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Зміст 
 

1. Що таке «теорія  

розбитих вікон»? 

 

2. Практична користь 

теорії. 

 

3. Підтверджуючі 

експерименти. 
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Автори та суть «теорії розбитих вікон» 
Автори  − американські  вчені Джеймс Вілсон                           

і Джордж  Келлінг  (1982 р.).  

«Будь-яка будівля стоятиме 

нескінченно довго, поки у неї будуть 

цілі вікна. Але  варто розбитися хоча  

б одному вікну (випадково або 

навмисно), і розбиті вікна будуть 

з'являтися все частіше і частіше,    

поки всі вікна в цьому будинку не 

будуть розбиті. А через деякий час 

почнуть    валитися і стіни».  
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У чому секрет? 
 Секрет у поведінковій психології мас. Якщо люди бачать, 

що інші порушують правила і їм це сходить з рук, то вони 

вважають, що можуть діяти так само.   

  

 

 
 

Теорія проголошує: побачивши 

місце, де вже раніше було кимось 

насмічено, людина вже не буде 

прагнути вести себе культурно і 

замість того,   щоб донести сміття 

до урни, просто кине його туди ж.  
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Епідемія асоціальної поведінки 
Психологи і соціологи давно припускали, що асоціальна 

поведінка може поширюватися подібно епідемії, однак ця 

теорія довгий час залишалася спірною. 

 

Навіть невеликий і вчасно  неліквідований безлад довкола 

людей спонукає їх поводитися нецивілізовано і нехтувати 

соціальними нормами, та обов’язково викликає ланцюгову 

реакцію інших більш масштабних хаосів.  
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Яка практична користь від цієї теорії? 
1. «Реформа» нью-йоркського метрополітену. У 1980-х рр. рівень 

злочинності у місті зашкалював, а метро у Нью-Йорку було найбільш небезпечним 

місцем. Щодня скоювали 1500 злочинів, з них 6-7 убивств. 

 

 

 

 
 

 
Директор метрополітену Девід Ганн запросив до співпраці одного з  авторів «Теорії 

розбитих вікон» — Джорджа Келлінга.  

Вони прчали з дрібних порушень: графіті і безквитковий проїзд. 
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Реформа у метро: боротьба з графіті 
Ніхто не намагався спіймати за руку 

райтерів. Їм навіть дозволяли впродовж 

кількох діб розфарбовувати вагони.     

Але    з депо такі вагони виїжджали лише 

після того, як його працівники стирали   

усі новостворені графіті.  

 

Жоден розмальований вагон «на роботу» 

не виїжджав. Так райтери зрозуміли, що 

їхніх «шедеврів» ніхто не побачить, тож 

витрачати час і зусилля немає сенсу.          

І вагони метро Нью-Йорка стали чистими. 

 

 

 

 
 



Очолив роботу  начальник транспортної поліції метрополітену Вільям Браттон.   

Реформа у метро: боротьба з безбілетниками 

Вони арештовували осіб,  які 

перестрибували через турнікети, 

обшукували їх, одягали наручники                     

і ставили в ряд поруч із входом.  

Часто у «зайців» при собі була  

незаконна  зброя чи наркотики.  

 

Так метрополітен став небезпечним місцем 

для вуличних банд, а рівень злочинів, які 

скоювали у підземці, знизився на 75%.  

За турнікетами підземки поставили поліціянтів, одягнутих у цивільне.  
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Політика «нульової терпимості» 

Шефом поліції міста призначили Вільяма 

Браттона. Поліціянтам дали команду 

присікати найдрібніші правопорушення.  

 

Браттону вдалося за 2 роки скоротити 

рівень тяжких злочинів більш ніж на 

третину, а вбивств — майже наполовину.  

 

До кінця 1990-х Нью-Йорк став одним            

із найбезпечніших мегаполісів США. 

 

Мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані розпочав                         у 1994 р. 

«політику нульової терпимості» до дрібних                               

правопорушень.  
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Чи перевірялась «Теорія розбитих вікон»? 
У Голландії це робили соціологи Гронінгенського університету. Вони влаштували 

шість експериментів, аби перевірити правдивість теорії. 

Експеримент №1.  
Місце паркування велосипедів покупців.  

Яскравий добре помітний знак про заборону               

малювати    на стінах.  

Спочатку стіна була чистою.  

На кермо кожного з  77 велосипедів                                               

повісили рекламний папірець.  

Сховавшись, дослідники спостерігали                                        

за діями велосипедистів.  

Урн не було,  тому людина могла:  

1) викинути папірець на землю;  

2) повісити на інший велосипед;  

3)   взяти з собою, щоби викинути пізніше. 

 

Результат: 

із 77 велосипедистів лише 25 

(33%) повелися некультурно. 

1) та 2) дія − порушення прийнятих норм, 3 ) − їхнє  дотримання. 
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Продовження експерименту №1 
Потім експеримент повторили за такої   

ж погоди і в той же час дня, попередньо 

розмалювавши стіну беззмістовними 

зображеннями.  

 

Результат: 

цього разу насмітили            

53 особи із 77 (69%). 

Виявлена різниця має високий 

ступінь статистичної значущості.  

Тобто порушення заборони 

малювати на стінах виявилося 

серйозним стимулом, що 

провокує людей порушувати інше 

загальноприйняте правило — не 

смітити на вулицях. 
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Експеримент №2 
Мета – дослідити, чи правдива теорія розбитих вікон тільки для загальноприйнятих 

норм або її дія поширюється також і на локальні правила (для якоїсь конкретної 

ситуації чи місця). 

  

Дослід знову проводили у двох варіантах:   

«порядок дотримано» і «порядок порушено». 

У першому випадку в одному метрі від паркану 

стояли чотири велосипеди,  явно до нього не 

пристебнуті.  

У другому випадку ті ж велосипеди пристебнули     

до огорожі.  

Дослідники перегородили головний вхід на автостоянку парканом, в якому, проте, була 

залишена широка щілина.  

Поруч з нею повісили знак «Вхід заборонено, обхід — 200 м праворуч»,  

а також оголошення «Заборонено пристібати велосипеди до огорожі». 
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Результат експерименту  №2 
Експериментатори спостерігали, як поведуть себе громадяни, що 

прийшли за своїми автомобілями: підуть обходити паркан чи 

пролізуть у дірку.  

Результат: у ситуації «порядок дотримано» у дірку пролізли тільки 

27% автовласників, а в ситуації «порядок порушено» — 82%. 
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Експерименти №5 та №6 
Вчені спробували підвищити схильність до серйозного правопорушення − 

крадіжки.  Головним «науковим інструментом» стала поштова скринька, з якої 

стирчав великий конверт з прозорим віконцем. У ньому виднілася купюра 5 євро.  

У ситуації «порядок дотримано» поштова скринька була 

чистою і сміття навколо не було.   

У ситуації «порядок порушено» або скриньку                                

було розмальовано безглуздими графіті                         

(експеримент №5), або навколо                                                 

валялося сміття (експеримент №6). 

Результат: у ситуації «порядок дотримано» тільки 13% перехожих 

(з 71) привласнили конверт.  

Із розмальованої скриньки конверт вкрали 27% перехожих (з 60), а 

розкидане сміття спровокувало на крадіжку 25% людей (з 72). 
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Дві ключових поради: 1) всіляко підкреслювати важливість дотримання норм і        

2) оперативно ліквідувати сліди їхнього порушення. Санкції за порушення потрібні, 

але їхній зв'язок із нормами повинен бути очевидним.  

 

Нідерландські психологи так пояснюють ефект «бачу сміття - краду гроші». 

 Людина завжди переслідує кілька цілей. В учасників експериментів їх було три: 

«вести себе як належить», «отримувати задоволення» і «отримувати вигоду».  

 

Але коли норма «не смітити» вступає у конфлікт із реальною ситуацією (на вулиці −  

гори сміття), це послаблює прагнення до першої мети. А гедоністична і 

меркантильна цілі сильні, як і раніше. Саме тому важливо не просто карати за 

порушення, а пояснювати цінність суспільних норм: щоб не слабшала перша мета.  

 

На думку дослідників, ці висновки - важливе теоретичне додаток до ТРВ і 

переконливе експериментальне обґрунтування цієї теорії. 

Висновки 
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Як «теорію розбитих вікон» можна 

використати у роботі з боржниками?   



Дякую за увагу! 
 

ksafiulina@ ukr.net 

 

(050) 19-654-23 
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