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Анотація. В статті, в контексті комплексного аналізу дослідницьких проблем вивчення 

соціальної напруженості висвітлено основні напрямки та спроби системного аналізу об`єкт-
предметної системи соціальної напруженості та побудови її концептуальної моделі. Визначе-
ні інтерпретаційні, операціоналізаційні та експлікаційні дії щодо явища соціальної напружено-
сті. Для програмування системи дослідження соціальної напруженості її оцінювання та виміру 
в межах моніторингових опитувальних засобів, висвітлені основні установчі питання та за-
вдання, принципи та шляхи їх розв`язання, зокрема: операціоналізаційно-експлікаційні проце-
дури об`єкт-предметних компонентів соціальної напруженості, синтез робочого поняття 
соціальної напруженості, уточнення іншого категоріального апарату, класифікація та групу-
вання чинників соціальної напруженості, предметна визначеність дослідження, експлікація 
гносеологічних засобів дослідження, поліструктурний аналіз соціальної напруженості, робочі 
уточнення її іманентних сторін еності в рамках її системного аналізу.  

Ключові слова: соціальна напруженість; системний аналіз; концептуальна модель; психо-
логічна природа напруженості; чинники; компоненти; форми напруженості. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ 

ЕЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье, в контексте комплексного анализа исследовательских проблем 
изучения социальной напряженности отражены основные направления и попытки системно-
го анализа обьект-предметной системы социальной напряженности и построения ее конце-
птуальной модели. Определены интерпретационные, операционализационные и експликаци-
онные действия относительно явления социальной напряженности. Для программирования 
системы исследования социальной напряженности, ее оценивания и измерения в пределах 
мониторинговых опросных средств, освещены основные учредительные вопросы и задания, 
принципы и пути их решения, в частности: операционализационно-експликационные проце-
дуры обьект-предметных компонентов социальной напряженности, синтез ее рабочего по-
нятия, уточнения исходного категориального аппарата, классификация и группирование 
факторов социальной напряженности, предметная определенность исследования, експлика-
ция гносеологических средств исследования, полиструктурный анализ социальной напря-
женности, рабочие уточнения ее имманентных сторон в рамках ее системного анализа.  

Ключевые слова: социальная напряженность; системный анализ; концептуальная мо-
дель; психологическая природа напряженности; факторы; компоненты; формы напряженно-
сти. 
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SYSTEM ANALYSIS OF SOCIAL TENSION IN CONTEXT OF THE CONSTRUCTION ITS 
CONCEPTUAL MODEL AND RESEARCH ALGORITHMIZATION 

 
Abstract. This article highlights the key trends and attempts systems analysis object-subject of 

social tensions and building a conceptual model of the system of complex analysis research study 
problem social tensions. The relevance tematy study is due to explore the features of manifestation of 
social tension in terms of transformation of the social structure of modern Ukrainian society. Also re-
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ferred about creation and refinement of theoretical methodological principles of its sociological analy-
sis. Therefore, the first task is to carry out a systematic analysis and conceptualization of social ten-
sion. Presented interpretation, explication and operational actions related to the concept of social 
tension.To study the system programming of social tension, its estimation and measurement in the 
range of monitoring questionnaires was funds highlight the major constituent questions and tasks, 
principles and ways of solving them, in particular: operationalization and explication procedure object-
subject components of social tension, the synthesis of its working concepts, clarify original categorical 
apparatus, classification and grouping of the factors of social tension, objective certainty research ex-
plication epistemological means of research, analysis polystructural social tensions, clarify its imma-
nent working parties as part of its system analysis. As a result indicated that the formalized system of 
empirical indicators of social tensions should include empirical indicators reflecting: the general dis-
content of the social situation existing in society and their dissatisfaction with the possibilities of influ-
ence on the situation; dissatisfaction with the actions of personalized social forces that are representa-
tions of entities able to influence the situation. In addition, should take into account the nature and es-
timated time for the state kontylumu: as retrospective evaluation of past state of the situation and an 
estimate of the future state of the situation. 

Keywords: social tension; system analysis; conceptual model; the psychological nature of tension; 
factors; components; forms of tension. 

 
Актуальність теми дослідження. Останнім часом дедалі інтенсивніше став набувати харак-

терних ознак для сучасного українського соціума феномен соціальної напруженості. Будучи де-
термінованою незадоволеністю потреб людей, її можна вважати віддзеркаленням якісних влас-
тивостей соціальної системи. Інтерес до дослідження її проявів з боку фахівців з різних наукових 
галузей, зокрема соціології, є в міру достатнім.  

Постановка проблеми. Однак, у цьому дослідницькому полі є свої проблеми. Сам термін 
«соціальна напруженість» інтерпретується в соціальних і гуманітарних науках по-різному і є 
предметом міждисциплінарного аналізу, то попередньо, перед соціологічною наукою стоїть мета 
і завдання  вияву та вирішення відповідних дослідницьких теоретико-методологічних проблем.  

Постановка завдання. Тому,  як вбачається, актуальність тематики дослідження обумовле-
на як необхідністю вивчення особливостей прояву соціальної напруженості в умовах трансфор-
мації соціальної структури сучасного українського суспільства, так і вибудови та уточнення тео-
ретико-методологічних принципів її соціологічного аналізу. Тому, попереднім нашим завданням 
є здійснення системного  аналізу та концептуалізації соціальної напруженості.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами виміру соціологічними методами 
рівня соціальної напруженості та потенціалу соціального протесту певною мірою переймалися 
такі вітчизняні дослідники, як: Є. Головаха, Н. Паніна (готовність до соціального протесту: дина-
міка, регіональні особливості і чинники формування), М. Міщенко, О. Балакірєва (соціальна на-
пруженість у суспільстві: проблеми виявлення та аналізу), В. Небоженко (соціальна напруже-
ність і конфлікти в українському суспільстві) в аспекті тематики «Україна на шляху до відкритого 
суспільства», Е. Клюєнко (діагностика та методологічні засади дослідження соціальної напруже-
ності в суспільстві, що трансформується), М. Слюсаревський (соціальна напруженість: теорети-
чна модель необхідних і достатніх показників), Л. Бевзенко (помаранчева революція як соціаль-
на біфуркація), І. Бекешкіна (протестні настрої помаранчевої революції), О. Владико (готовність 
населення України до соціального протесту), Н. Ходорівська (протестні наміри громадян України 
у світлі виборів – 2004), В. Перебенесюк (соціальні конфлікти і молодь), та ін.  

Виділення недосліджених раніше частин загальної проблеми. Неповний перелік дослід-
ницьких практик вказує на їх предметну різноплановість та структурність. Кожна дослідницька 
практика по-своєму достойна уваги та певного використання відповідного дослідницького досві-
ду. В одних вектор дослідження спрямований на окремі аспекти виміру соціальної напруженості, 
в інших – на дослідження онтологічних та методологічних її аспектів. Часто-густо авторами при-
ділялася увага концептуальним ескізам, вияву істиності через з`ясування предмету, технологіч-
ним сторонам дослідження, однак у нашому випадку йдеться про теоретичні та в подальшому 
емпіричні формати концептуальних моделей соціальної напруженості, котрі відповідатимуть за-
питам валідизації та верифікації даного предметного пізнання.   
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Виклад основного матеріалу. Наявний в Україні та за рубежем досвід вимірювання соціа-
льної напруженості засвідчує, що її показники не можуть бути виділені суто емпірично, без пев-
ної системи початкових теоретичних уявлень, котрі слугують засадничим засобом вибудови ва-
лідної методики вимірювання соціальних процесів та явищ.  

Як відомо, ключовим моментом у проектуванні соціологічного дослідження є уточнення інфо-
рмаційних потреб, котре недооцінюється на початку дослідницької роботи, що, власне, і є дже-
релом непорозумінь в генерації істинності предмету дослідження і його наукової проекції. В кон-
тексті вивчення соціальної напруженості задаючись чималою кількістю  запитань, від головного 
до його похідних: «що власне досліджувати?» потрібно вибудувати соціологічну модель соціа-
льної напруженості, вдаючись, перш за все, до системного аналізу об`єкта і предмета. Загаль-
ним для всіх визначень, незалежно від підходів авторів, є віддзеркалення якісних властивостей 
соціальної системи, які детерміновані незадоволеністю реалізації потреб індивідів, постулат про 
наявність в суспільстві суперечностей, конфліктів інтересів, незадоволеності існуючим станови-
щем, здатних на певному рівні привести до деструктивних змін [1, с. 17]. Проведений теоретико-
методологічний аналіз системи соціальної напруженості дозволив уточнити її  категоріальний 
апарат. Так, на думку В. Головенько – це поняття, що характеризує особливий стан суспільного 
життя, який вирізняється загостренням внутрішніх протиріч об'єктивного і суб'єктивного характе-
ру, посилених у низці випадків дією зовнішніх обставин іншого походження [2]. Це суперечності 
об'єктивного і суб'єктивного характеру, внаслідок дії матеріально-майнових (зростання цін, зни-
ження доходів), соціально-професійних (втрата роботи, посилення безробіття), самоідентифіка-
ційних (втрата соціального статусу) та інших чинників. Вплив як зовнішніх детермінантів на соці-
альну напруженість відбувається як порушення балансу між стабілізаційною здатністю середо-
вища та стабілізаційним потенціалом суб’єктів, які при взаємодії породжують конкретні механіз-
ми та форми впливу, одночасно як чинник та результат, а саме: соціальну диференціацію, соці-
альну незадоволеність, політичну культуру (певний її рівень), ціннісно-нормативні орієнтації і 
соціально-психологічну адаптацію (певний її рівень). Навіть нетривалий досвід незалежності 
України вказує на те, що не тільки матеріально-майнові чинники слід вважати домінуючою озна-
кою у причинах зростання соціальної напруженості. На думку Ю. Плюсніна, соціальна напруже-
ність є станом дисфункції суспільної свідомості, яка виникає унаслідок порушенням діяльності 
основних соціальних інститутів і впливає на психологічний стан значної частини суспільства [3]. 
Вона виникає, коли більшість людей відчуває неможливість задовольнити власні життєво важ-
ливі (актуалізуючі) потреби. Іншими словами, йдеться про конфліктну ситуацію, що відбивається 
в психології населення. І тут ми задаємося іншим запитанням щодо об`єкту дослідження, а са-
ме: «що підлягатиме виміру»: рівень стану, установки до дії, оцінки, самі дії, суспільна актив-
ність чи пасивність у взаєминах індивіди та соціальних інституцій тощо. 

В основі соціальної напруженості частково може лежить неадаптованість основної маси 
населення до змін умов, або не спроможність вийти на суб`єктивновизначений «належний» рі-
вень прожиття, які знаходяться за межею «фізіологічного мінімуму», а саме  – низьким рівнем 
життя населення, деформованою структурою споживання і доступу до суспільних благ. Однак 
тут стоїть інше питання в інтерпретаційно-експлікаційному полі: як розрізнити «неадаптованість» 
і «неспроможність» населення повноцінно жити в нових умовах, що у своє чергу вказує на вияв 
абсолютної чи відносної депривації у механізмі соціальної напруженості. Психологія та культура 
людини базується на певних усталинах щодо звичок та звичаїв, традицій, правил життя, різних 
формальних та неформальних інституційних форм, цінностей, установок, котрі до певної міри 
можна «зсунути» (проігнорувати, стерпіти тощо). Однак є межа у контексті об`єктивних та 
суб`єктивних потенціалах соціального терпіння.   

Інша проблема розготрається в полі ототожнення соціальної напруженості з конфліктом. З 
одного боку, дослідники не розглядають її та конфлікт в плані їх передування один одному. 
Конфлікт або  ототожнюються, або напруженість розглядається як одна з форм конфлікту. Ця 
точка зору вже отримала визнання, про що можна судити за визначенням, яке дається в 
соціологічному довіднику: "соціальна напруженість - закрита форма соціального конфлікту"       
[4; 5]. Інші онтологічні аргументи дають право вважати не так. Вона (СН)  свідчить лише про на-
явність можливості розгортання конфлікту, є його обов'язковою передумовою, супроводжує 
процес його розвитку, починаючи із латентної форми, але не завжди приводить до конфлікту. 
Крім того, у вивченні напруженості  часто зв`язують (Н. Губіна) її в осі «активності / пасивності 
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індивідів при їх вступі до зв'язку і взаємозв'язку, їх здатності / нездатності діяти і взаємодіяти в 
межах певних соціальних груп і співтовариств» [6, с. 189]. У цьому плані припустимо, що різні 
соціальні суб'єкти не прагнуть до активних дій, а навпаки, залишаються пасивними, недіяльни-
ми, інертними до будь-якої дії на них. Таким чином, згідно вище згаданим аргументам, соціальну 
напруженість слід розглядати в асоціації з конфліктом, але не ототожнювати з ним. Вона завжди   
властива суспільству, навіть якщо не виражена в явному вигляді, але знаходиться в латентній 
стадії.  

Як бачимо, практично у всіх визначеннях соціальної напруженості відбивається її психологіч-
на  складова – співвідношення належного рівня задоволення домагань і реального становища 
справ. З цих положень ми далі будемо відштовхуватися в аргументації вибору і перебудові кон-
цептуального погляду на соціальну напруженість. І  варто почати  дослідження на рівні «мікро-
косму» — з дослідження психологічних мотивів, що спонукають до агресивної поведінки на 
індивідуальному рівні.  

Вся суть в тому, що це обумовлено діалектикою відносин між -мікро та макро-рівнем структу-
ри соціальних  взаємовідносин. Без людини, а отже, й без її психіки ніякого соціального не існує 
взагалі. Соціальне без психічного — це лише теоретична абстракція, так як соціальні явища є за 
самою своєю природою "психологізованими". Тому всі спроби виокремлення соціально-
психологічного із соціального на онтологічному рівні, представлення у вигляді цілого і частини 
(аспекту, рівня), ведуть до не виправданого паралелізму, подвоєння соціальної реальності. 
Можна говорити лише про вивчення соціального за допомогою специфічних соціально-
психологічних засобів чи під специфічним кутом зору. 

Так як рівень соціальної напруженості змінюється залежно від переваг, очікувань і існуючою 
реальністю, котрі є її внутрішніми детермінантами, то з цього ми робимо перший крок у розв'язці 
теоретико-методологічної проблеми дослідження: її розгляд в траєкторії від психологічної скла-
дової, до соціальної, від формату стану, установок, до змін у соціальній поведінці; від окремих 
фіксованих випадків до інтегрованого загального. На сьогодні практично всі дослідники, що зай-
маються проблемою соціальної напруженості, сходяться в одному – це психологічний стан 
значних соціальних груп, можна сказати - групові емоції [7]. Спільним є акценти та нюанси 
визначення соціальної напруженості у зв'язці з дестабілізаційними процесами. В її основі, на 
їх думку, знаходиться групова незадоволеність, що виникає в результаті великого розриву між 
рівнем очікування істотних позитивних змін в матеріально-статусному полі, і фактичному рівні 
реалізації цих очікувань. І хоча вона за характером може бути не тільки негативною (руйнівною), 
але і позитивною (творчою), такою, що виявляється в суспільному житті як масовий ентузіазм чи 
духовний підйом, все ж, у нашому предметно-дослідницькому напрямку вона розглядається 
тільки як деструктивний соціальний феномен, який вносить негативні структурно-функціональні 
зміни до життєдіяльності групи, соціуму.  

Важливим моментом у з`ясуванні різних аспектів соціальної напруженості є її структурування. 
З аналізу відповідних теоретичних джерел, структура соціальної напруженості може бути пред-
ставлена з декількох складових компонент: емоційної, соціальної, ментальної і поведінкової. 
Емоційна складова представляється  домінуванням негативних переживань в повсякденному 
житті людей, формуванням і розвитком неадаптивних реакцій (стресу) у відповідь на несприят-
ливі умови життя, нездатністю пристосуватися до нових соціальних умов, зниженням в цілому 
адаптивних здібностей в різних соціальних полях. Соціальний компонент напруженості вира-
жається в зниженні зв'язаності, консолідації, зростання роз'єднаності в суспільстві, особливо на 
мікросоціальному рівні (в безпосередньому оточенні індивіда, в сім'ї, на роботі, в колі близьких). 
Ментальний компонент представляється в  зміні соціально-політичних орієнтацій, ціннісних і 
смисложиттєвих установок, яке відбувається у членів спільноти під впливом тих, що діють три-
валий час несприятливих економічних, соціальних і політичних чинників. Поведінковий як пере-
хідний або «крайній» компонент напруженості виражається в розповсюдженні численних форм 
відхилень поведінки, і зростання числа людей, готових до рішучих дій [8; 9]. 

Подальший її системний аналіз (синтез умовиводів та дослідницьких практик) дозволяє ви-
явити, що соціально-психологічному і поведінковому рівнях, вона  виявляється у таких процесу-
альних властивостях [10; 11]:   

- розповсюдженням настроїв незадоволеності (депресія, страх, агресія) існуючою ситуацією в 
тій або іншій життєво важливій сфері суспільного життя;  
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- втратою довіри до влади, відчуттям небезпеки, песимістичної оцінки майбутнього, атмо-
сферою масового психічного неспокою, емоційного збудження, що можна визначити, як дис-
функція суспільної свідомості, котра виявляється на індивідуальному рівні в емоційному стресі, 
світоглядній невизначеності і розповсюдженні форм відхилень поведінки 

- проявом на поведінковому рівні, як наростанням готовності до дій, що розглядаються як ви-
мушена поведінка, спрямована проти існуючого соціального порядку заради досягнення бажа-
ного стану в стихійних масових діях (ажіотаж, різні конфлікти, мітинги, демонстрації, страйки, 
інші форми громадянської непокори і протесту (вимушені міграції і ін.); 

- залученістю в процес значної частини населення.  
Інтенсивність прояву цих ознак визначає і рівень (величину) зростання (підвищення) соціаль-

ної напруженості. Так званий фоновий рівень (латентна стадія), носить "прихований" характер 
(нейтральна оцінка впливу ситуації що склалася на життєдіяльність суб'єкта); проте  не означає 
відсутності проблем. Початкова (дифузна) стадія характеризується оцінкою соціально-
економічної і політичної ситуації як така, що викликає певну збитковість життєвих умов індивідів. 
Стадія високого рівня (явної) соціальної напруженості, характеризується усвідомленням ситуа-
ції, що реально загрожує інтересам соціального суб'єкта. Звісно, подані способи класифікації не 
претендують на статус універсальності, однак джерельна база, логіка аналізу виводить нас са-
ме на подібного роду алгоритмізацію. З інтегрально виділених форм напруженості – явною і 
прихованою - вивчення першої форми стосується аналізу масової деструктивної (по відношенню 
до суспільства і в цьому сенсі як відхилення) поведінки і її результатів.  Вивчення ж прихованої 
соціальної напруженості стосується оцінки і вимірювання установок, намірів і емоційного стану 
людей. Саме ця форма і представляє найбільший інтерес для соціологів.  

Розглянувши різні інтерпретації змісту соціальної напруженості, її інтегруючих складових, і 
синтезувавши їх в єдиний смисловий блок (модуль), варто здійснити низку уточнень в системі 
різних проекцій змістовних компонентів соціальної напруженості, перейти до типологізіції та кла-
сифікації її різних сторін, чинників та компонентів.  

Як зовнішні фактори фахівцями виділяються  [12; 13, 14; 15]: соціально-економічні, що до-
зволяють підтримувати певний рівень життя; суспільно-політичні та соціальні, які гарантують 
соціальну захищеність і свободу людини; ціннісні, соціально-психологічні, що створюють умови 
для самореалізації та ефективної міжособистісної й групової взаємодії та інші (екологічні, значно 
рідше в масовому аспекті). В цьому аспекті, слід також розрізняти фонові причини соціальної 
напруженості, що утворюються за рахунок типових умов, що склалися в масштабі країни або 
яких-небудь її регіонів, та локальні, що обумовлюють її осередки. Крім того, соціальна напру-
женість носить як осередковий, так і стратифікаційний (кластерний) характер.  

В основі внутрішніх факторів соціальної напруги лежать психофізіологічні та особистісні яко-
сті кожної людини. Тут йдеться про усталини щодо сприйняття людиною свого соціального се-
редовища та зміни умов. На оцінки індивідів впливає і їх психологічний тип, схильність до соціа-
льного оптимізму або песимізму, їх очікування і переваги, усталені форми сприйняття дійсності, 
власної практики та досвіду, ціннісна шкала тощо. Як чинники цієї групи можна назвати: емоцій-
ний настрій, відчуття не/щасливим; рівень тривожності; стан здоров'я; відносини з близькими 
людьми; морально-психологічний клімат, ціннісна шкала, синдром несправедливості, деприва-
ційність та інше. Поширеним індикатором у подібних вимірах стоїть залучення до аналізу харак-
теристик інтер/екстернальності індивіда. Психологічний аспект напруженості створює внутрішні 
передумови і визначає здатність індивіда (групи) у зростанні напруженості і протестності. Саме 
психологічний аспект є центральним, таким, що визначає структуру прихованої напруженості.  

Окремим питанням стоїть питання впливу ЗМІ на стан соціальної напруженості. Цей чинник 
можна поставити в якості зв'язуючого елемента між її зовнішніми чинниками і внутрішнім 
усвідомленням того, що відбувається (ця проблематика заслуговує своє власне пізнавальне 
поле, висвітлення та вивчення якої матиме місце у нашому дослідженні). 

Про посилення соціальної напруженості свідчить також загальне збільшення частки людей, 
готових до участі в різних акціях протесту (в тому числі й у легальних), і збільшення частки осіб, 
котрі висловили свою готовність до участі в нелегітимних формах протесту. «Протестність» як 
така, виступає однією із форм соціальної напруженості або її складовою. У цьому аспекті, слід 
розрізняти реальний протест (протест як дію), який являє собою актуальний політичний кон-
флікт, і потенційний протест - протест як установка, латентні форми його прояву [15; 16].  
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Потенційний протест як установка до дії у свою чергу  залежить або складається з кількох 
взаємопов'язаних компонентів (на що вказувалося у дослідженнях Е. Клюєнко), які є водночас 
складноструктурованими показниками: 1) психологічний потенціал соціального протесту (емо-
ційна напруженість, соціальні очікування); 2) ступінь «протестності», конфронтаційності політич-
ної свідомості людей (ставлення до соціального протесту і оцінка його ефективності); 3) поведі-
нковий потенціал соціального протесту (готовність до соціального протесту), латентні форми дій 
[17]. 

Акції протесту, у тому числі і соціальні, достатньо часто розглядаються як певна «норма жит-
тя» сучасних демократичних суспільств, де населення здійснює вплив на владу  у формі масо-
вих акцій протесту. Тут, на наш погляд, ключовим є питання про ті конкретні умови, які перетво-
рюють масову акцію протесту з «нормального явища» в явище, що представляє загрозу владній 
системі (за аналогією дюркгеймівської логіки взаємоузгодженості «норми» та «патології»). У 
цьому аспекті говорять про «дестабілізаційний потенціал» протестних установок,  що характе-
ризує ступінь поширеності установок людей на вираження невдоволення і протесту в масових 
формах відвертого протистояння структурам влади. Тому, у вимірювальних засобах увага по-
винна приділятися і підвищенню установки на протест, формам латентного протесту. Однак, як 
вже говорилося, не існує лінійної залежності між рівнем соціальної напруженості і ймовірністю 
протестних проявів. Тому, ця система-зв`язка потребує нових еврістичних та пізнаннєвих прак-
тик.  

Звісно, питань та проблем у теоретичні алгоритмізації соціальної напруженості, у процесі 
фундаментального зрізу дослідження  немало. І нами, в установчому характері висвітлення до-
слідницького матеріалу подані ключові питання системного аналізу та вибудови та алгоритміза-
ції дослідження соціальної напруженості – окремі але охоплюючі.  

На завершення аналітичного огляду та конструювання теоретико-методологічних пізнаваль-
них модулів варто дати робоче визначення соціальної напруженості. Це – інтегрований стан су-
спільства, який детермінований впливом зовнішніх чинників (ситуацією), умовами життєдіяльно-
сті індивіда (спільноти) та їх усвідомленням (сприйняттям) через призму можливості задоволен-
ня актуальних потреб, ціннісної системи, усталеності практик та досвіду, форм індивідуалізації 
суспільного життя і окремих соціально-психологічних характеристик у різній їх комбінації, що 
формує та підвищує соціальну дистанційованість між індивідом та суспільством. Цей стан про-
являється у емоційно-психологічному, поведінково-дієвому рівнях індивіда(спільноти) і носить 
потенціал суспільних змін. Механізм СН проявляється у різнокомбінованій інтеграції деприва-
ційної симтоматики та моделей саморепрезентації людини (групи), кульмінацією яких є виник-
нення та поширення різних моделей неприйнятної для правлячою системи поведінки.  

Висновки. Сформульовані установочні питання і завдання, та запропоновані уточнення та 
визначення визначення сприятимуть формуванню теоретичних та методологічних засад побу-
дови системної концептуальної моделі соціальної напруженості. Базовими компонентами такої 
моделі повинні бути взаємообумовлені різнофакторні підсистеми зовнішніх та внутрішніх чинни-
ків які характеризують: 1) соціальні контексти подій, які спричинюють наявний стан та зростання 
соціальної напруженості 2) симптоми соціальної напруженості (емоційні, соціальні ментальні, 
поведінкові); 3) процеси взаємодій та комунікацій, які відображують об’єктивний та суб’єктивний  
адаптивний ресурс толерантного співіснування соціальних суб'єктів та їх протестний потенціал 

Формалізована система емпіричних показників соціальної напруженості повинна включати 
емпіричні  індикатори які відображують, як загальне невдоволення соціальних суб'єктів наявною 
в суспільстві ситуацією і їхнє невдоволення можливостями свого впливу на ситуацію, так і 
невдоволення діями тих персоніфікованих соціальних сил, які, за уявленнями суб'єктів, здатні 
впливати на ситуацію. Крвм того, повинні враховуватися характер та оціночних стан протягом 
часового контилуму: як ретроспективна оцінка минулого стану ситуації так і прогнозну оцінку 
майбутнього стану ситуації. 
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