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висновки. Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що від розроблення теоретичної складової інституту
покарання неповнолітніх - ювенальної пенології - зале-

жатиме стан та якість кримінально-правового впливу на
зазначених осіб, що може призвести до різних суспільно
значимих наслідків.
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У статті характеризується генезис теорії соціальної дезорганізації як «соціально структурної» теорії причин злочинності. Автором
здійснений аналіз основних положень теорії соціальної дезорганізації та надана характеристика впливу цієї теорії на кримінологічну
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В статье характеризуется генезис теории социальной дезорганизации как «социально структурной» теории причин преступнос
ти. Автором проведен анализ основных положений теории социальной дезорганизации и предоставлена характеристика влияния
этой теории на криминологическую мысль современности.
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Серед основних проблем української кримінології
Концепцією розвитку кримінологічної науки в Україні
на початку ХХІ ст. виділена проблема підняття на значно
вищий якісний рівень наукової розробки проблематики
причин і умов злочинності та злочинної поведінки. Як
зазначають її автори, ця проблема потребує, насампе
ред, сучасного теоретичного осмислення, методологіч
ного спрямування, чіткого розмежування стосовно зло
чинності як соціального явища та злочинної поведінки,
а теоретичні та методологічні висновки мають бути в
якості відповідних гіпотез переконливими, перевіре
ними, методично обґрунтованими репрезентативними
дослідженнями (п. 3.4.). Таким чином, аналіз вихідних
положень теорій причин злочинності є актуальним.
Більшість американських кримінологів, класифікуючи
теорії причин злочинності соціологічного напряму, ви
діляють групу «соціально структурних» теорій - теорій,
котрі представляють злочин/злочинність як продукт
властивостей суспільства, структурні риси якого сприя
ють бідності, безробіттю, поганій освіті і т.д. - явищам,
які розглядаються як непрямі або корінні причини ви
соких показників злочинності серед членів соціально
депривованих груп.
Серед «соціально структурних» теорій причин зло
чинності помітно виділяються «соціально екологічні»
теорії, центральне місце серед яких посіла теорія соціаль
ної дезорганізації. Аналіз її генезису, основних положень
та впливу на кримінологічну думку і є метою цієї статті.
До першого великомасштабного дослідження «еко
логічного» напряму у сфері кримінології американські
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кримінологи відносять дослідження, яке розгорнули в
Чиказькому університеті в 20-ті роки ХХ ст. Emest Watson
Burgess, Robert Ezra Park, Clifford Shaw, Henry D. McKay,
Clark Tibbits, Frederic Milton Thrasher, Florian Witold
Znaniecki, Ruth Shonle Cavan, William Isaac Thomas,
Edward Franklin Frazier, Edwin Hardin Sutherland, Robert
E. Lee Faris. Хоча британські кримінологи-«екологи»
схильні вбачати історичні витоки цього напряму в пра
ці британського дослідника Henry Mayhew «Праця та
бідність в Лондоні» (1861) [1], яка представляла собою
етнографічне дослідження мешканців трущоб у Вікторіанському лондоні з вказівкою на «небезпечні місця» зо
середження найбільшої кількості злочинів у британській
столиці [2]. Rodney Stark також вважає першопочатківцями «екологічного» напряму англійців Mayhew та
Buchanan-а, «... які проводили екологічну соціологію за
десятиріччя до народження будь-якого члена Чиказької
школи» [3]. Такої ж думки притримувались Yale Levin та
Alfred Lindesmith [4].
Сучасні кримінологи вважають, що інтерес до кри
мінології, проявлений вченими Чиказького університету,
пояснювався тим, що саме в Чикаго виникли особливі
проблеми зі злочинністю. такі ж проблеми пізніше
стали проблемами великих міст США, наприклад Інді
анаполісу (R. Clyde White [5]), Детройту (Stuart Lottier
[6]), Балтімора (Bernard Lander [7]), і не тільки США Варшава (Адам Стрембош, 1971 [8]). Оскільки Чиказь
ка школа кримінології розвивалась у руслі соціології,
її представники основну увагу приділяли дослідженню
соціально-економічних умов міст та районів, для яких
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була характерна діяльність злочинних груп [9]. Але два
дослідники - Ernest W. Burgess та Robert Ezra Park - зо
середили свою увагу на питаннях оточення і його впли
ву на індивіда. В результаті вчені у 1925 році видали у
співпраці з Roderick-ом Duncan-ом McKenzie колектив
ну монографію під назвою «Місто» [10]. І хоча співав
торів цієї праці троє, McKenzie є автором тільки одного
розділу (з десяти) «Екологічний підхід до дослідження
людської общини». Тому, на нашу думку, його і не від
носять до засновників теорії міської екології девіантності (Theory of U rban Ecology of Deviance - TUED),
згідно з якою міста розглядались в якості середовищ на
кшталт тих, що спостерігаються в природі та керовані
багатьма еволюційними чинниками впливу на екосис
теми. Представники цієї теорії, а саме Burgess та Park,
вважали, що, коли процес формування міста завершився
і воно починає розростатись, люди та їх діяльність почи
нають «зосереджуватись» в окремому місці, що можна
назвати процесом «концентрації». Таким місцем, в яко
му відбувається «зосередження» людей та їх діяльнос
ті, є центр міста, який з часом стає густозаселеним. У
подальшому це зумовлює переміщення людей та їх ді
яльності з центру міста на околиці, тобто відбувається
процес «розсіювання». В результаті через певний періо
ду часу «боротьба» за земельні та інші необхідні міські
ресурси призводить до поділу міського простору на різні
«природні території», або зони, в яких люди характери
зуються схожими соціальними рисами, що пов’язано з
однаковим «екологічним тиском» на них. У міру того
як зона стає більш процвітаючою та «бажаною», люди
та бізнес мігрують у цю зону. За словами Park-а та
Burgess-а відбувається процес «сукцесії» (послідовної
зміни екосистем).
Такий «біологічний» підхід дозволяв кримінологам
стверджувати, що суспільство представляє собою орга
нізм (як на макро-, так і на мікро- рівнях), «екосистему»,
в яких будь-які зміни, пов’язані з процесом росту орга
нізму, є природними. В таких змінах, що є наслідками
процесу росту, відсутня характеристика невпорядкова
ності.
Так, природною є і «боротьба» «новоприбульців»
до нової зони (мікро- рівень екосистеми), яка спосте
рігається на перших етапах «обживання» ними нової
території. Можливі два результати цієї «боротьби»:
1) перемога «новоприбульців» - зміна «екосистеми»;
2) пристосування до нових умов. Однак перші етапи
боротьби «новоприбульців» з новими умовами завжди
характеризуються дезорганізацією «екосистеми», ха
рактер, тр и вал ість та потужність яко ї залеж ить
від багатьох ф акторів та результатом якої висту
пає знищ ення або тим часовий розлад (враховуючи
вищенаведені результати «боротьби» «новоприбуль
ців» до зони) норм ативної структури общини. Такі
процеси, п ов’язані з нормативною структурою об
щ ини, можуть/не можуть привести до девіантної
поведінки.
Наведене дозволило двом кримінологам запропону
вати модель процесів «сукцесії», яка отримала назву Мо
дель концентричних зон (концентричні зони - зони, які
мають спільний центр (курсив наш. - С.Н.) (Concentric
Zone Model) та містить п’ять елементів:
1) Зона І «Центральний діловий район»: характери
зується невеликою кількістю мешканців та домінуван
ням комерційних установ;
2) Зона ІІ «Перехідна зона»: містить житлові будин
ки, фабрики в погіршеному стані та залишені будівлі,
на цій території проживає бідніша частина населення, в
тому числі новоприбулі групи емігрантів;
3) Зона ІІІ «Зона робочого класу»: зона промислових
підприємств та житлових кварталів, в яких проживають
робітники, що переселились із Зони ІІ, у багатоквартир

них будинках з безпосереднім виходом на проїжджу час
тину;
4) Зона ІУ «Зона для проживання»: зона проживання
представників середнього і навіть вищого класу, пред
ставляє собою територію, на якій розташовані будинковолодіння, розраховані на проживання однієї сім’ї, що
мають подвір’я та гаражні місця;
5) Зона У «Приміська зона» (Рис. 1) [11].
V. Приміська зона (Commuter
Zone)
IV. Зона для проживання
(Residential Zone)
III. Зона робочого класу
(Working Class Zone)
II. Перехідна зона
(Transitional Zone)
I. Центральний діловий район
(Central Business District)

Рис. 1. Модель концентричних зон (Park, Burgess)
Джерело: Park, Burgess, McKenzie (1967). - p. 50.

На переконання Burgess-а та Park-а, якщо одна зона
стане «тісною», її мешканці будуть «вторгатися» в іншу
зону, доки мешканці останньої пересуваються до наступ
ної зони (і так далі з іншою зоною). Саме такий принцип
пересування мешканців зон був запозичений із біології
та покладений в основу теорії міської екології девіантності Park-а та Burgess-а. Таким чином, «погіршення і
зміна» ставали причинами соціальної дезорганізації
[12], а злочинність перебувала у зв ’язку із соціаль
ною дезорганізацією в міських кварталах [13].
їх колега по «Чиказькому цеху» Frederic Milton
T hrasher в ході проведення дослідження «Банда» [14]
у 1927 році наклав «розташування та поширення» банд
чикаго на карту міських територій та виявив, що бан
ди були сконцентровані на територіях, де спостерігався
слабкий соціальний контроль та панувала соціальна де
зорганізація (Рис. 2) [15].

Рис. 2. Місце Землі Бандитів Чикаго
в міській екології (Thrasher)
Джерело: Weisburd, McEwen (1998). - p.8.
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Таких самих висновків дійшли Clifford Robe Shaw
та Earl D. Myers у 1929 році, дослідивши ювенальну
делінквентність у рамках Огляду злочинності Іллінойса (Illinois Crime Survey). Вчені виявили, що домашні
адреси більше 9243 делінквентів розташовані на тери
торіях «фізичного пошкодження, бідності та соціальної
дезорганізації» [16]. І в цьому ж році Clifford R. Shaw
та H enry D. McKay представили теорію соціальної де
зорганізації (Theory of Social Disorganization - TSD),
згідно з якою найбільш висока концентрація делінквентності припадає на центральну частину Чикаго, а по мірі
віддалення від центру та промислових районів делінквентність зменшується [17].
Кримінологи використали ідеї Чиказької «екологіч
ної» школи: велике місто розвивається концентричними
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колами, через певну кількість зон, які відходять від цен
тра [18]. Shaw та McKay, використовуючи три різні мапи,
зробили план рівнів чоловічої делінквентності в Чикаго
за період 1900-1933 років, перевірили зв’язки між кіль
кістю змінних общин та делінквентністю і в результаті
виявили, що для територій з високими показниками рів
нів делінквентності було характерно: 1) зниження рівня
населення; 2) високий відсоток голів сімей, які були «на
роджені за кордоном» та «неграми»; 3) високий відсоток
сімей, які перебували на утриманні; 4) низький відсоток
права власності на будинковолодіння; 5) нижчі за серед
ні ціни на оренду нерухомості. Часовий аналіз показав,
що, незважаючи на зміни в етнічній природі груп, які
мешкали на різних територіях, рівні делінквентності та
інших соціальних проблем залишалися такими самими.
Висновком кримінологів стало твердження про те,
що делінквентність пов’язана з фізичною структу
рою та соціальною організацією міста [19].
Дійсно, як писав Hans-Joachim Schneider, Shaw та
McKay провели дослідження, поклавши в його основу
тезис про те, що корені злочинності слід шукати в роз
ладі динаміки життя міських общин і делінквентність не
є зовсім ізольованим соціальним феноменом, а повніс
тю залежить від характеру общини, в якій формується
[20]. Так, для обох кримінологів стало очевидним, що
рівень злочинності в різних районах міста неоднаковий,
що він змінюється від одного кварталу до іншого і що це
пов’язано з соціально-економічними умовами та іншими
факторами [21]. Ними було визнано, що складні та кри
міногенні проблеми міського життя випливають: 1) із
матеріальної незабезпеченості життя та нестабільності
соціальних інститутів міста; 2) з індивідуальних та со
ціальних зусиль, спрямованих на те, аби пристосуватись
до вимог та впливів суспільного та економічного життя
міста [22].
Вчені описали соціально дезорганізовані території,
вказавши, що соціальна дезорганізація зосереджена
навколо трьох змінних: 1) бідності; 2) житлової мо
більності; 3) расової гетерогенності [23], які були взяті
вченими за основу як незалежні змінні, що генерують
соціальну дезорганізацію, яка, в свою чергу, спричиняє
злочинність та делінквентність (Таб. 1.).
Таб.1.
К аузальна структура соціальної дезорганізації
(Shaw, McKay)
Бідність
Житлова мобільність

Злочинність
^

Соціальна
дезорганізація

Расова гетерогенність

^

та
Делінквентність

Джерело: Brown, Esbensen, Geis (2010). —р. 261.

Таким чином, на їх думку, зрозуміло, що між умо
вами життя в місцевих общинах американських міст і
у відмінностях між рівнями делінквентності та злочин
ності існує прямий зв'язок. А оскільки общини з висо
ким коефіцієнтом делінквентності і злочинності мають
такі соціальні і економічні характеристики, які відріз
няють їх від общин з низьким коефіцієнтом, причини
делінквентності, особливо групової, яка складає осно
вну частину офіційно зареєстрованих правопорушень,
вчинених підлітками і молоддю, коріняться в динамі
ці ж иття общини. Розуміючи, що заявлене може бути
піддане різному тлумаченню, вчені підкреслили: «...
високий ступінь постійності, який відрізняє зв'язок, іс
нуючий між делінквентністю та іншими характерними
рисами общини, не тільки підтверджує висновок про те,
що делінквентна поведінка динамічно пов’язана з жит
тям общини, але й є свідченням того, що все, чим ха
рактеризується община, в тому числі й делінквентність,
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являє собою результат дії загальних процесів, більш або
менш звичних для кожного американського міста» [24].
Для розвитку злочинності, вказує Schneider, набагато
більше значення, ніж суто зовнішні ознаки (наприклад,
старі будівлі, підвищена міграція населення і т.п.), має
ломка традицій, ідеалів та звичного сприйняття, які ви
значають життя в «проміжковій зоні». Тому, на думку
американських кримінологів, пояснення схильності лю
дей до злочинів і правопорушень слід шукати в посла
бленні общин, в занепаді міських районів, а не в якомусь
особливому складі людей, які тут живуть. Це стає зрозу
мілим з того, що в «проміжкових зонах» через надзви
чайну мобільність населення і з причини швидкої зміни
одного складу населення іншим не встигає утворитись
достатньо міцна соціальна структура і не народжується
общинна свідомість [25].
В общині, пишуть Shaw та McKay, живе сильно кон
куруюча система делінквентних цінностей, традицій, за
відсутності яких неповнолітні не піддавались би їх впли
ву та змогли б знайти задоволення в діяльності, яка не
має делінквентного характеру. Хоча американськими
кримінологами зазначається, що участь неповноліт
нього в делінквентній діяльності чи відмова від неї
значною мірою залежать від його особистих рис [26].
Ruth Kornhauser бачить теорію соціальної дезорга
нізації пов’язаною з «екологічними» характеристиками
житлового кварталу, якими пояснюється нездатність об
щини забезпечити сутнісні послуги для своїх мешкан
ців: освіту, охорону здоров’я та належні житлові умо
ви. За відсутності таких належних послуг у мешканців
однозначно виникає бажання залишити общину при
першій же нагоді, що впливає на їх незацікавленість у
розв’язанні проблем. Наслідком цього є дестабілізація
общини, послаблення комунікації її мешканців та бло
кування утвердження загальних цілей общини. Робля
чи такий висновок, Ruth Kornhauser пише, що в такому
випадку будь-яка спроба розв’язання проблеми на рівні
общини переміщується на «кращі» території, закінчую
чись фрустрацією [27].
До речі, критики Ruth Rosner Kornhauser, автора «Со
ціальні джерела делінквентності: оцінка аналітичних
моделей», писали про те, що вона сміливо захищала по
гляди Shaw, McKay-я та Trasher-a, але й звертала увагу
на роль культури: «... культура скоріше стає синонімом
будь-чого, що детермінує поведінку» (Robert F. Meier)
[28]. Також існують думки, що проблеми, які зустріча
ються в такому виді дезорганізованих територій набува
ють форми інфекційної хвороби, знищуючи внутрішні
напрацювання, які дають можливість житловим кварта
лам вижити, в результаті чого община стає «спустоше
ною» (Jonathan Crane, Rodrick Wallace) [29]. Крім того,
злочинність і насильство набувають форми «повільної
епідемії», поширюючись на оточуючі території та зара
жаючи їх внутрішніми проблемами міста (Jeffrey Fagan
and Garth Davies) [30]. Але, на наш погляд, такі думки
кримінологів підлягають окремому аналізу. крім того,
окремому аналізу підлягає і процес модифікації цієї тео
рії до сьогоднішнього дня.
наведене вище дозволило автору дійти таких висно
вків:
1. Теорія соціальної дезорганізації займає централь
не місце серед теорій «екологічного» напряму «соціаль
но структурних» теорій причин злочинності. ц е теорія,
згідно з якою бідність, житлова мобільність, етнічна ге
терогенність та слабкість системи соціальних зв’язків
послаблюють здатність житлового кварталу контролю
вати громадську поведінку людей і, відповідно, збільшу
ють можливість підвищення рівня злочинності [31].
2. В основу теорії соціальної дезорганізації закладені
ідеї Чиказької «екологічної» школи соціології, згідно з
якими велике місто розвивається концентричними кола
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ми, через певну кількість зон, які відходять від центра впливають деструктивні соціальні чинники, які діють у
(Модель концентричних зон). Такі позиції, на нашу дум міських кварталах нижчого класу; 2) фактори оточуючо
ку, є хиткими, тому що в разі зникнення центру - децен го середовища, скоріше за індивідуальні відмітності, є
тралізації - така модель позбавляється своєї важливої корінною причиною злочину; персональна ненормаль
ознаки - концентричності. Яким же чином тоді можна ність та приниженість мають незначний вплив на рів
пояснити існування злочинності на територіях, які де ні злочинності; 3) злочинність є явищем, що постійно
спостерігається на бідних територіях, не зважаючи на
централізовані?
3.
Ідеї соціальної дезорганізації, які висловили Shawрасове та/або етнічне оновлення; 4) дезінтеграція місь
та McKay, залишили помітний вплив на кримінологіч кого кварталу та супутня ерозія соціального контролю є
ні знання та думку більш ніж на 80 років. Вважається, головними причинами кримінальної поведінки; ціннос
що найбільш відомі елементи цієї теорії і сьогодні під ті, норми та згуртованість общини впливають на вибір
тримуються в кримінології: 1) на рівні злочинності чітко індивідуальної поведінки [32].
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