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Резнік О.С. 

 Інститут соціології НАН України 

ЯВИЩЕ СТАДІАЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ 

 
Соціальну напруженість можна розглядати як стан незадоволеності 

соціальних суб‘єктів щодо власних потреб та інтересів, який формується у 
ході соціальної взаємодії шляхом зіставлення індивідом власних очікувань з 
наявною реальністю та стає підгрунтям інтерпретації цієї реальності як 
несправедливої. Крізь призму особистості соціальна напруженість 
проходить стадії зародження, розвитку та втілення/невтілення у протестну 
поведінку. 
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Початковим рівнем соціальної напруженості вважається стан 
депривації (знедоленості) як незадоволеність індивідом певних життєвих 
потреб впродовж тривалого часу. Внаслідок усвідомлення своєї 
знедоленості збільшується почуття образи, невдоволення, песимістичних 
очікувань, що призводить до виникнення соціальної напруженості, а за 
певних умов – протестної поведінки. Очевидно, що соціальна напруженість 
виникає не лише як тло всезагальної незадоволеності, а як реагування на 
суперечності та несправедливість у конкретних сферах суспільного життя. 
Зміст актуальних проблем є ключовим у виокремленні структурних 
особливостей соціальної напруженості, оскільки з‘ясування поточних 
конфліктогенних точок у взаємодії соціальних груп є важливим практичним 
завданням.  

На перцептивному рівні індивід сприймає навколишню ситуацію крізь 
призму соціальної взаємодії, коли індивідуальна знедоленість набуває 
соціальних рис шляхом накладання на відповідне сприйняття інших 
індивідів. Тобто подібні ситуації гострої несправедливості та знедоленості в 
ході спілкування знаходять своє підтвердження серед решти оточуючих. 
Накопичення цих підтверджень призводить до відчуття «системної» 
несправедливості. Відповідно люди починають очікувано «об‘єктивувати» 
цю несправедливість з певними соціальними інститутами чи персоналіями. 

Особиста готовність прийняти участь у протестних виступах, якщо 
вони відбудуться, не означає, що цей намір обов‘язково втілиться у реальну 
поведінку. Однак на відміну від перецептивного рівня інтенціональний 
рівень соціальної напруженості показує не лише відчуття соціального 
неспокою, але й демонструє особистісне обурення та невідстороненість від 
складної соціальної ситуації. Намір долучитися до протестів розкриває 
нереалізованість легітимних шляхів донести власні проблеми до об‘єктів 
незадоволеності. Власне інтенціональний рівень соціальної напруженості є 
крайньою ланкою накопичення соціальної знедоленості, за якою очікувано 
повинна виникати протестна поведінка. 

Теоретична схема стадіальності розвитку соціальної напруженості 
«відчуття знедоленості – соціальне підтвердження – особиста готовність 
долучитися до протестів – протестна поведінка» була перевірена на основі 
даних загальнонаціонального опитування Інституту соціології НАН України, 
проведеного у 2017 році6. Кореляційний аналіз показав загалом слабкі 

                                                 
6 Задоволеність своїм життям: вимірювана на підставі запитання «Якою мірою Ви 

задоволені своїм життям загалом?» із можливими варіантами відповіді «1  зовсім не 

задоволений; 2  скорiше не задоволений; 3  важко сказати, задоволений чи нi; 4 – 
скорiше задоволений; 5 – цiлком задоволений». 
Оцінка політичної ситуації: вимірювана на підставі запитання «Як би Ви оцінили в 

цілому політичну ситуацію в Україні?» із можливими варіантами відповіді «1  

благополучна; 2  спокійна; 3  напружена; 4 – критична, вибухонебезпечна». 
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зв‘язки між показниками депривації, соціальної напруженості та протестної 
поведінки (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Кореляційна матриця показників депривації, соціальної напруженості та 
протестної поведінки населення України, 2017 

  

Задоволені
сть своїм 
життям (1–

5) 

Оцінка 
політично
ї ситуації 

(1–4) 

Рівень 
напружено

сті в 
суспільстві 

(1–10) 

Імовірніст
ь масових 
протестів 

(1–3) 

Готовність 
особисто 
протестува
ти (1–3) 

Протестн
а 

поведінка 
(1/0) 

Задоволеніст
ь своїм 
життям (1–5) 

1 – – – – – 

Оцінка 
політичної 
ситуації (1–4) 

-0,173(**) 1 – – – – 

Рівень 
напруженості 
в суспільстві 
(1–10) 

-0,215(**) 0,315(**) 1 – – – 

Імовірність 
масових 
протестів (1–
3) 

-0,028 0,134(**) 0,151(**) 1 – – 

Готовність 
особисто 
протестувати 
(1–3) 

-0,027 0,097(**) 0,116(**) 0,289(**) 1 – 

Протестна 
поведінка 
(1/0) 

-0,040(*) 0,050(*) 0,011 0,167(**) 0,287(**) 1 

** Кореляція є значущою на рівні 0,01. 
* Кореляція є значущою на рівні 0,05. 

                                                                                                                                                                         

Рівень напруженості в суспільстві: вимірюваний на підставі запитання «Як би Ви 
охарактеризували рівень напруженості в суспільстві сьогодні?» за десятибальною 
шкалою, де 1 бал вказує на дуже низький рівень (ситуація спокійна) і 10 балів – вкрай 
високий (ситуація критична, вибухонебезпечна). 
Імовірність масових протестів: вимірювана на підставі запитання «Як Ви вважаєте, 
наскільки можливі зараз у Вашому місті/селі масові виступи (мітинґи, демонстрації) 
населення проти падіння рівня життя, на захист своїх прав?» із можливими варіантами 

відповіді «1  малоймовірні; 2  важко сказати; 3  досить імовірні». 
Готовність особисто протестувати: вимірювана на підставі запитання «Якщо такі 
мітинґи, демонстрації протесту відбудуться, Ви особисто братимете в них участь чи ні?» із 

можливими варіантами відповіді «1  скоріше за все, ні; 2  важко сказати; 3  скоріше за 
все, так». 
Протестна поведінка: вимірювана на підставі запитання «У яких протестних заходах Ви 
особисто брали участь упродовж останніх 12 місяців?», де 1 набуває значення для тих, 
хто дав ствердну відповідь, 0 – хто дав негативну відповідь. 
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Втім, інформація про наявність навіть слабкого зв‘язку або відсутність 
його взагалі все ж дозволяє говорити про загальні риси певної 
закономірності в механізмові формування соціальної напруженості та її 
можливе переростання у протестні дії. Власне, підтвердження явища 
стадіальності соціальної напруженості виявилося у тому, що деприваційні 
показники (задоволеність життям і оцінка політичної ситуації) корелюють 
переважно між собою та із загальним показником соціальної напруженості у 
суспільстві.  

Примітно, що один із деприваційних показників – задоволеність своїм 
життям – корелює лише із оцінкою політичної ситуації та загальним рівнем 
соціальної напруженості, однак зовсім не пов‘язаний з оцінкою ймовірності 
масових протестів у населеному пункті. Тоді як інший деприваційний 
показник – оцінка політичної ситуації – пов‘язаний ще й з показниками 
ймовірності масових протестів та особистої готовності взяти в них участь. 
Отже, це підтверджує припущення про те, що розвиток соціальної 
напруженості матиме перспективу у разі соціальної взаємодії, а не лише 
індивідуальної знедоленості. 

Іншим підтвердження стадіальності соціальної напруженості є те, що 
протестна поведінка логічним чином найбільше пов‘язана з особистою 
готовністю приєднатися до протестів. Натомість кореляційний аналіз не 
виявив зв‘язків між деприваційними та перцептивними показниками 
соціальної напруженості, з одного боку, та протестною поведінкою, з іншого. 
 
 
 
Різник О. 

Національна Всеукраїнська музична спілка 

ОСНОВНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ КОНСЕРВАТИЗМУ ТА МОДЕРНІЗМУ В 
УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ 

 

Важливим чинником розвитку культурно-мистецької сфери є баланс її 
консервативних та модерністських підойм: консервативна – націлена на 
пріоритет еволюційного розвитку набутків минулого, що збагачуються 
подальшими новаціями; модерністська – на пріоритет новацій, що, втім, 
мають спадкоємно співіснувати з набутками минулого. 

Разом з тим, помірковані («мейнстримові») течії консерватизму й 
модернізму співіснують з радикальними: традиціоналізмом (абсолютизація 
традицій, максимальне заперечення новацій) та обскурантизмом (агресивне 
неприйняття новацій) – з одного боку, і революціонізмом (зокрема, 
футуризмом), що виступає під гаслом «минуле – на смітник історії» - з 
іншого боку. 


