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до сьогодення. Проаналізовано закономірності поведінки і дія-
льності людей, їх життєвий досвід у малих та великих групах, 
соціалізацію особистості та розвиток соціальних установок. 

Ключові слова:	соціальна	психологія,	психологія	злочинності,	
девіантологія,	 суспільство,	 суспільна	 свідомість,	 суспільні	 ін-
тереси.	

Соціальна	психологія,	соціологія	злочинності,	девіантологія	
посідають	специфічне	місце	в	системі	наукового	знання.	Їх	вито-
ки	 мають	 глибоке	 коріння	 у	 психологічній	 науці.	 Ними	 цікави-
лися	 античні	 філософи,	 вчені	 Г.	М.	Андрєєва,	 Дж.	 Болдуїн,		
Л.	С.	Виготський,	Поль	де	Вісшер,	В.	Мак	Дугал,	Д.	Маєрс,	В.	М.	Мя-
сіщев,	Б.	Д,	Паригін,Єн	Паркер,	С.	Л.	Рубінштейн,	Луї	Сас	та	ін.	

У	найдавніші	часи	ці	знання	стосувалися	питань,	пов’язаних	
з	положенням	людини	в	суспільстві,	впливом	на	неї	та	управлін-
ням,	 що	 є	 обумовленістю	 соціально	 –	 психологічного	 знання	
запитів	суспільства.		

В	наш	час	така	обумовленість	посилилася,	і,	за	констатацією	
вчених,	потреби	практики	суспільного	розвитку	диктують	необ-
хідність	дослідження,	зокрема	прикордонних	проблем	на	стику	
психології	та	соціології.	Щодо	«межі»	між	соціологією	 і	соціаль-
ною	психологією	то	існує	спільність	інтересів:	на	рівні	загальної	
теорії	 соціології,	 де	 досліджуються	 проблеми	 співвідношення	
суспільства	 і	 особистості,	 суспільної	 свідомості	 і	 соціальних	 ін-
ститутів	влади	і	справедливості;	в	області	спеціальних	соціоло-
гічних	 теорій.	 Наприклад,	 соціологія	 масових	 комунікацій,	 гро-
мадської	думки,	соціологія	особистості.	

Ми	 поставили	 мету	 вивчити	 та	 проаналізувати	 закономір-
ності	поведінки	і	діяльності	людей,	 їх	життєвий	досвід	у	малих	
та	 великих	 групах,	 соціалізацію	 особистості	 та	 розвиток	 соціа-
льних	установок	у	системі	наукового	знання.	

Соціальна	 психологія	 є	 наукою	 про	 конкретні	 механізми	
взаємозв’язку	 соціального	 та	 психічного,	 їхні	 взаємовплив	 та	
взаємозалежність.	 Об’єктом	 соціальної	 психології	 є	 соціальна	
психіка:	соціальне	мислення	людей,	соціальні	впливи,	групові	та	
соціальні	взаємовідносини.	Предмет	досліджень	соціальної	пси-
хології	 відображає	 суспільні	 інтереси	 свого	 часу.	 Дослідження	
психології	 мас	 у	 Європі	 було	 важливим	 для	 першої	 чверті	
ХХ	століття,	коли	вона	переживала	період	революцій.	Вивчення	
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расових	 стереотипів	 припадало	 на	 40-ві	 роки	 ХХ	 ст.,	 позначені	
нацистською	ідеологією,	після	Другої	світової	війни	актуальним	
стало	 дослідження	 конформізму,	 спровоковане	 «суспільством	
контролю»,	нетерпимістю	до	інакомислення.	У	60-ті	роки	масові	
рухи,	 безпорядки,	 злочинність,	що	 охопили	 Європу	 та	США,	 ви-
кликали	необхідність	розуміння	агресії.	У	70-ті	роки	під	впливом	
фемінізму	 зросла	 увага	 до	 гендерних	 досліджень.	 А	 80-ті	 роки	
для	психологів	принесли	необхідність	розуміння	аспектів	гонки	
озброєнь,	проблему	мирного	співіснування	людей.	Початок	90-х	–	
це	інтерес	до	міжкультурної	взаємодії	та	дослідження	реагуван-
ня	 на	 міжкультурні	 особливості.	 Крім	 цього,	 чільне	 місце	 посі-
дають	у	цей	час	психологічні	проблеми	соціальних	дилем	та	об-
ґрунтування	умов	альтруїстської	поведінки	людей.		

Соціологія	виокремилася	в	самостійну	науку	лише	в	середи-
ні	ХІХ	ст.	Великим	є	внесок	у	розвиток	соціології	як	науки	Л.	Гу-
мпаловича,	О.	Конта,	А.	Смола,	Г.	Спенсера,	Г.	Тардата	ін.	Соціоло-
гія	злочинності	стала	об’єктом	досліджень	таких	відомих	юрис-
тів,	 як	 О.	 Бандурка,	 А.	Герцензон,Я.	Гілінський,А.	Гуров,	 А.	 Зака-
люк,	А.	Зелинський	В.	Кудрявцев,	Е.	Раска,	А.	Яковлєв	та	ін.	

Незважаючи	на	те,	що	злочинність	–	це	невід’ємна	і	вельми	
помітна	 складова	 кожного	 суспільства	 і	 ніколи	 не	 бракувало	
інтересу	 до	 вивчення	 цієї	 теми	 науковцями,	 соціологія	 злочин-
ності	 є	 порівняно	 новою	 галуззю	 вітчизняної	 соціології.	 Актуа-
льність	 же	 вивчення	 і	 запобігання	 соціальній	 злочинності	 ви-
значається	тим,	що	існує	справжній	виклик	суспільству,	соціаль-
ному	порядку	з	боку	кримінального	світу,	професійної	та	органі-
зованої	 злочинності;	 комплекс	 гострих	 і	 не	 вирішених	 соціаль-
них	проблем,	які	супроводжують	явище	злочинності.	Також	вона	
безпосередньо	 торкається	 соціального	 порядку,	 специфічно	
відбивається	 на	 соціальних	 відносинах,структурах,	 інститутах,	
що	загострює	професійний	інтерес	соціологів	до	змісту	й	наслід-
ків	 цього	 явища.	 У	 структурі	 вітчизняної	 соціології	 відсутня	
окрема	 галузь,	 яка	 була	 б	 спеціально	 зорієнтована	 на	 дослі-
дження	феномену	злочинності,	виконувала	б	функцію	мобіліза-
ції	 інтелектуальних	 ресурсів	для	протидії	 злочинності,	допома-
гала	б	у	боротьбі	з	нею	і	розвивалася	б	як	інститут	громадянсь-
кого	суспільства.	Але	реалії	життя	вже	спричинили	формування	
попиту	 громадянського	 суспільства	 на	 достовірну	 інформацію	
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стосовно	 криміногенної	 ситуації,	 реального	 стану	 і	 тенденцій	
злочинності,	дані,	які	б	доповнювали	офіційну	кримінальну	ста-
тистику	[1].	

Таке	замовлення	є	рисою	демократичного	суспільства,	воно	
і	надалі	буде	активізуватися	разом	з	досягненням	певних	щаблів	
зрілості	 демократії	 і	 формування	 громадянського	 суспільства.	
Задовольнити	цей	попит	можливо	виключно	в	межах	соціологі-
чного	вивчення	проблеми	із	застосуванням	притаманних	соціо-
логії	методів	і	технологій	пізнавальної	діяльності.		

Тому	актуальним	є	питання	розвитку	соціології	злочинності	
в	 межах	 української	 соціології,	 позитивне	 вирішення	 якого	 на-
дасть	 можливість	 вивчати	 феномен	 злочинного	 у	 різних	 соціа-
льних	аспектах,	буде	мати	суттєве	прикладне	значення	для	по-
треб	державних	органів	та	громадськості	[2].	

Теми	соціальних	відхилень	і	соціальних	патологій,	проблема	
злочинності	та	її	наслідків,	долі	засуджених	неповнолітніх	делі-
квентів	в	останні	роки	присвячували	свої	дослідження	українсь-
кі	соціологи	Н.	Паніна,	В.	Пилипенко,	В.	Підшивалкіна,	М.	Пірен,	
Н.	Побєда,	В.	Соболєв,	В.	Хмелько	та	ін.	

Оцінка	будь-якої	поведінки	передбачає	порівняння	її	з	пев-
ною	нормою.	За	результатами	порівняння	з	нормою	визначають	
нормальну	(таку,	що	відповідає	нормі:	психічного	здоров’я,	пра-
ва,культури,	моралі	тощо)	і	аномальну	девіантну	поведінку	осо-
бистості.	 Девіантологіяє	 психологією	 девіантної	 поведінки.		
О.	В.	Змановська.	С.	Кон,	Н.	Ю.	Максимова	розриваючи	це	поняття	
виділяють	 позитивну	 і	 негативну	 девіацію,	 її	 багаторазовість,	
агресивність	(як	по	відношенню	до	інших,	так	і	до	себе),	духовні	
проблеми,	емоційні,	саморегуляції,	негативний	життєвий	досвід.	

Отже,	 вивчивши	 та	 проаналізувавши	 закономірності	 пове-
дінки	 і	діяльності	людей,	 їх	життєвий	досвід,	 етапи	 соціалізації	
особистості,	розвиток	соціальних	установок	у	 історичному	кон-
тексті,	ми	довели	важливість	 розвитку	наукових	 знань	 у	галузі	
соціальної	 психології,	 соціології	 злочинності,	 девіантології	 з	
метою	забезпечення	запобігання	соціальній	злочинності.	
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Нові	 інформаційні	 технології,	 засоби	 масової	 комунікації	
багатократно	 підсилили	 можливості	 впливу	 на	 свідомість	 і	
підсвідомість	 як	 окремої	людини,	так	 і	на	 великі	групи	людей	
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