 

назвали ХХ ст. століттям самогубств [9, с. 173]. 
З самогубством пов’язані серйозні проблеми адаптації до нових 

ринкових умов існування, хронічні захворювання, стресові ситуації, 

емоційна нестійкість, неадекватне сприйняття навколишнього середовища, 
економічні та сімейні проблеми, психічні захворювання (шизофренія), 

алкоголізм, наркоманія, самотність (особливо людей похилого віку), 

депресія, конфлікти з батьками, невдале кохання, душевна біль, фінансові 

борги та багато інших надзвичайно різноманітних проблем. 
Суїциденти полишають себе життя в основному через повішання, 

утоплення, удушення газом, стрибком з великої висоти, розрізанням 

вен на руках, отруєння хімічними речовинами тощо. Повішання – 

провідний засіб суїциду у всьому світі. У той же час, у США біля 
60 %, у Канаді 30 % – стріляються. 18 % американців-самогубців для 

скоєння самогубства вживають велику дозу лікарських препаратів. 
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завдячуючи демократичним змінам, суїцидальність, як негативне соціальне 
явище, дещо скоротилося і дорівнювало 19 на 100 тис. населення. 

Але розвал Радянського Союзу, економічна та політична нестабільність 
тощо призвели до зростання кількості суїцидних вчинків у країнах 
колишнього СРСР. За період з 1988 до 1993 рр. вони значно підвищилися 
(на 100 тис. населення) у: 

Казахстані з 17,0 до 23,5; 
Білорусі з 23,7 до 28,0; 
Латвії з 23,1 до 42, 3; 
Литві з 26,6 до 42,1; 

Естонії з 24,3 до 38,1 [9, с. 183]. 
У США ця цифра після 1950 року складає 10-13 випадків самогубств 

на 100 тис. населення, у Росії – 37,8. У Канаді щорічно зводять рахунки 

з життям біля 3 800 чол. До країн з найнижчим показником суїцидів 

відносять Гватемалу (0,5), Філіппіни (0,5), Албанію (1,4), Домініканську 
республіку (2,1), Вірменію (2,3) [10]. 

У 1993 році за кількістю самогубств Україна та інші країни СНД 

вийшли на лідируючі позиції у світовому рейтингу. Наша країна 

відноситься до країн з високим рівнем суїцидентності. Середній вік 
самовбивць становить 48,3 роки. Почастішали випадки самогубства 

серед дітей віком від 5 до 9 років. Самогубства займають третє місце 

після серцево-судинних захворювань. В Україні чоловіки добровільно 
йдуть з життя у 3 рази частіше ніж у Західній Європі та 1,8 рази ніж у 

центральній та Східній Європі. 

Отже, з самовбивством людство знайоме з давніх часів, воно мало 

місце у різних народів і неоднаково оцінювалося. Релігійний фанатизм, 
гострі життєві проблеми, невиліковні хвороби тощо штовхали людей 

до самознищення. Але з часом полишення себе життя окремими людьми 

стало засуджуватися церквою, суспільством. Кризові явища, як правило, 

загострювали соціальні процеси, що у значній мірі призводило до 
зростання кількості суїцидів. 

 

4.12. Актуальність проблеми суїциду 

Суїцид розглядається як основна причина, що призводить до смерті 
людей у всьому світі, тому він є основною суспільною проблемою. 

Суїцид – це свідомий, умисний та швидкий намір позбавити себе 

життя. З точки зору соціології – самогубство одна з моделей девіантної 
поведінки, що є різновидом соціальної патології. На думку Е. Дюркґейма, 

самогубством називається всякий смертний випадок, який прямим чи 

непрямим чином походить від позитивного чи негативного акту, 

здійсненого самою жертвою, котра наперед знала можливі наслідки 
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 соціологічні, у тому числі соціально-демографічні (стать, вік, 

рівень освіти, рівень матеріального достатку, соціальний стан, 

наявність сім’ї, рід занять, наявність фаху, місце проживання); 
 правові (характер, ступінь ваги скоєних злочинів, учинення 

злочинів вперше або повторно, у групі або поодинці, тривалість 
злочинної діяльності, об’єкт злочинного зазіхання, форма провини). 

За класифікацією виокремлюються окремі типи злочинців: 
 неповнолітні злочинці; 
 жінки-злочинці; 
 насильницькі злочинці; 
 злочинці – міські жителі; 
 злочинці – сільські жителі тощо. 
Ще одним критерієм для класифікації може бути мотив. Серед 

основної маси злочинців умовно виділяють «корисливий», «престижний», 
«ігровий» «насильницький» і «сексуальний» типи. Типологічні групи 
будуються також за характером злочинної спрямованості: корисливий, 
насильницький, корисливо-насильницький і «універсальний» типи. 
«Універсальний» тип включає: 

 економічні та сексуальні; 
 присвоєння майна; 
 катування. 
За ступенем суспільної небезпеки – відношення злочинця до головної 

цінності – людського життя виділяють такі типи, як: 
 абсолютно небезпечні (серійні вбивства, сексуальні насильства); 
 особливо небезпечні (убивства у конфліктній ситуації, корисливі 

злочини, керівник злочинної організації); 
 небезпечні (злочини проти особистої власності, що порушують 

суспільний порядок, але не зазіхають на життя);. 
 злочини, які являють собою незначну небезпеку (інші злочинці, в 

першу чергу ті, що учинили злочин не за умислом або в силу не-
сприятливого збігу особистих обставин, але не проти життя людини). 

 
3.6. Висновки 
Злочинність небезпечне соціальне явище, яке має місце у всіх без 

винятку суспільствах. До сьогодні невироблені ефективні засоби боротьби 
з цим соціальним злом, яке має поширення і в Україні. Вивчення причин 
скоєння злочину, формування кримінальних структур, соціальних 
чинників, які сприяють розповсюдженню злочинності є нагальним і 
невідкладним. Небезпечним є той факт, що злочини скоюють особи, 
які по суті своїй, є загрозливими для соціуму – наркомани, токсикомани, 
повії, крадії. Високим залишається відсоток рецидивних злочинів. 
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Причина тому – нестабільність у суспільстві, складна економічна 
ситуація, безробіття, фінансова нестабільність, інфляція. На цьому 
фоні поширюється кримінальна субкультура та кримінальна романтика 
серед молоді, що є вкрай небезпечним і повинно всіх нас насторожити. 

3.7. Питання для самоконтролю 

1. Поняття злочину. 

2. Причини формування злочинності. 

3. Агресивність – складова частина злочинності. 
4. Класифікація та типологія злочинців. 

 

Питання до роздумів 

1. Чому злочин є атрибутом усіх без винятку суспільств? 

2. Чи можна створити таке суспільство, яке буде убезпечене від 

злочинності? 

3. Що є причиною скоєння злочинів людиною як соціальною істотою? 
4. Що є причинами скоєння злочину? 

5. Чи завжди злочин є покараним? А якщо ні – то чому? 

6. Чи вдасться людству коли-небудь позбутися злочинності як 

негативного соціального явища? 
 

 

 

АЛКОГОЛІЗМ: СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

 

3.8. Історичний аспект пияцтва та алкоголізму 

Пияцтво має давню історію та традиції. Відомо, що люди вживали 
алкогольні напої з незапам’ятних часів. «Викрадач розуму» – так 

іменують алкоголь із давніх часів. Про оп’яняючі властивості спиртних 

напоїв люди дізналися не менше чим за 8000 років до нашої ери – 

із появою керамічного посуду, що дало можливість виготовлення 
алкогольних напоїв із меду, плодових соків і винограду. Можливо, 

виноробство виникло ще до початку культурного землеробства. Нам 

достеменно відомо, що першу пляшку горілки виготовив арабський 

медик і хімік Разез у 860 році. 
Як алкогольний напій, горілка стала відома у Росії з ХVІ ст. 

Т.І. Авдоніна відзначає, що з цього часу в «Російській імперії 

починається моральне розтління народу» [1]. З часом вживання алкоголю 

міцно ввійшло у побут, стало важливим сенсом життя, навіть складовою 
менталітету, способом проведення вільного часу, вирішенням приватних 

проблем, сформувалася своєрідна пияцька «культура», відпрацювалася 

технологія виробництва горілчаних напоїв у домашніх умовах тощо. 
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Мало також місце масове самоспалення релігійних фанатиків. Так, у 
1672 році у Нижньому Новгороді в колективній «гарі» заживо себе 
спалили дві тисячі віруючих. У 1679 році піп Дометіан заживо спалив 
1 700 жителів сибірського міста Тобольська. За період з 1870 до 1887 
року в Росії покінчили життя самогубством 36 тис. осіб. У перше 
двадцятиліття розколу Російської православної церкви самоспалення 
скоїли не менше 20 000 тис. людей [8, с. 251, 252, 253]. Навіть перепис 
населення у 1896-1897 роках призвів до спалаху суїциду серед 
розкольників, які вважали перепис «відчуженням від християнської 
віри» [8, с. 258]. Такі випадки, наприклад, мали значне поширення 
серед жителів Тираспольського повіту Херсонської губернії. 

Г. Чхартішвіллі відмічає, що у пресі другої половини ХІХ ст. можна 
було зустріти таку інформацію, яка публікувалася щоденно: «Останнім 
часом газети повідомляли майже щодня про різні випадки самогубства. 
Якась пані кинулася недавно у воду з Єлагинської «стрілки» в той 
час, коли чоловік її пішов до екіпажа за цукерками; в Ізмайлівському 
полку застрелився молодий офіцер; застрелився ще якийсь хлопчик, 
років 16-ти або 17-ти; на Мітрофаньївському кладовищі знайдений, з 
порізаним горлом, кронштадтський міщанин, що зарізався від любові; 
у Москві дівчина, спокушена якимсь паном, втопилася від того, що 
інший пан назвав її «утриманкою». (Цитата, приведена вище, відноситься 
до 1871 року). У 1881 році німецький письменник Генріх фон Клейст 
закоханий до безтями у свою дружину спочатку прострелив з пістолета 
їй серце, потім застрелився сам. У Японії закохані Арісіма Такео і 
Хатано Ажіо, уникаючи життєвих проблем, повісилися в гірській 
хатинці. Англійський письменник, людина похилого віку і смертельно 
хворий на лейкемію Артур Кестлер і його молода, повна сил і здоров’я 
дружина Сінтія, отруїлися [8, с. 253, 254]. У 1993 році члени релігійних 
сект «Гілка Давидова» та у 1997 році «Небесна брама» шокували світову 
спільноту масовим самогубством. Відомі випадки самогубства через 
нещасне кохання, невиліковні хвороби тощо. І таких прикладів можна 
навести безліч. 

У Радянському Союзі статистичні відомості про кількість самогубств 
були закритою темою. Лише у середині 80-х років минулого століття 
неповна інформація про суїцидальні вчинки почала з’являтися у 
спеціальних виданнях. «До початку перебудови СРСР був суїцидальною 
наддержавою, – відмічає Л.М. Юр’єва, – досягнувши в 1984 році 
показника 30 скоєних самогубств на 100 тис. населення, поступившись 
лише Угорщині, де у той час було зареєстровано 44 самогубства на 
100 тис. населення. Ці цифри значно перевищували середньоєвропейський 
і світовий рівень. За даними ВООЗ, рівень самогубств більше ніж 20,0 
на 100 тис. населення є критичним» [9, с. 183]. До кінця 1980-х років, 



Мінц М.О. 

138 

Про існування суїциду відомо з давніх-давен. Ймовірніше, у первісному 
суспільстві самогубство носило ритуальний характер. У ряді племен 
самогубство мало значне поширення і вважалося як дозволений і 
прийнятний стереотип, в інших таврувалося і суворо каралося, але все 
рівно було присутнім у культурі. Ескімоси на схилі років добровільно 
йшли у снігову тундру, де і замерзали. У Стародавній Європі (у данців, 
готів) ритуал самогубства існував аж до приходу християнства. У 
період розвитку рабовласницьких держав Єгипту, Стародавньої Греції, 
Стародавнього Риму суїцид розглядався як соціальне явище, яке має 
право на існування у суспільстві, сформувалося і ставлення до нього. 
У цей час з’являється своєрідна суїцидальна етика – регламентаційні 
норми, які визначають не тільки можливість, а за певних обставин і 
доцільність самогубства. В Афінах та ряді інших грецьких міст існував 
особливий запас отрути для тих, хто добровільно хотів піти з життя. 
Для цього ареопаг після наради давав на це спеціальний дозвіл. За часів 
іспанських кельтів на острові Кеос старі люди прикрашали голови 
вінками і влаштовували веселе свято, в кінці якого пили цикуту. Але 
згодом у античних державах суїцид став забороненим. Самогубство 
вело за собою акції залякування. Якщо римський воїн хотів позбавити 
себе життя, то мірою покарання була його показова страта [8, с. 24]. 

У подальшому з формуванням і розвитком класів і держави 
суспільство стало суворо дивитися на самогубство. З появою і поширенням 
християнської релігії почало формуватися позитивне ставлення до 
людини як істоти божого творіння, і самогубство розцінювалося як 
антибожественне діяння. Церква проголосила тезу, за якою «безсмертна 
душа належить Всевишньому і лише Він може нею розпоряджатися» 

[8, с. 26]. На Арльському соборі у 452 році суїцид вперше був 
оголошений злочином. За християнськими канонами, починаючи з 
533 року, людину, яка полишила себе життя, хоронили за межами 
кладовища, а з 563 року не відспівували у церкві [8, с. 27]. У Британії 
за часів короля Едуарда (ХІ ст.) самогубців прирівнювали до злочинців. 
До 1823 року в цій країні існував закон згідно з яким тих, хто скоїв 
суїцид, ховали на перехресті доріг, перед цим протикали йому серце 
осиковим кілком, проволочивши по всім вулицям міста. За законами 
Людовіка Святого (ХІІІ ст.), самовбивця підлягав посмертному осуду, 
а його майно переходило у власність барона [8, с. 28]. В Індії широко 
практикувалося самоспалення вдів на могилі чоловіка, і цей варварський 
звичай наскільки увійшов у практику, що проти нього виявилися 
марними всі зусилля англійських колоніальних властей [2, с. 257]. 

З російської історії відомі випадки масового самознищення 
старообрядців, яке за два століття лишило життя десятки тисяч людей. 
Очікуючи кінця світу, віруючі лягали в труну і чекали апокаліпсису. 
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На жаль, помірне вживання алкоголю поступово переросло у масове 
споживання і сьогодні має характер епідемії. Свідченням цього є той 

факт, що Україна займає невтішне перше місце у Європі за рівнем 

підліткового алкоголізму. 

З погляду на історію алкоголізму, можна виокремити два напрямки 
боротьби з пияцтвом: обмеження виробництва алкогольних напоїв та 

пропаганда здорового способу життя. Так, намагаючись повністю 

підпорядкувати виробництво горілки і вина та отримати максимальний 

прибуток від їх реалізації, російський уряд, починаючи з 1894 року, 
повністю монополізував цей процес. У свою чергу, в 1914 році, на 

початку Першої світової війни, російський імператор Микола ІІ видав 

спеціальний указ про заборону пияцтва та продажу горілки на території 

імперії. З приходом радянської влади розпочалася активна та 
безкомпромісна боротьба з пияцтвом. Це знайшло своє відображення 

у постановах VІІІ з’їзду партії більшовиків (1919 р). Створення 

«Всесоюзного товариства по боротьбі з алкоголізмом» у 1928 році 
було продовженням політики держави, націленої на викорінення 

пияцтва як негативного соціального зла. За радянських часів держава 

мала повний контроль за випуском і реалізацією спиртних напоїв. Але, 

незважаючи на профілактичні та пропагандистські заходи, націлені на 
боротьбу з цим соціальним злом, пияцтво мало значне поширення серед 

радянського народу. 

Сплеск алкоголізму був надзвичайно помітний у 1960 роках – випуск 

горілки зріс на 500 %. У 1970-х – на початку 1980-х років широко 
практикувалося насильницьке лікування алкоголіків у спеціальних 

закритих лікувальних установах – лікувально-трудових профілакторіях 

(ЛТП). Як правило, цією справою активно займалася місцева влада з 

широким залученням представників органів правопорядку (як звичайно, 
дільничні інспектори). 

У період перебудови у Радянському Союзі (1985-1990 рр.) спроби 

керівництва КПРС та країни на чолі з М.С. Горбачовим запровадити у 
життя «сухий закон» закінчилися невдачею. Бюджет втратив 50 мільярдів 

карбованців, у два рази зросло споживання самогону, виготовленого 

підпільно у домашніх умовах. Безалкогольні весілля, свята, дні 

народження приживалися повільно, і на жаль, особливого успіху серед 
народу не мали. Взнаки давалися негативні давні алкогольні традиції. 

Але все ж позитивні зрушення були. Тривалість життя чоловіків зросла 

на 2,6 років, прогули на виробництві знизилися на 30-40 %, значно 

підвищилася продуктивність праці. В чому ж причина провалу 
антиалкогольної кампанії? По-перше, боротьба з пияцтвом почалася 

без поради з народом і без попередньої підготовки населення до 
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безалкогольного укладу життя. По-друге, антиалкогольний рух виявився 
економічно непідкріпленим. Також не врахована доля алкогольного 

капіталу в грошовому обігу країни. По-третє, не була нейтралізована 

алкогольна і торгівельна мафія. 

На превеликий жаль, у незалежній Україні поки що не існує 
ефективної профілактики і якісних засобів (політичних, економічних, 

ідеологічних, культурологічних) боротьби з цим соціальним злом. Пияцтво 

має значне поширення серед народу. За даними Держторгінспекції, у 

1992 році кожна десята пляшка була фальсифікацією міцного напою, 
у 1993 – кожна четверта. За кількістю спожитого алкоголю на душу 

населення Україна сьогодні займає одне з чільних місць у Європі. 

Отже, споживання алкогольних напоїв має свою історію. На жаль, 

пияцтво є складовою життя певної частини громадян. Соціологія 
девіантної поведінки зосереджує свою увагу, насамперед, на розкриті 

сутності девіацій (відхилень) у поведінці людей на основі комплесно-

системного підходу, який включає біологічний, психологічний, соціальний 
аспекти [12, с. 11]. 

 

3.9. Актуальність проблеми алкоголізму 

Алкоголь – сильнодіюча отрута, яка вражає усі органи людини і 
у першу чергу головний мозок, та є наркотичною речовиною, що 

уповільнює реакцію організму на роботу мозку. Його вживання викликає 

негативні ефекти: нерозбірлива мова, почервоніння шкіри, сонливість, 

немотивована агресія, погіршання координації, нудота, блювота, зниження 
самоконтролю і підвищення роздратованості, часте сечовипускання, 

головокружіння, при регулярному споживанні у значних кількостях 

може виникнути цироз печінки, порушення структур мозку, серцевий 

біль. Інколи алкоголь піднімає настрій, але в основному – посилює 
депресію. Після вживання горілки чи вина статевий потяг часто 

підвищується, але ерекція значно утрудняється. Наявність у головному 

мозку великої кількості ліпідів, у яких алкоголь розчиняється, є причиною 
швидкого сп’яніння. Алкоголь зберігається в організмі людини від 17 до 

90 діб. Результатом вживання спиртних напоїв є порушення психічного 

та втрата фізичного здоров’я. Люди, які зловживають алкоголем, частіше 

хворіють, отримують виробничі та побутові травми, допускають брак 
у роботі. Більше 70 % дорожньо-транспортних пригод трапляються з 

вини нетверезих водіїв. Понад 90 % правопорушень і злочинних дій 

скоєно у стані алкогольного сп’яніння. Д.А. Халтурина і А.В. Коротаєв, 

посилаючись на А.В. Нємцова, вказують, що у Росії прямі та непрямі 
втрати від алкоголю складають біля третини всіх смертей. Крім того, 

з пияцтвом пов’язані 72 % вбивств, 42 % самогубств, 67 % цирозів 
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6. Показати причини та мотиви зайняття секс-бізнесом. 
 
Питання до роздумів 
1. Що живить проституцію як соціальне явище? 
2. Чи є позитивні моменти у проституції? 
3. Чи можна знайти ефективний засіб допомогти жінкам секс-бізнесу 

покинути ганебний рід занять і стати до нормального життя? 
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вихід на «професійну пенсію» становить 35-40 років. Як і за чий рахунок 
вона буде доживати до 55 років? [3]. 

І як висновок можна сказати, що легалізувати проституцію – значить 

засвідчити про загальнодержавну моральну деградацію. Якщо сьогодні 

визнаємо проституцію легальною, то недалеко вже й до узаконення 
наркотиків, торгівлі людьми. Найважливіше – змінити людську свідомість 

стосовно глобальної проблеми проституції. Сьогодні все більше людей 

розуміють негативну значимість цього суспільного явища. 
Отже, українське суспільство сьогодні, на превеликий жаль, не може 

на високому рівні надати соціальний захист кожному громадянину. 
Соціальний і моральний збиток, який заподіюють повії окремим 
членам суспільства, не визначається кількістю і якістю інтимних послуг, 
а лише наявністю фізичної (венеричні захворювання, СНІД, гепатит «С») 
і моральної (розірвані шлюби, психічні розлади тощо) шкоди. Тому на 
суспільство покладається відповідальність за організацію профілактичної 
і попереджувальної роботи як з представницями секс-індустрії, так і з 
тими, хто регулярно користується їх послугами. Тут важливо не завдати 
психологічної шкоди жінці. 

 
4.8. Висновки 
Проституція, як одна з проблем сучасності, має давню історію. У 

різні часи суспільство неоднаково ставилося до повій – від позитивного 
і поблажливого до різко негативного. У сучасному світі проблема 
секс-бізнесу є такою, що вимагає детального вивчення та вирішення. 
ЇЇ поширення негативно впливає на суспільство та його життя. Але й 
потрібно визнати, що жінки, які змушені продавати власне тіло, 
потребують на нашу допомогу, в тому числі психологів та соціальних 
працівників, оскільки вийти з нормальним психологічним станом з даного 
роду занять і повернутися до нормального способу життя доволі важко. 
Саме повернення до суспільно-корисного життя повій є одним із завдань 
працівників соціальної сфери. Реалізація державної програми «Подолання 
безпритульності 2004-2008» повинно зменшити кількість дітей-вулиці 
та попередити дитячу проституцію. Крім того, треба негайно посилити 
кримінальну відповідальність чоловіків за користування послугами 
повій. 

 
4.9. Питання для самоконтролю 
1. Проаналізувати проституцію як негативне соціальне явище. 
2. Визначити актуальність проблеми проституції в сучасній Україні. 
3. Охарактеризувати типи представниць секс-бізнесу. 
4. Показати суспільне ставлення до проституції. 
5. Історія проституції у різних суспільствах. 
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печінки, 60 % панкреатитів, 23 % серцево-судинних захворювань [22, 
с. 105]. 

Сумним є той факт, що останнім часом алкоголізм «молодшає». 
Починаючи з 1988 року, в Миколаївській області щороку реєструвалося 
до 5 випадків підліткового алкоголізму. За статистикою більше 80 % 
людей у віці 12-22 роки вживають алкогольні напої. Середній вік, з 
досягненням якого молодь починає вживати алкоголь – 14 років. За 
дослідженнями А.Ф. Кисельова, П.І. Римара та інших науковців, у 
віковому складі хронічного алкоголізму в різні періоди складали 18-22 % 
від загальної чисельності диспансерних хворих особи 18-30 років, 78-
82 % – особи 30 років і старші, у т. ч. 10 % – пенсіонери. 84,4 % 
хворих, які перебувають на диспансерному обліку – чоловіки; 15,6 % – 
жінки. Соціальний склад хворих на хронічний алкоголізм: 32 % – 
робітники та службовці, 10 % – працівники сільського господарства, 
58 % осіб, які ніде не працюють і не навчаються. Регулярно п’ють пиво, 
вино, горілку 33 % юнаків та 20 % дівчат. Наприклад, пиво вживає кожен 
третій підліток у віці 12 років, а у 13 років – більше 60 %. За 
дослідженнями вчених, зловживають алкоголем майже 16 % учнів 
загальноосвітніх шкіл, 24 % – ПТУ, біля 34 % – студентів технікумів і 
коледжів, більше 33 % – студентів вузів. В Україні 40 % підлітків 
вживають алкогольні напої принаймні один раз на місяць. 

За даними Ф.Г. Крутова (нар. 1986), серед дорослих, які зловживають 
алкоголем, 31,8 % почали вживати його у віці до 10 років, 64,4 % – у 
11-15 років, 3,8 % – у 16-18 років. За дослідженням П.Д. Павленок та 
М.Я. Руднєвої, пияцтво є причиною хуліганства і насилувань у 90 % 
випадків, грабунків, вбивств, розбійних нападів у 70 %, біля 50 % всіх 
розлучень теж пов’язані з надмірним вживанням алкоголю [14, с. 70]. 

За даними обласного УМВС, у Миколаївській області у 2007 році 
було скоєно 795 актів фізичного насильства на ґрунті пияцтва. За 
8 місяців 2008 року працівниками міліції зроблено 2 790 виїздів, у 
сім’ях яких скоєно насильство. На обліку в органах правопорядку за 
ст. 173 п. 2. Карного Кодексу України (вчинення сімейного насильства) 
у 2008 році попереджено 279 осіб та поставлено на облік 2 179 осіб. У 
2007 році ця цифра була дещо нижчою і складала 2  243 особи. 
Незважаючи на те, що у 2007 році рівень алкоголізму в області знизився, 
у порівнянні з 1981 роком, у 1,9 раз, він все ж залишається значним. З 
2000 до 2007 року чисельність хворих на алкоголізм починає поступово 
зростати. У порівнянні з 1991 роком (142 випадки) майже у двічі зросли 
алкогольні психози (248 випадків). Загалом у Миколаївському обласному 
наркологічному диспансері у 2008 році стояло на обліку майже 
10 тис. алкоголіків, «армія» яких щорічно поповнюється на 1 тис. осіб 
[8, с. 57]. Показник поширеності хронічного алкоголізму в Україні в 
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2005 р. склав 134,4 на 10 тисяч населення, в Миколаївської області – 
71,09. Для порівняння – показники наших сусідів: Херсонська область – 
169,3, Одеська – 154,9, Кіровоградська – 151,0 на 10 тисяч населення 
[8, с. 55]. 

Особливо негативно алкоголь впливає на здоров’я жінки. У період 

вагітності дитина в утробі матері страждає від випитого спиртного 

мамою. Дитина зачата батьками-алкоголіками може народитися з 

фізичними та психологічними вадами, страждати на олігофренію, 
дебільність, епілепсію та інші психічні розлади. 

Отже, алкоголізм – страшне соціальне зло не лише для однієї людини, 

але і для усього суспільства. З медичної точки зору алкоголізм – це 
хронічне захворювання, яке характеризується непереборною тягою 

людини до спиртних напоїв. Із соціальної – форма девіантної поведінки, 

яка характеризується патологічним потягом людини до алкоголю з 

наступною і невпинною деградацією особистості. 

 

3.10. Причини вживання алкоголю 

Ми з вами є свідками швидкого і невпинного поширення пияцтва 

та алкоголізму серед самих найрізноманітніших прошарків населення. 
Не існує такого суспільного стану, серед якого немає людей, які не 

пиячать. Безумовно, помірне вживання алкоголю ніхто не забороняє та 

й не регламентує. При бажанні можна випити скільки душа забажає. 

Але виникає просте запитання: для чого? 
Загальновідомо, що причиною цілого букету хвороб, сімейних 

проблем, виробничих та автомобільних аварій, соціальних негараздів, 

злочинів тощо є алкоголь. Навіть незначна доза випитого алкоголю 
призводить до порушення координації рухів, притуплення зору, слуху, 

тактильності, прискорюється серцебиття, порушується увага. У той 

же час певна частина наших знайомих, друзів, інколи членів родини 

пиячать до нестями і зупинити їх у цьому надзвичайно важко. Що ж є 
причиною безмірного і згубного тяжіння до «зеленого змія», чим він 

приворожив до себе людей? 

По-перше, одні вважають, що спиртні напої мають лікувальні 

властивості, дезінфікують організм і позитивно впливають на здоров’я. 
Тому інколи можна почути таку думку: «Поки пив – нічого не боліло, 

а кинув, почала печінка боліти, шлунок про себе «заявив», суглоби 

заболіли». Людина, яка пиячить, не розуміє, що вона знаходиться під 

постійним «наркозом», симптоми різних хвороб у неї були раніше, 
але вона їх просто не помічала – «наркоз» не давав. 

По-друге, інші люди доводять, що алкоголь добре «зігріває» у 

сильний мороз. Частково вони праві, але лише певною мірою. 
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й продаж продукції порнографічного характеру в Україні заборонені 
в будь-якій формі. Виробництво й поширення порнографії карається 

позбавленням волі терміном до п’яти років, а повторні порушення – 

терміном до десяти років. 

Важливо відмітити, що безладні статеві стосунки призводять до 
ранньої небажаної вагітності, неврозів, серйозних психічних розладів, 

зараження «трудівниць кохання» різними венеричними захворюваннями, 

сифілісом, СНІДом, соціально-небезпечними хворобами, туберкульозом, 

проказою, широким спектром інфекційних хвороб. Діяльність у секс-
бізнесі нерідко супроводжується активним вживанням алкогольних 

напоїв, ін’єкційних наркотиків, токсичних речовин. 

Отже, серед представниць секс-бізнесу переважна кількість молодих 

дівчат і жінок, які в силу різних причин стали повіями. Запроваджена 
вченими їх типізація та розподіл за категоріями дозволяє більш 

предметно вивчати це негативне суспільне явище з метою відпрацювання 

та запровадження дієвих соціальних заходів щодо його обмеження, 
можливо регламентації та викорінення. 

 

4.7. Суспільне ставлення до проституції 

Незважаючи на негативні наслідки проституції в Україні, маються 
різні підходи щодо її подальшої долі. Існують дві прямопротилежні 

точки зору щодо упорядкування секс-бізнесу. Українське суспільство 

поділилося на прихильників легалізації і противників цього «зла». За 

дослідженнями В. Вариводи і С. Костантінова (Національна академія 
внутрішніх справ України), прибічники «законності» секс-бізнесу, 

завдячуючи її узаконенню, стверджують, що це сприятиме посиленню 

контролю за проститутками і проституцією, станом їх здоров’я, виведе 

з «тіні» великий за розмірами оборот коштів. 
Активні супротивники доводять, що ефективного контролю створити 

буде неможливо. Так, на думку професора І. Горпинченко (Український 

інститут сексології і андрології), легальна проституція – це міф, бо 
отримати економічну користь від її легалізації буде неможливо, тому 

що сам по собі цей бізнес є кримінальним і будуть створені такі схеми, 

які допоможуть ухилитися від сплати податків. Створити ефективну 

систему медичного контролю буде також проблематичним. За його 
словами, повії перші усвідомили небезпеку ВІЛ-інфекції і тому постійно 

використовують презервативи. Медичні картки на повій у медичних 

закладах стануть предметом для поширення інформації про їх господарів, 

що не бажано для «трудівниць кохання». Санітарні книжки ніхто з повій 
заводити не буде, тим більше їх показувати потенціальним клієнтам. 

Як буде виглядати пенсійне забезпечення екс-повії також невідомо. ЇЇ 
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жертвою сексуального насилля або їх кинула родина. Значна кількість 

з них погано вчилися у школі й мають низьку самооцінку. Більше 

80 % дівчаток та 60 % хлопчиків, що займаються проституцією, всерйоз 

замислюються про самогубство і навіть роблять спроби його скоїти. 

У дитинстві за ними ніхто не доглядав і вони вели хаотичний спосіб 

життя, у школі відчували себе знедоленими і мали кілька друзів. Згідно з 

даними Українського інституту соціологічних досліджень, серед жінок, 

що займаються проституцією, 11 % складали діти у віці від 12 до 15 років і 

20 % – у віці від 16 до 17 років. Інколи до секс-бізнесу залучаються 

дівчатка 10 річного віку [16]. 

Наслідування дорослих, які причетні до проституції, мрія про щасливе 
життя з пригодами, розкішшю, великим рахунком у банку поступово 

втягує дітей у секс-бізнес. Як правило, малолітні повії з часом стають 

на шлях злочинності, мають проблеми з наркотиками, хворіють на 

СНІД [6]. 
Шляхи залучення до проституції дівчаток-підлітків можуть бути 

самими різноманітними. Нестійка психіка молоді, нестабільність у 

сімейних стосунках, бажання швидко та порівняно легко заробити гроші, 
виокремитися з групи однолітків, бажання отримати задоволення, новизна 

свого положення сприяють становленню молодої особи як повії. Їм 

активно допомагає преса, Інтернет, модельні агентства, участь у 

фотосесіях. Сьогодні без особливого напруження на шпальтах газет 
можна знайти оголошення, які запрошують працювати танцівницями 

у нічних клубах, офіціантами, супроводжуючими «прес-секретарями», 

на курси топ-моделей, адміністративним персоналом у саунах і т. ін. 

За дослідженням Л. Іванової, останнім часом небезпечно широке 
поширення отримала порнографія, і особливо, дитяча. За неофіційними 

даними, за п’ятихвилинну участь у порнозйомках оплата підліткові 

складає 10 доларів, а на чорному ринку ціна оригіналу касети дорівнює 

від 500 до 700 доларів. Наявність подібних фільмів сформувала коло 
зацікавлених осіб, які купують подібну продукцію, розвиваючи таким 

чином секс індустрію [9, с. 9]. 

Порногра́фія (грец. πόρνη (порні) – «проститутка» і грец. γραφή 

(графі) – писання) – це зображення людського тіла чи сексуальної 

активності з метою сексуального збудження. Це поняття схоже, але 

відмінне від еротики, однак ці терміни часто вживаються взаємозамінно. 

Порнографія вважається чимось поганим із загальнолюдської точки 
зору у всіх релігійних культах. 

Згідно із законом про захист суспільної моралі від продукції, що 

пропагує порнографію, який набув чинності у 2003 році, виробництво 
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Причиною «зігріву» є різкий викид тепла через розширені судини, 
який зумовлюється миттєвим викидом енергії. Тому п’яний набагато 

скоріше втрачає енергію і швидше замерзає, що інколи призводить до 

нещасних випадків. 

По-третє, існує думка, що алкоголь є висококалорійним харчовим 
продуктом, який забезпечує енергетичні потреби організму, наприклад, 

під час важкої фізичної роботи, емоційному та психологічному 

напруженні. А у пиві та сухих винах є цілий набір вітамінів і  

ароматичних речовин. Частина людей доводять, що алкоголь піднімає 
настрій, збуджує, покращує самопочуття, активізує нервовому та розумову 

діяльність, формує впевненість у власних силах, робить людину сміливою, 

безстрашною. Але після такого збудження настає депресія, головний 

біль, з’являється поганий настрій, роздратованість. Інколи у стані 
алкогольного збудження люди скоюють злочини, або такі вчинки, про 

які вони потім жалкують. 

По-четверте, те, що вино та горілка покращують апетит є панацеєю 
для багатьох людей. Але це ненадовго. У подальшому прийом пива, вина 

та горілки надзвичайно шкідливо впливає на травлення і призводить 

до захворювання шлунку (виразка, гастрит). Крім того, від алкоголю 

страждають печінка, нирки, підшлункова залоза. 
По-п’яте, у кризових ситуаціях алкоголь знімає стрес, відволікає 

від соціальних проблем (безробіття, сімейні проблеми, відсутність грошей 

тощо). З цим у деякій мірі можна погодитися, проте це проблеми не 

вирішить, а лише їх поглибить. 
Як бачимо, думка про користь алкоголю досить поширена помилка 

у суспільстві. Потреба в алкоголі не є важливою природною потребою 

людського організму, як наприклад, потреба у їжі, воді, кисні. Вживання 

спиртних напоїв скоріше традиція, наслідування прикладу, бравада, погана 
звичка. З часом людина втягується в алкогольний дурман і стає залежним 

від нього. Загалом деякі спеціалісти вважають алкоголізм хворобою «для 

задоволення» і яку треба лікувати у спеціальних медичних закладах. 
Спеціалісти розрізняють три види алкоголізму: побутовий, хронічний 

і ускладнений. Крім того, у традиціях споживання алкоголю виділяють 

винну, пивну і горілчану моделі, які склалися історично. Лікар-нарколог 

В.А. Рязанцев, який тривалий час працював у Жовтневій ЦРЛ 
Миколаївської області, ставить пияцькі звичаї вживання алкоголю на 

перше місце серед основних причин поширення пияцтва, а також поза 

обрядові звички, які вкоренилися у свідомість багатьох людей та думка 

про те, що помірне та не часте вживання спиртного суттєвої шкоди 
організму людини не завдає [18, с. 5]. 
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Але відомі випадки, коли регулярне, хоч і у не значних дозах, 
вживання алкоголю ставило людину в повну залежність від нього. 

«Алкогольні звичаї виконують при цьому принаймні дві соціальні 

функції: по-перше, вони виступають засобом стабілізації існуючих у 

даному середовищі форм вживання алкоголю і відношення до них, і 
по-друге, здійснюють відтворення цих відносин у житті нових поколінь», – 

наголошують Б.С. Братусь і П.І. Сидоров [2, с. 48]. Треба погодитись 

з думкою Н.Ю. Максимової у тому, що виникнення потягу до алкоголю 

і наркотиків найтіснішим чином пов’язано з умовами життя людини 
[13, с. 31]. 

Отже, пияцькі звичаї та умови життя особистості є однією, але не 

основною причиною поширення алкоголізму серед населення, особливо 

молоді та неповнолітніх. Сьогодні набувають особливого значення 
соціальні, економічні та політичні чинники, які породили масу проблем 

для населення: безробіття, низький прожитковий мінімум, нестабільність 

політичної ситуації, неконтрольоване підвищення цін, корупція,  
зловживання державною владою, відсутність чітких ідеологічних 

орієнтирів та національної ідеї. У цих умовах молодь виявилася найбільш 

незахищеною і вразливою верствою населення. 

 

3.11. Молодіжне пияцтво та його наслідки 

Безмірне та систематичне вживання алкоголю називається пияцтвом 

[14, с. 70-71]. Дослідниками виокремлюються первинний алкоголізм, 

який має генетичне підґрунтя, вторинний, що базується на серйозних 
психічних розладах та реактивний, який спостерігається у хворих після 

пережитих значних потрясінь та душевних криз [14, с. 71]. 

Багатолітній досвід боротьби з ним показав, що алкоголізм – соціальне 

явище і починається він з чарки, яка випивалася молодою людиною 
без особливого бажання і задоволення, за традицією, з почуття 

солідарності з оточуючими людьми. На перших порах ця хвороба 

непомітна для оточуючих, та й сама людина не помічає, як вона 
втягується у пияцтво і з часом стає залежною від алкоголю. Характерні 

для алкоголізму ознаки виникають не відразу, а поступово, через певний 

проміжок часу: тремтіння рук, головний біль, відсутність апетиту, 

слабшає пам’ять та воля [18, с. 3]. 
Тривожним є той факт, що алкоголізм та пияцтво у світі значно 

помолодшали. Серед людей, які регулярно вживають алкоголь,  

зустрічаються зовсім молоді люди, майже діти. А, як відомо, звичка 

до алкоголю у дітей формується значно скоріше ніж у дорослих і 
лікування досить складне і тривале. 

П.Д. Павленок і М.Я. Руднєва, автори навчального посібника 
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не знають. 

І.Д. Звєрєва і Г.М. Лактіонова зауважують, що більшість жінок 

стають на шлях проституції не через серйозні економічні чи фінансові 

труднощі, а через зовнішні неконтрольовані чинники (зґвалтування, 

статева ненормальність у минулому, споконвічне ненормальне життя 

в батьківській сім’ї, труднощі у стосунках з ровесниками, відсутність 

прагнення до освіти, бажання стати незалежною від сім’ї [10, с. 180, 181]. 

На думку соціологів, по-перше, стають повіями жінки та дівчата: 

 відірвані від своєї сім’ї (студентки, учні ПТУ і т. п.); 

 з неблагополучних сімей; 

 які перенесли у дитинстві психосексуальну травму, після чого 

у них виникла хвороблива цікавість до статевих відносин; 

 схильні до девіантної поведінки, вони складають основну масу 

підліткових повій; 

 заміжні молоді жінки, які незадоволені своїм сексуальним життям; 

 молоді жінки-заробітчанки, які від’їжджають за кордон; 

 молоді дівчата, що хочуть у такий спосіб розважитись; 

 молоді жінки, які хочуть заробити на своєму тілі. 

Багато повій шукають клієнтів у клубах та барах, а також розміщують 

свої оголошення у засобах масової інформації (ЗМІ) та Інтернеті. Середня 

ціна послуги «нічного метелика» невуличного типу сягає 50-100 доларів, 

інколи доходить і до 300 доларів. Наявність бажаючих отримати сексуальні 

послуги породжує значний попит. За підрахунками правоохоронців 

лише у Києві одночасно на нічний промисел виходить 3-5 тис. «трудівниць 

кохання». Якщо взяти середню ціну в 80 доларів із клієнта і наявність 

у середньому трьох клієнтів у дівчат за ніч, виходить, що в звичайний 

робочий день повії столиці сумарно заробляють більше мільйона доларів, 

що означає – більше третини мільярда на рік. При цьому хабарі, які 

щодня отримуються «кришуючими структурами», у тому числі й 

співробітниками міліції, за даними джерелами в прокуратурі, складають 

200 тисяч доларів за добу. 

Останнім часом значний розвиток отримала дитяча та підліткова 

проституція. Заняття проституцією підлітком – це неодноразовий (не 

менше двох разів) вступ дівчини, якої не виповнилося 17 років, у статеві 

стосунки за винагороду з особою чоловічої статі. Підліткова проституція – 

особливе соціальне явище, яке характеризується тим, що підлітки, які 

не досягнули 18 років мають сексуальний контакт за гроші з чоловіками. 

Що стає причиною того, що молоді дівчата стають на слизький та 

небезпечний шлях проституції? Більшість підлітків-повій походять з 

нестабільних і проблемних родин. Близько 95 % таких підлітків стали 
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Обман – це повідомлення завідомо неправдивих відомостей чи 
умовчування про факти. При вчиненні цього злочину він може полягати 
у введенні в оману щодо мети вступу в статевий зв’язок, вербуванні 
для роботи за кордоном під приводом виконання іншої роботи тощо. 

Отже, сутенерство та звідництво є складовою злочинних дій щодо 
залучення молодих дівчат та жінок до занять секс-бізнесом і 
переслідується законом у встановленому порядку. Особливо небезпечним 
є залучення до проституції неповнолітніх. У даному випадку згідно з 
КК передбачається сурове покарання у вигляді позбавлення волі на 
великі терміни ув’язнення. 

4.6. Категорії і типи представниць секс-бізнесу 

У нинішній час різноманітність соціального середовища, майнове 

розшарування суспільства впливають на типи проституції, які теж з 

часом змінюються. Сьогодні, на думку соціологів, існують елітарні, 

«центрові», «валютні», «брючниці», «дорожні», «плечові», «залізничні», 

«іподромні», «музичні», «клубні» проститутки. Також бувають «вокзальні», 

«готельні», «квартирні», «банні», «телефонні», «повітряні», учениці-

малолітки, ті які діють в організованій бригаді, стихійні, і ті що працюють 

самостійно на свій страх та ризик. За оперативними спостереженнями, 

це в основному жінки від 15 до 40 років. Серед них учні, студентки, 

працюючі й безробітні, особи без визначеного місця проживання [7]. 

За дослідженням Л. Іванової, в нинішній час у залежності від 

психофізичних особливостей, особистих задатків і соціальних розумів, 

які призводять до того, що жінки стають «на панель», повій можна 

розділити на дві категорії: 

 «порочні», у яких схильність до проституції закладалася ще в 

сім’ї. Це, як правило, дочки повій. У таких сім’ях існує культ 

жорстокості, обману, лицемірства, повної соціальної деградації 

батьків, або близьких членів родини. Дівчата з таких сімей стають 

повіями, бо, на їх думку, ця професія добре оплачується. Але, як 

правило, вони самі дуже швидко деградують, мають певні 

проблеми з психічним та фізичним здоров’ям, закінчують своє 

життя у злиднях та самоті, у кращому випадку, в лікарні або тюрмі. 

 «випадкові». Ця категорія молодих людей, яка стала на шлях 

проституції від незалежних від них причини. Вони не настільки 

морально деградовані. Бідність, злидні, безпритульність, дитяча 

цікавість спонукали до заняття проституцією. «Випадкові» 

проститутки звертають на себе увагу чоловіків яскравістю та 

розкішшю свого вбрання. Разом з тим, соромляться тих людей, 

які їх знають, тому «практикують» у тих частинах міста, де їх 
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«Соціальна робота з особами і групами девіантної поведінки» (2007 р.), 
також відмічають, що у дітей і підлітків алкоголізм має ряд суттєвих 

відмінностей: 

 швидке звикання до спиртних напоїв, виникнення залежності; 

 важке протікання хвороби; 
 прийняття дитиною чи підлітком великої дози алкоголю; 

 швидкий розвиток запійного пияцтва; 

 низька ефективність лікування. 

Особливо складні та небезпечні наслідки вживання алкоголю дітьми 
та підлітками – це: 

 соціально-економічні (дочасне припинення навчання, труднощі 

з працевлаштуванням тощо); 
 соціально-психологічні (розрив сімейних та дружніх стосунків, 

проблеми у класному колективі, загальна деградація морального 

стану); 

 кримінальні (поступове та невпинне втягування у кримінальну 
сферу, скоєння злочину); 

 фізичні (кардинальна шкода власному здоров’ю) [14, с. 73]. 

До факторів, які сприяють швидкому звиканню молодих людей до 

алкоголю вчені відносять: приклад вживання спиртних напоїв членами 
сім’ї та авторитетних для них людей, низький рівень матеріального 

забезпечення сім’ї, вживання алкоголю як засобу «швидкого дорослішання» 

та самоствердження, широка та агресивна пропаганда алкоголю у 

засобах масової інформації, на телебаченні, у кінофільмах, негативний 
приклад однолітків, пошук виходу зі складних життєвих ситуацій [14, 

с. 72-73]. 

Починаючи систематично вживати горілку, вино, пиво тощо і, 
присвячуючи цьому заняттю декілька днів на тиждень, підліток й гадки 

не має, що він поступово стає полоненим алкоголізму. З часом привід 

для випивки знаходиться постійно, формується своя компанія, виникають 

традиції, ритуали (наливати «однією рукою», пусту пляшку зі столу 
треба прибрати, зберегти пробку до наступної зустрічі, закушувати лише 

після третьої тощо), тобто виникає система пияцтва. Видатний психіатр 

та суспільний діяч В.М. Бєхтєрєв (1857-1927) так охарактеризував 

психологічні причини пияцтва: «Вся справа у тому, що пияцтво є 
злом, воно пустило глибоке коріння у нашому побуті й породило цілу 

систему диких пияцьких звичаїв. Ці звичаї вимагають пиття і пригощання 

вином при всякому зручному випадку». 

Алкоголік спрямовує всі свої зусилля на реалізацію нестримного 
бажання випити спиртного. Його думки й розмови «присвячені» 

проблемам задоволення своїх нездорових потреб. А задовольнивши 
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їх, тобто напившись до безпам’ятства, він автоматично «відключається» 
від проблем сімейних, побутових, виробничих, соціальних. Людина, 

протверезівши, знову думає про те, як напитися до безтями. 

Однією з причин зростання кількості алкоголіків серед молоді є 

нестабільна політична ситуація у країні, фінансова та економічна криза, 
безробіття, втрата суспільством ідеологічної орієнтації. Особливо різке 

зростання пияцтва було помітним у середині 1990 років, коли Україна 

увійшла у смугу суспільної кризи. 

Отже, алкоголізм – хвороба за власним бажанням і спрямована на 
задоволення егоїстичних приватних потреб, і жоден алкоголік не хоче 

добровільно позбавити себе задоволення, а також є причиною цілої 

низки суспільних проблем. Незважаючи на наявність хронічних хвороб, 

загрози смерті, доводи лікарів, умовляння членів сім’ї, алкоголік пити 
не кидає. У нього знижується відчуття реальності та існуючої небезпеки, 

спостерігаються відхилення у психіці, фізичні зміни в організмі (обличчя 

стає землистого кольору, хитаються і випадають зуби, втрачається 
гострота зору, слуху, уповільнюється реакція). Близько 10 % осіб, що 

вживають алкоголь, стають алкоголіками. Систематичне вживання 

горілки, вина, пива призводить молоду людину до часткової чи повної 

алкогольної залежності. Алкоголіки мало їдять, рідко закушують, у них 
зникає така захисна функція, як блювотний рефлекс, тому все випите 

залишається у шлунку і всмоктується у кров. Важливо відмітити, що 

кожна людина по-своєму переносить алкоголь. У народі давно помічено, 

що після першої випитої чарки людина стає схожою на пихатого індика, 
після другої – на вовка, після третьої – на свиню. 

Вживання алкоголю викликає поступове і невпинне отруєння організму. 

На думку дослідників (А.Ф. Кісельов, С.Г. Хотіна, П.І. Римар, М.Г. Іванов), 

алкоголізм розвивається за такою схемою: 
 перша – початкова стадія або астенічна, супроводжується 

хворобливим потягом до алкоголю. Виникає психічна залежність, 

зникає захисний блювотний рефлекс, підвищується толерантність 
до алкоголю, виникає пияцтво на самоті; 

 друга стадія характеризується неперебірливістю у вживанні 

алкогольних напоїв, подальшим підвищенням толерантності до 

досягнення його плато, втратою самоконтролю, психічною і 
фізичною залежністю. Змінюється особистість за астенічним чи 

апатичним станом з появою частих гострих психотичних розладів 

при затяжній абстиненції; 

 третя стадія – кінцева (енцефалопатична), супроводжується 
вираженими ознаками психічної, фізичної залежності, сімейної 

та соціальної дезадаптації, органічної недоумкуватості, втратою 

Соціологія девіантної поведінки 

131 

функціонування вказаних місць, а саме: підбір бажаючих скористатися 
цими місцями для розпусти, фактичне надання приміщення чи іншого 
об’єкта для розпусти, підтримання об’єкта в стані придатності для 
використання як місця розпусти (оплата комунальних послуг, охорона, 
прибирання). 

Звідництво для розпусти – це посередництво для розпусти. Воно 
полягає у підшукуванні учасників розпусних дій, схилянні до розпусти 
тощо. 

Вчиненими з метою наживи вказані дії вважаються тоді, коли 
вони здійснені з метою отримання матеріальної винагороди в будь-
якій формі, а також ухилення від сплати суми, яку винний повинен 
був передати. 

Особою, раніше судимою за цей злочин, слід визнавати людину, 
яка має судимість за злочин, передбачений ст. 302 КК 2001 р. або 
ст. 210 КК 1960 р., якщо судимість не погашена і не знята в установленому 
законом порядку. Про поняття вчинення злочину організованою групою 
див. ст. 28 КК України і коментар до неї. 

Неповнолітнім є особа, яка не досягла 18-річного віку. Залучення 
до створення або утримання місць розпусти чи звідництва для розпусти 
неповнолітніх, які не досягли 16-річного віку, поєднане з наступним 
вчиненням щодо них розпусних дій, кваліфікується за сукупністю 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 302 і відповідною частиною ст. 156. 

Сутенери, використовуючи насильницькі та ненасильницькі 
(психологічні) методи впливу, спонукають жінок до секс-бізнесу з 
метою отримання незаконних прибутків. Найбільш небезпечними є дії, 
пов’язані зі застосуванням фізичного насильства та комбіновані, що 
поєднують фізичне та психічне насильство. Застосування насильства 
означає заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв, незаконне позбавлення 
волі, зґвалтування, задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом, інші насильницькі дії. 

Шантаж у даному випадку включає два види дій: 
а) погрозу викриттям, повідомленням відомостей, які компрометують 

особу (наприклад, вимога займатися проституцією під погрозою 
повідомлення про засудження у минулому чи про наявність венеричного 
захворювання); 

б) погрозу заподіянням іншої шкоди, залякування з метою створити 
вигідну для себе обстановку, поставити потерпілу особу в залежне 
становище. Це, зокрема, вивезення особи за кордон і відібрання в неї 
документів, погроза заподіяння шкоди рідним чи близьким, доведення 
до потерпілого наміру продати у рабство чи піддати груповому 
зґвалтуванню тощо. Шантажем є погроза розголосити як дійсні факти, 
так і повідомити неправдиві відомості, здійснити наклеп. 
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які направляються за місцем проживання. Систематичне заняття 
проституцією, тобто надання сексуальних послуг з метою отримання 
доходу, карається штрафом від п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 
ста двадцяти годин. Примушування чи втягнення у заняття проституцією, 
тобто надання сексуальних послуг за плату шляхом застосування 
насильства чи погрози його застосування, знищення чи пошкодження 
майна, шантажу або обману караються штрафом від п’ятисот до однієї 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом 
на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від одного 
до трьох років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї 
статті, вчинені щодо неповнолітнього або організованою групою 
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 

Сутенерство, тобто створення, керівництво або участь в організованій 
групі, яка забезпечує діяльність з надання сексуальних послуг особами 
чоловічої та жіночої статі з метою отримання прибутків карається 
позбавленням волі від п’яти до семи років. 

Створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для 
розпусти караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років. Ті самі 
дії, вчинені з метою наживи або особою раніше судимою за цей злочин, 
або вчинені організованою групою, караються обмеженням волі на 
строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Дії, 
передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із 
залученням неповнолітнього, караються позбавленням волі на термін 
від двох до семи років. 

Відповідно до Закону України від 12 січня 2006 року № 3316 – ІV 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення 
відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття 
проституцією», людина, що втягне особу до проституції за допомогою 
шантажу, обману, уразливого стану карається законом України строком 
від 3 до 5 років. Повторно за такий злочин можна отримати від 4 до 7 років. 
За втягнення до проституції неповнолітніх осіб карають позбавленням 
волі на термін від 5 до 10 років. За ці ж дії щодо малолітніх (діти 
віком до 12 років) злочинець відбуде за ґратами від 8 до 15 років [16]. 

Створення місць розпусти – це дії, завдяки яким певний об’єкт 
починає використовуватися для розпусти (безладних статевих зв’язків, 
групових сексуальних дій, проституції). Це зокрема: відкриття закладів, 
які маскуються за іншим призначенням (масажні кабінети, лазні, нічні 
клуби, стриптиз-бари), але використовуються для розпусти, підбір 
персоналу, придбання або наймання приміщень для вказаної мети. 

Під утриманням місць розпусти розуміється забезпечення 
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працездатності. Для третьої стадії захворювання характерні 
ускладнення – часті випадки алкогольних психозів та судомних 

нападів, помутніння пам’яті, щоденне похмілля, розпад особистості, 

плутаність думок. Жага випити призводить до систематичного 

пияцтва. Людина п’є сурогати, одеколон, рідину для системи 
гальмування автомобіля, лосьйони тощо. У неї розвивається 

відчуття страху, тривоги, безпідставної підозрілості, психози. 

Спираючись на дослідження вчених Науково-дослідного інституту 

фізіології дітей і підлітків Російської академії освіти, які провели 
обстеження 1 700 підлітків у різних регіонах країни, професор 

М.А. Галагузова виділяє рівні залучення старшокласників у процесі 

алкоголізації та визначає сім таких рівнів: 

1) нульовий (установка на повну тверезість); 
2) початковий (поодинокі випадки вживання алкоголю) – залучитися 

до світу дорослих; «вчиняти як всі»; 

3) епізодичне вживання алкоголю (знайомство з різними спиртними 
напоями) – підвищити настрій, комунікабельність; отримати впевненість 

у собі; 

4) високого ризику (зростає кількість випивок) – підвищити тонус; 

розслабитися; весело провести час у компанії; 
5) виражена психічна залежність від алкоголізму (алкогольне сп’яніння 

є бажаним і регулярним) – усунути погане самопочуття, як наслідок, 

попередньої випивки; відключитися від реальності; підвищити життєвий 

тонус; 
6) фізична залежність (формується підвищена переносимість спиртного, 

з’являється синдром похмілля) – усунути погане самопочуття після 

вчорашнього пияцтва; 

7) деградація особистості внаслідок алкоголізму (запої, зниження 
переносимості алкоголю) – намагання усунути хворобливий стан. 

Отже, наступає потреба у терміновому стаціонарному лікуванні 

[20, с. 416]. У підлітків-алкоголіків відмічається затримка фізичного і 
психічного розвитку з проявами соматоневрологічних порушень. Швидко 

наступає психопатизація особи, розвиваються психоорганічні синдроми 

зі зниженням пам’яті, а відсутність соціальної адаптації призводить 

до протиправних дій [8, с. 53]. 
Регулярне та безконтрольне вживання алкоголю викликає цілий 

ряд ускладнень. Одним із них є «біла гарячка» (алкогольний делірій) – 

алкогольний психоз, який виникає, як правило, у стані похмілля, 

безпідставного страху, безсоння, кошмарів. У алкоголіка тремтять руки, 
з’являються слухові та зорові галюцинації, видіння. Він бачить своїх 

переслідувачів, чортів, зелених чоловічків, змій, чудовиська, страшних 
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павуків та комах, які вкрили його тіло. Галюцинації мають для хворого 
реальний характер. Алкоголік має переляканий вигляд, тікає, ховається 

від переслідувачів, кидається каменем в уявних ворогів, кричить, 

розмовляє з уявною людиною, скаржиться йому на свою долю, плаче. 

Інколи «біла гарячка» призводять до самогубства. 
Іншою формою алкогольного психозу є алкогольне марення, яке 

виникає після короткочасного пияцтва і проявляється у нав’язливих 

думках, які постійно переслідують алкоголіка (ревнощі, підозрілості, 

очікування змови). 
Отже, алкоголь негативно впливає на молодий організм, руйнує 

внутрішні органи, викликає психологічні розлади, веде до алкогольної 

залежності й деградації. 

 

3.12. Соціальні проблеми алкоголізму 

Алкоголізм – хвороба виліковна. Але переважна більшість алкоголіків 

хворими себе не вважають і активно відмовляються від сторонньої 
допомоги. Тривогу викликає той факт, що значна кількість підлітків і 

молодих людей, піддаючись життєвим обставинам, бажанню виокремитися 

з середовища однолітків, бравади, самоствердитися, наслідуючи кумирів 

(співаків рок-груп, акторів кіно і телебачення), зважаючи на широку 
рекламну кампанію спиртних напоїв по телебаченню, радіо, зовнішньої 

реклами тощо, стають на шлях пияцтва. На нашу думку, цьому є 

пояснення. Так, в Україні поки що не склалася система соціального 

виховання підростаючого покоління, цілеспрямованої державної політики 
профілактики та боротьби з алкоголізмом; активному поширенню 

пияцтва сприяє реклама алкогольних напоїв у засобах масової інформації 

(на відміну від цигарок, не знайдено жодної пляшки горілки чи вина, 

на якій було б написано про шкідливе вживання алкоголю), зовнішня 
реклама; невиконання державного закону про заборону продажу спиртних 

напоїв особам до 21 року. Є стовідсоткова можливість бажаючими 

цілодобового придбання горілки, пива чи вина у торгових точках; 
відсутність належного державного та суспільного контролю за 

виготовленням горілчаних напоїв, що є причиною продажу в торговій 

мережі неякісних спиртних напоїв та низькопробних і небезпечних 

сурогатів; розвинена мережа самогоноваріння у приватному секторі 
та підпільних горілчаних заводів, неякісна продукція яких активно 

поширюється серед населення, особливо серед молоді, що сприяє її 

алкоголізації та час від часу призводить до важких отруєнь споживачів. 

Чинником, який активно сприяє поширенню пияцтва серед дітей та 
підлітків, як вже говорилося, є реклама горілчаних напоїв, як спонсорів 

спортивних заходів та змагань (футбольних, баскетбольних, гандбольних 
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Легкодоступність сексуальних утіх помилково сприймається молодими 

людьми як позитивний результат демократичних перетворень у країні. 

Бажання отримати сексуальне задоволення та гроші швидко та без 

особливих зусиль (як говорила одна малолітня повія: «головне, що не 

треба нічого робити»), стало приманливим для багатьох дівчат. За даними 

Українського інституту соціальних досліджень, 20 % дівчат займаються 

проституцією для власного фізіологічного задоволення, 70 % шукають 

легких грошей, 60 % розглядають секс-бізнес як тимчасове заняття, 

близько 30 % працюють повіями за примусом. 
Отже, секс-бізнес, незважаючи на цілий ряд правових перепон, 

продовжує поширюватися, особливо серед молоді. Сьогодні Україна 
залишається одним з основних джерел постачання повій у різні країни 
світу. У пошуках щасливого життя дівчата та жінки від’їжджають 
закордон, де попадають у сексуальне рабство і страждають від фізичного, 
морального та сексуального насильства. 

 
4.5. Сутенерство та звідництво 
В Україні проституція поширюється значними темпами. Її полоненими 

стають значна кількість молодих дівчат. Сутенери, звідниці, різного 
роду злочинці шляхом обману, шантажу, змалювання нереальних 
перспектив (швидке збагачення, цікаві подорожі, корисні знайомства 
тощо) втягують дівчат, інколи хлопців, у сексуальний бізнес. Вони 
забезпечують повіям охорону, доставку до місця призначення, пошук 
клієнтів, і як правило, отримують дві третини виручки. У більшості 
випадків сутенерами виступають жінки – колишні повії та особи з 
кримінальним минулим. Така діяльність карається у законодавчому 
порядку. Втягнення або примушення до зайняття проституцією, 
сутенерство є кримінальним злочином передбаченим ст. 303 КК України. 

Сутенерство полягає у створенні, керівництві або участі в 
організованій групі, яка забезпечує діяльність з надання сексуальних 
послуг особам чоловічої та жіночої статі з метою отримання прибутків. 
Така група наділена, насамперед, загальними ознаками організованої 
групи, визначеними в ч. 3 ст. 28 КК України. Мета організованої групи 
полягає у забезпеченні діяльності повій. Сюди входять надання 
приміщень, охорона, транспортні послуги, звідництво, рекламування, 
встановлення корупційних зв’язків для забезпечення невтручання 
державних органів тощо. Така діяльність може здійснюватися підпільно, 
а може й прикриватися легальними формами (утримання нічних клубів, 
масажних кабінетів, служб знайомств). 

Але сама проституція – це навіть не злочин, а адміністративне 
порушення. Повій регулярно затримують, складають протоколи, 
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Згідно зі статистичними даними щодо виявлення, розкриття та 
розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, УМВС України 
в Миколаївській області повідомляє, що у період з 2004 до 2007 років 
(до цього періоду статистика не велася) були порушені 37 кримінальних 
справ, які стосувалися «сексуальної експлуатації» жінок (табл. 1). 

Як видно з наведених даних, спостерігається процес подальшої 
криміналізації секс-бізнесу. Так, у 2005 році за матеріалами оперативного 
обліку ВБЗПТЛ УМВС у Миколаївській області було порушено 
кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 149 КК України за фактом 
незаконної угоди щодо передачі мешканок м. Миколаєва громадянам 
Греції. В рамках справи був налагоджений зв’язок з Регіональним 
Центром Південно-Східної ініціативи щодо боротьби з транснаціональною 
злочинністю (SЕСІ), який знаходиться у Бухаресті. Також правоохоронними 
органами Болгарії за ініціативою працівників міліції Миколаївського 
обласного відділу по боротьбі з незаконним продажем людей було 
порушено кримінальну справу відносно громадян Болгарії – членів 
міжнародного організованого злочинного угрупування за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 159 «а» та ст. 155 КК Болгарії (торгівля 
людьми з метою їх сексуальної експлуатації). В 2007 році в області 
припинено діяльність злочинного угрупування у складі 6 осіб, яке 
займалося торгівлею людьми. За рішенням Центрального районного 
суду м. Миколаєва 05.05.2008 року всі учасники групи отримали різні 
терміни ув’язнення за скоєння злочину передбаченого ст. 28, ч. 3 
ст. 149 КК України. 

Сексуальна революція, яка має місце в нашому суспільстві, в 

основному негативно впливає на свідомість підростаючого покоління. 

Тому кількість проституток невпинно зростає. Так, працівниками міліції 

Миколаївської області у 2006 році було затримано 455 представниць 

секс-бізнесу, у 2007 – 581, у 2008 році цей показник вже дорівнював 

майже 700 особам. Важливо відмітити, що це лише верхівка айсбергу. 

Насправді жінок, які займаються проституцією, набагато більше.  

Таблиця 1 

Кримінальні справи, пов’язані з «сексуальною експлуатацією» 

в Миколаївській області 

Рік 
Кількість порушених 

кримінальних справ 

Кількість 

розкритих 

Направлено 

до суду 

2004 1 1 0 

2005 7 4 1 

2006 17 16 19 (+ минулі роки) 

2007 17 17 17 
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матчів, тенісних та боксерських турнірів) на телебаченні, наполеглива 
реклама алкогольних марок під час проведення КВК, концертних 

програм, демонстрації телевізійних фільмів, особливо серіалів. Крім 

того, значна кількість пивних барів, кафе, ресторанів, казино широко 

пропагують красивий відпочинок з алкоголем, кальяном, рулеткою. 

Крім того, поширенню пияцтва серед дітей та молоді сприяє зниженню 

виховної ролі сім’ї, авторитету батьків, наявність у суспільстві неповних 

сімей, де дітей виховує одна мати або один батько, а то й бабуся з дідом. 

Важливо відмітити, що групу алкоголіків не рідко поповнюють випускники 

шкіл-інтернатів, діти-сироти, які не мають потрібного соціального досвіду, 

нездатні оптимально пристосовуватися до самостійного життя. 

 

3.13. Висновки 

Отже, пияцтво та алкоголізм має місце у всіх суспільствах і давню 

історичну традицію. Сьогодні складна економічна, політична, фінансова 

ситуація сприяють розвитку суспільних негараздів, у тому числі пияцтву 

та алкоголізму. Зловживання алкоголем – соціальна хвороба, яка є 

результатами суспільних, виробничих, побутових, сімейних та інших 

негараздів. Немає єдиного чинника розвитку залежності від психоактивних 

речовин, а є взаємодія багатьох чинників біологічних, психологічних, 

соціальних і духовних. В Україні кількість алкоголіків продовжує 

невпинно зростати. Проблемою суспільства є молодіжне пияцтво, яке 

потребує негайного вирішення. Алкоголізм хвороба виліковна. У країні 

існує розвинена система спеціальних лікувальних установ, у яких можуть 

пройти лікування всі бажаючі. 

 

3.14. Питання для самоконтролю 

1. Історичний аспект пияцтва та алкоголізму. 

2. Види алкоголізму: характеристика. 

3. Молодіжне пияцтво та його наслідки. 

4. Соціальні проблеми алкоголізму та шляхи їх подолання. 

 

Питання до роздумів 

1. Що повинна зробити держава для попередження алкоголізму 

серед молоді? 

 Посилити відповідальність торгівельних працівників за продаж 

спиртних напоїв неповнолітнім. 

 Підняти рівень профілактичної роботи, націленої на боротьбу з 

алкоголізмом та пияцтвом. 

 Обмежити випуск горілчаних напоїв. 
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сторінках періодичної преси секс-бізнес став предметом пожвавленого 
обговорення. З однієї сторони наголошується на його пагубному впливі 

на підростаюче покоління, ганебність, аморальність, а з іншого – на 

ліберальне ставлення. Справа у тому, що поки в державі не створено 

ефективного механізму попередження та профілактики проституції, а 
навпаки – всупереч волі підігрівається нездоровий інтерес до неї. 

Свідоцтвом тому є розмови серед представників влади, різних політичних 

партій про легалізацію проституції, впровадження оподаткування для 

«трудівниць кохання», створення профспілок, які б захищали їх інтереси, 
забезпечення пенсією. 

Безумовно, боротьба з проституцією вимагає термінових та 
невідкладних дій. Зважаючи на це, Україна одна з перших країн Європи 
підняла цю надзвичайно важливу проблему на законодавчий рівень. 
Державою встановлена кримінальна відповідальність за торгівлю людьми 
або іншу незаконну угоду щодо передачі людини (ст. 149 чинного 
Кримінального кодексу). Термін ув’язнення винних до 7 років. 

Відкриті кордони, розвинена транспортна мережа, мобільний зв’язок, 
Інтернет дозволяють швидко поширюватися інформації, хворобам, 
наркоманії, токсикоманії і... проституції. Значна кількість молодих дівчат 
для заняття проституцією виїжджає в інші країни. Деякі вітчизняні 
автори вказують, що за оцінками міжнародних організацій, щорічно з 
пострадянських країн вивозять у сексуальне рабство за кордон не 
менше 50 тис. жінок. При цьому щорічний оборот работоргівлі у 
масштабах усього світу складає не менше 700 тис. осіб. За дослідженням 
В.М. Набоки, з України інтенсивно здійснюється експорт жінок на 
надсвітові ринки інтимного бізнесу Туреччини, Польщі, Угорщини, 
Чехії, Греції, Росії, Арабських Еміратів, Ізраїлю, Сполучених Штатів 
Америки, Японії та інших країн. Міжнародним співтовариством Україна 
визнана країною транзиту і постачання жінок на ці ринки, а громадянки 
України складають значну частину живого «товару» на відкритих і 
таємних ринках продажі людей Європи та Азії [8. с. 3]. 

А. Марциновський, який досліджував цю проблему, встановив, що 
посольство Таїланду в Москві отримує щодня близько 1 тис. заяв українок 
та росіянок на виїзд до цієї країни. Згідно з інформацією Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, з 1990 року і до теперішнього 
часу понад 500 тис. українок шляхом обману були вивезені за кордон, 
у тому числі 100 тис. для занять у сфері сексуального бізнесу. Слід 
зазначити, що Україна стала третьою державою Європи поряд з Бельгією 
й Німеччиною, які на законодавчому рівні визнали торгівлю людьми 
тяжким злочином і встановили міру покарання за нього. В Україні вже 
порушено 55 кримінальних справ, пов’язаних із торгівлею людьми. 
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2) обмежувальний (регламентація); 
3) дозвіллєвий (для конкретної особи та припинення фактів 

організованої проституції (аболіціонанізм)). 
Аналізуючи ситуацію, пов’язану зі значним поширенням проституції, 

П.Д. Павленок і М.Я. Руднєва розрізняють наступні теорії поширення 
цього негативного суспільного явища: 

1. Генетичні, що розглядаються як сукупність наслідкових факторів, 

які приводять молодих жінок і чоловіків на «панель». З «біологічної 

точки зору проститутки – це категорія природжено-порочних людей, 
які можуть бути охарактеризовані як «хворобливі та недорозвинені 

істоти, які мають неблагополучну спадковість, яка має безумовні фізичні 

й психологічні ознаки виродження, які частіше всього проявляються у 

відсутності уявлень про етичність сексуальних стосунків» [11, с. 81]. 
2. Психологічні – дають різне пояснення природи проституції,  

акцентуючи увагу на індивідуальних особистісних рисах індивіда та 

мотиваційно-потрібнісному аспекті проституції, коли на перше місце 
ставиться задоволення фінансових потреб, на друге – реалізація 

сексуальних бажань [8, с. 83]. 

3. Соціальні теорії роблять спробу пояснити проблему проституції 

на макро- та мезорівнях. На макрорівні проблема секс-бізнесу розглядається 
через призму соціально-економічних, фінансових та інших проблем, 

які мають місце у суспільстві, на мезорівні – на рівні стосунків індивідів 

із різними соціальними групами. 

Отже, проституція забезпечує матеріальне існування певної категорії 
людей, в основному молодого віку, для яких секс-бізнес є сенсом їх 

життя, незважаючи на його аморальність. 

 

4.4. Проституція в Україні 

Нам з попереднього матеріалу відомо, що проституція існувала у 

всі часи і є культурологічним елементом у всіх без винятку народів. 

Історія проституції сягає глибини віків, тому не випадково називають 
її «найдавнішою професією». У своїх працях цій темі приділяли увагу 

К. Маркс, Ф. Енгельс, А. Бебель, А. Бердяєв, М. Гернет, Е. Дюпуї та інші. 

За радянських часів ця проблема замовчувалася і вважалося, що 

проституція пережиток капіталізму, тому не було потреби піднімати її 
у суспільстві та не існувало ефективних засобів боротьби з нею. Лише 

за часів «перебудови» у сатиричному журналі «Крокодил» з’явилася 

перша стаття про «нічних метеликів», яка й наробила багато галасу в 

суспільстві. Згодом художній фільм «Інтердівчинка» підвів підсумок 
нашим сумнівам і вказав на те, що проституція у нас існує. 

Що ж маємо сьогодні? В останні роки на телебаченні, радіо, на 
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ТЕМА 4. ПРОСТИТУЦІЯ ЯК НЕГАТИВНЕ 

СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

4.1. Історія проституції 

Секс за гроші давно і широко відомий як найдавніша професія і має 

глибокі культурологічні, політичні та соціально-економічні коріння. 

Проституція існує тисячі років. Дослідники в її історії розрізняють 

три основних періоди: 1) епоха проституції гостинності (жінка-рабиня 
пропонувалася гостеві для утіх) у первісному ладі; 2) епоха священної 
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проституції в азійських народів; 3) епоха легальної проституції в 
рабовласницьких державах Стародавнього Сходу. 

У первісному суспільстві страхи людини перед природою сприяли 

зародженню та розвитку релігійних вірувань, а також цілої низки 

різних обрядів, звичаїв, ритуалів, які мали на меті умилостивити гнів 

багатьох культових богів. Однією з таких форм був нерегламентований 

і загальнодоступний сексуальний контакт з жінкою. До того ж 

схвалювалися сексуальні контакти з представниками інших племен, 

що «вприскувало свіжу кров» у плем’я. Жерці сприймали це як подарунок 

богам. Жіноча невинність віддавалася «у подарунок хоронителям культу». 

Містерії й церемонії, у яких проституція починає відігравати роль 

основного правила культу і які відбуваються навколо дерев’яних або 

кам’яних ідолів, зображують із усього людського організму тільки 

статевий апарат. 

Священна проституція в епоху стародавніх держав переросла в 

проституцію легальну, таку, яка мала задовольнити сексуальні потреби 

багатьох членів суспільства і яка стала ремеслом та засобом отримання 

грошей. Зважаючи на широке поширення релігійної проституції, Солон 

увів регламентацію цивільної проституції. 

Спеціальні храми на узбережжі утримували жінок, які обслуговували 

переважно приїжджих чоловіків. Будинки розпусти (диктеріони), створені 

Солоном, мали статус недоторканості. Відвідування будинків розпусти 

не було аморальним. Одружений чоловік, який відвідував їх і користувався 

послугами повій, не міг осуджуватися за зраду, а кредитор не мав 

права переслідувати в будинках розпусти свого боржника. До широкого 

спектру повій Стародавньої Греції також входили вільні куртизанки: 

диктеріади, що займалися проституцією на свій страх і ризик, авлетриди, 

танцівниці й флейтистки, які надавали послуги клієнтам вдома й 

показувалися в публічних місцях та гетери, витончені коханки, що 

відігравали відому роль в історії, політиці, мистецтві. Безумовним 

було те, що проституція сприяла поширенню значної кількості венеричних 

захворювань, про які писав ще батько медицини – Гіппократ. 

Проституція поділялася на певні категорії: 

 релігійна проституція, за допомогою якої поповнювався бюджет 

храму; 

 цивільна проституція зміцнювала фінансовий стан держави; 

 естетична проституція (гетери-філософістки та гетери-наперсниці), 

до якої належали танцівниці, співачки флейтистки. Вони 

задовольняли сексуальні потреби найвидатніших людей країни, 

були подругами їх дружин. Зважаючи на свою освіченість та 
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у статевих його відправленнях, коли це тіло викидається на 
ринок як річ, і є предметом задоволення статевої потреби покупця 

та джерелом прибутку продавця; 

 Ю.В. Александров визначає проституцію як вчинення статевих 

актів за винагороду; 
 А.І. Ігнатов, К.К. Горяінов, А.А. Коровін і Є.В. Побєгайло вводять 

у поняття проституція ознаку систематичності, визначаючи її 
як систематичний вступ у статеві зносини з різними чоловіками 
за обумовлену винагороду [17]. 

Ознаками проституції є: 
 рід занять – задоволення сексуальних потреб клієнта; 
 характер занять – систематичні статеві зв’язки з різними особами 

без почуттів, направлених на задоволення статевої активності 
клієнта в будь-якій формі. 

Причини заняття проституцією: 
 неблагополучні сім’ї; 
 відсутність сім’ї; 
 пристрасть до алкоголю, наркотичним і токсичним речовинам, 

насильство у сім’ї і т. п.; 
 сексуальні домагання у дитячому віці з боку дорослих членів сім’ї; 
 бажання стати матеріально незалежними від сім’ї; 
 сексуальна активність індивіда, який не має матеріальної та 

сімейної підтримки; 
 недостатня поінформованість у підлітковому віці про статеві 

стосунки; 
 безконтрольність і байдужість освітянських установ і органів 

місцевої адміністрації до позашкільних занять дітей, підлітків і 
молоді [9, с. 84]. 

Мотиви заняття проституцією: 
1) безвихідь, коли дівчинка за шматок хліба віддається, щоб вижити; 
2) насильницькі дії матері, що спонукають дівчинку зайнятися 

проституцією; 
3) наслідування дорослих, у тому числі й своєї матері; 
4) приклад подруги чи близької знайомої. 
А також заздалегідь погоджена винагорода у вигляді грошей або 

матеріальних цінностей, які є основним або додатковим джерелом 
існування особи, яка займається проституцією. Проституція поширена 
переважно серед жінок, клієнтами яких є чоловіки. У той час все частіше 
зустрічається й чоловіча проституція – «жигало». 

У світовій практиці склалося три основних підходи до проституції: 
1) заборонний (прогібіціонізм); 
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Серед повій має поширення пияцтво, алкоголізм, наркоманія, 
токсикоманія. Значна частина представниць найдревнішої професії  

є носіями венеричних захворювань та ВІЛ-інфекції, СНІДу, тому 

представляють значну загрозу для багатьох членів суспільства, особливо 

молоді. 
Частина повій беруть участь у створенні порнофільмів, які негативно 

впливають на виховання та психологічний стан дітей та підлітків. 

4.3. Визначення проституції 

Проституція – це залучення до безладних статевих відносин 
інших осіб, крім подружжя, в обмін на негайну оплату грошима чи 

іншими цінними речами. Термін «проституція» походить від латинського 

слова «виставляти привселюдно». Отже, під проституцією розуміють 

позашлюбні статеві відносини за плату, що не мають у своїй основі 
почуттєвого потягу. 

Існують й інші визначення негативного соціального явища 

«проституція». За висловом І.Д. Звєрєвої, «проституція – це сфера 
знеособлених емоційно, позашлюбних, безладних, здійснюваних за 

плату статевих стосунків» [10, с. 180]. На думку професора С. Голода, 

«під проституцією розуміється така форма позашлюбних сексуальних 

стосунків, яка не базується на особистій схильності або чуттєвій 
потребі, при цьому для однієї зі сторін важливим стимулом є заробіток». 

За висловом святого Ієроніма, «проституткою є жінка, яка віддається 

похоті багатьох чоловіків» [5]. В.В. Черній наводить думки різних вчених 

стосовно визначень проституції як соціального явища: 
 Л. Бляшко вказує, що проституція являє собою діяння, що 

практикується якою-небудь особою, звичайно жінкою, з вико-

ристанням власного тіла для статевих стосунків з метою заробітку; 

 Ю.В. Худяков вважає, що проституція – це надання жінкою свого 
тіла за винагороду особам, які шукають задоволення статевого 

бажання; 

 І. Блох визначає проституцію як певну форму позашлюбних 
статевих відносин, які відрізняються тим, що індивідуум, вступаючи 

на шлях проституції, постійно, безперечно і привселюдно, віддається, 

більш-менш не перебираючи, невизначеній кількості осіб; рідко без 

винагороди, у більшості випадків, здобуваючи продажем свого 
тіла, або інших статевих діянь з цими особами, або, взагалі, 

доставляючи їм і задовольняючи їхні статеві збудження, а також 

провокуючи їх; причому об’єкт проституції, внаслідок свого 

розпусного помислу, набуває визначеного постійного типу; 
 А.І. Лістратов розглядає проституцію як негативне соціальне 

явище, розуміючи під ним перетворення на товар тіла людини 
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вихованість, цікавилися філософією та іншими науками; 

громадська – «працівниці кохання» храмів, публічних будинків 

задовольняли потреби «кохання» афінської молоді [9, с. 80, 81]. 

Існувала помірна плата за вхід у диктеріади, яка повинна була 

зміцнювати фінансовий стан Греції. Всякий громадянин мав 

недоторканість у диктеріадах. 
Незважаючи на офіційний стан повій у Стародавній Греції, вони 

не мали права самовільно покидати територію країни, вибирати місце 
проживання за містом-державою. 

У Стародавньому Римі проституція також отримала значне поширення, 
яка мала давні історичні традиції. До встановлення інституту шлюбу 
статеві стосунки були неупорядкованими й, за словами Тита Лівія, 
відбувалися як у тваринному світі. Тому повій називали вовчицями, 
Lupa, а їх житло мало назву Lupanar і згодом свята, які влаштовувалися 
на честь годувальниці Ромула, знаменитої повії Aca Laurentia називалися 
Lupercales. Але бешкетування, які були супутником цих святий, спонукали 
сенат Риму їх заборонити. 

Значна кількість жінок-римлянок, намагаючись отримати певні кошти 
для свого існування, «промишляла» проституцією. Але ставлення до 
повій було зневажливе. Про це свідчить той факт, що «трудівниці 
кохання» не вносилися до цензів (списки населення), а реєструвались 
в особливих списках, що означало відсутність громадянства. Повії 
носили спеціальний одяг. Їм не дозволялося використовувати білі стрічки 
в зачісках. 

Незважаючи на те, що повій час від часу суворо карали, били 
кийками, кидали до в’язниць, ставили тавро, їх потреба в суспільстві 
залишалася значною. Сплачуючи великі податки, жриці кохання істотно 
поповнювали скарбниці міст, сприяли розвитку міжособистісних відносин 
з представниками інших країн і т. ін. Важливо відмітити, що у цей 
період часу проституція сформувалася як професія. 

З часом релігія починає негативно ставиться до проявів блудництва 
і заперечує його як соціальне явище. Завдячуючи працям апостола 
Павла, вже після смерті Ісуса Христа стали активно розвиватися аскетизм і 
цінуватися цнотливість. Він разом з почесним монахом святим Антонієм 
зробили монахів і монашок атрибутом християнства, які повинні були 
бути прикладом високої християнської моралі. Святий Августин 
запропонував заборонити проституцію, тому що проституція «затопить 
суспільство». Повій, що провинилися за звідництво, карали тавруванням, 
відрізанням носа, вух, рук, ніг і навіть страчували. Римський папа 
Інокентій ІІІ у 1198 році оголосив чоловікам, які вступали у шлюб з 
повіями, повне відпущення гріхів. У той же час повії, навіть заміжні, 
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не могли зватися «чесними жінками». 
Але, незважаючи на протидію церкви, проституція не була заборонена, 

а «трудівниці кохання» ходили до церкви на сповідь і їм відпускалися 
їх гріхи. Взагалі, повіям заборонялося наближатися до вівтаря, а під час 
братських християнських трапез, сидіти поруч з жінками-християнками, 
носити золоті та срібні прикраси і одягатися у шовк, а також жити 
біля соборів і працювати в тавернах та постоялих дворах для пілігримів. 

У Візантійській імперії повії сплачували особливий податок. З часом 

імператор Юстиніан відмінив його і, крім того, дозволив вільним 

громадянам імперії одружуватися на повіях і таким чином сам подав 
приклад для наслідування. Його дружина у минулому була танцівницею 

і куртизанкою і, будучи імператрицею, не забувала про захоплення 

молодості. У спеціально організованій тюрмі вона перевиховувала повій. 
Крім того, танцівниці, які втратили роботу, перекваліфіковувалися і стали 

проводити танці не на честь Венери, а на честь Діви Марії. Церковні 

збори, які засудили зґвалтування і сутенерство, не винесли ніякого 

рішення про блудниць [1, с. 37, 38]. 
У середні віки, у час Великих географічних відкриттів сифіліс, 

який привезли моряки Колумба з Америки, заполонив Європу і 

проституція активно сприяла його поширенню. 

У Росії перші укази про боротьбу з проституцією з’явилися у 1649 році, 
в указі за рік до цього говорилося про жорстке спостереження за 

злочинцями та розпусними дівицями. У 1763 році з причини значного 

поширення венеричних захворювань в армії було наказано допитувати 

солдатів, які захворіли, від кого вони заразилися, потім треба було 
розшукувати тих жінок, від яких вони отримали хворобу, оглядати їх і 

у випадку підтвердження захворювання на венеричні хвороби лікувати, а 

потім висилати. Статут 1782 року забороняв здавати у найм свій будинок 
для всілякого роду утіх іншим людям, а за невиконання винні 

притягувалися до відповідальності. Крім того, суворо каралося звідництво. 

Але на початку ХІХ століття ставлення до проституції з боку влади 

стає «теплішим». Так, у 1843 році проституція була оголошена терпимою. 
А в 1844 році, упевнившись в марності спроб заборонити проституцію, 

уряд створив правила для утриманців будинків розпусти і проституток, 

які діяли майже до початку ХХ ст. [9, с. 81]. З метою посилення контролю 

за діяльністю повій був спеціально створений лікарсько-поліцейський 
комітет, у задачу якого входило розшук продажних жінок, які проституцію 

зробили свою професією. Комітет брав свідчення у них і направляв хворих 

до лікарні. Але нагляд був поверховий і несистематичний та часто 

фіктивним. Наприклад, згідно з відомостями Центрального Статистичного 
комітету на 1 серпня 1889 року в Росії було офіційно зареєстровано 
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1 210 будинків розпусти з 7 840 жінками, а одиначок нараховувалося 
9 768 осіб. За даними ж медичного департаменту, за той же рік, число 

будинків терпимості й побачень дорівнювало майже 2,5 тисячам, а 

кількість жінок-повій складало більше 30 тис. Отже, назріла проблема, 

яку треба було терміново вирішувати. Тому, в 1897 році Міністерством 
внутрішніх справ був проведений з’їзд, на якому основним питанням 

було організація боротьби з сифілісом та проституцією, яка досягла 

значного розмаху. Ця проблема постала тому, що за 5 років (1889-

1893 рр.) число публічних будинків виросло до 1 262, таємних притонів 
до 1 232, проституток у домах розпусти до 15 365, одиначок-повій – 

20 278, затриманих за підозрою у занятті проституцією – 14 258 жінок. 

Починаючи з ХVІІІ ст. державою заборонялися позашлюбні стосунки, 

які приносили прибуток і виступали як ремесло [15]. 
Автор статті «Підліткова проституція: про деякі аспекти проблеми» 

Л. Іванова відмічає, що в дореволюційній Росії повії склади особливий 

прошарок суспільства, який називався «розрядними жінками». Вони 
повинні були ставати на облік у поліції, здавати паспорт, а замість 

нього отримували «жовтий квиток» – офіційне свідоцтво того, що жінка 

вже не відносилася до числа порядних. Всі «розрядні жінки» повинні 

були регулярно проходити медичні огляди. 
Після Жовтневої революції проституція отримала значне поширення, 

тому її проблеми активно вивчалися. При венерологічній секції народного 

комісаріату охорони здоров’я РРФСР було утворено Комісію, яка діяла 

з 1919 до 1922 року. Для посилення боротьби з проституцією, починаючи з 
1923 року, функції координації протидії цьому негативному явищу 

взяла на себе Центральна рада щодо боротьби з проституцією, яку 

очолював нарком охорони здоров’я та губернські ради на місцях. 

За радянських часів проституція вважалася пережитком капіталізму 
і тому боротьба з нею проводилася з класових позицій. Офіційно 

проституції в СРСР не існувало, тому її прояви замовчувалися. 

 

4.2. Актуальність проблеми проституції 

Вивчення проблем секс-бізнесу є сьогодні особливо актуальним. 

На початку ХХІ ст. у світі нараховується більше 40 млн повій, тобто 

кожна 25 жінка продає секс-послуги. За дослідженнями Ю. Тутіної, 
лише у Москві нараховується більше 10 тис. дівчаток-підлітків, які 

займаються проституцією [9; 12, с. 81; 26]. Станом на 1 березня 2007 року 

в Києві на обліку в міліції знаходиться до 5 тис. повій. При цьому 

95 % з них – приїжджі з інших областей. В Одесі ця цифра дорівнює 
4 тис. особам. За приблизними дослідженнями в Україні проституцією 

займається 250 тис. жінок. 


