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component named "work" is at low level of development, while the overall index of teaching staff's social frustration has inverse 
significant relationships with such components of organizational culture as "work," "management," "motivation and morality" 
and the general index of organizational culture: as teaching staff's social frustration increases, the levels of development of these 
organizational culture components decrease. 

The most "sensitive" to secondary school organizational culture have been shown to be the components of social 
frustration that relate to teaching staff's work: the higher the levels of all the components and the overall index of organizational 
culture, the lower teaching staff's work-related social frustration in the majority of its components. It should be noted that the 
most pronounced statistically significant relationships can be observed in such measures of social frustration as relationship with 
school administration and work conditions. 

Thus, organizational culture of secondary schools can be considered as a factor in reducing teaching staff's social 
frustration, particularly in their professional life. 

Keywords: secondary educational institutions; teaching staff; social frustration; organizational culture; organizational 
culture components 
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Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА НАПРУЖЕНІСТЬ»:  

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД 

 
Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Теоретичний аналіз поняття «соціальна 

напруженість»: міждисциплінарний підхід.  У статті проведено теоретичний аналіз поняття «соціальна напруженість» 
у контексті міждисциплінарних досліджень. Проаналізовано поняття «соціальна напруженість» з точки зору соціології, 
соціології праці, економіки, менеджменту, соціальної філософії, політології та психології, соціальної психології, 
психології особистості. Показано, що найбільший ступінь розробки ця проблема має в соціологічних та психологічних 
науках. Дослідження «соціальної напруженості» в руслі психологічного знання має свою специфіку та особливості й 
досліджується на макрорівні (суспільство), мезорівні (організації, малі групи), мікрорівні (особистість). 

Ключові слова: соціальна напруженість, соціально-психологічна напруженість, політична напруженість, 
психічна напруженість, соціальний конфлікт, соціальна напруженість в організаціях. 

 

Креденцер О.В., Лагодзинская В.И., Ковальчук А.С. Теоретический анализ понятия «социальная 
напряженность»: междисциплинарный подход. В статье проведен теоретический анализ понятия «социальная 
напряженность» в контексте междисциплинарных исследований. Проанализировано понятие «социальная 
напряженность» с точки зрения социологии, социологии труда, экономики, менеджмента, социальной философии, 
политологии и психологии, социальной психологии, психологии личности. Показано, что наибольшую степень 
разработки данная проблема имеет в социологических и психологических науках. Исследование «социальной 
напряженности» в русле психологического знания имеет свою специфику и особенности и исследуется на макроуровне 
(общество), мезоуровне (организации, малые группы), микроуровне (личность). 

Ключевые слова: социальная напряженность, социально-психологическая напряженность, психическая 
напряженность, социальный конфликт, напряжение, социальная напряженность в организациях. 

 
Постановка проблеми. Більше двох десятиліть Україна знаходиться в процесі соціальних, 

економічних та політичних трансформацій. Суспільство перехідного періоду здебільшого характеризується 
динамічністю, нестійкістю, нестабільністю, що може виражатися в зростанні певних протиріч між 
соціальними групами, незадоволеності потреб більшості суспільства, загостренні соціальної тривожності 
тощо, і, як наслідок, виникнення соціального напруження на індивідуальному та груповому рівнях. 

Сьогодні, з урахуванням ситуації, що склалась в Україні, на наш погляд, проблема соціальної 
напруженості постає особливо гостро як в окремих регіонах, так і в країні в цілому. Тому дослідження 
поняття «соціальної напруженості», її сутності, значення, чинників виникнення, а, головне, умов 
попередження та подолання є на часі дуже актуальним напрямком досліджень в усіх галузях соціально-
гуманітарних та соціально-економічних наук.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. За радянських часів навіть існування самого терміна 
«соціальна напруженість» було неможливим, адже наявність певних соціальних протиріч в радянському 
суспільстві дискутувало з ідеологічними концепціями комунізму. Тому до 80–90-х років вітчизняні 
дослідження соціальної напруженості належали виключно площині психологічної науки та розглядались з 
позицій теорій стресу і психічної напруженості особистості в різних видах діяльності (Л.С. Виготський, В.Л. 
Марищук, Н.І. Наєнко, С.Л. Рубінштейн та ін. [17; 18; 23]). Після 90-х років дослідження соціальної 
напруженості в інших соціальних науках набули нового значення та актуальності, у зв‘язку з новими 
трансформаційними процесами на пострадянському просторі (В.О. Васютинський [22], А.А. Давидов [10], 
Е.О. Клюєнко [12], М.М. Слюсаревський [25], О. Рукавишников [23], О.В. Чернявська [29] та ін.).  

Останні події в Україні, революції, соціальні конфлікти, військові події, економічна та політична 
криза актуалізували потребу дослідження соціальної напруженості на різних рівнях її прояву та умов її 
подолання з урахуванням сучасного історичного етапу розвитку українського суспільства (О. Андренко [1], 
Л.М. Карамушка, І.В. Заїка [11], О.С. Фротер [28] та ін.). Разом із тим, слід підкреслити, що зазначені роботи 
не розкривають достатньою мірою всіх аспектів зазначеної проблеми. 

Отже, актуальність, соціальна значущість та недостатня розробленість проблеми зумовили вибір 
мети дослідження – здійснити теоретичний аналіз поняття «соціальна напруженість», зокрема, в контексті 
міждисциплінарних досліджень. 

Дослідження проведене в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної та 
соціальної психології  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психологічні технології 
підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» 
(2016–2018 рр.) під науковим керівництвом д. п. н., професора Л.М. Карамушки.  

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Аналіз літератури показує, що соціальна 
напруженість – широке міждисциплінарне поняття, що знаходиться в колі уваги багатьох наук: соціологія, 
політологія, філософія, економіка, психологія (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основні науки, що досліджують поняття «соціальна напруженість» 

 
Розглянемо послідовно специфіку основних підходів у кожній галузі. 
Насамперед, розглянемо основні підходи до аналізу поняття «соціальна напруженість», що 

використовують в соціології, адже вона є однією із найбільш представленою в цьому контексті. 
Одним із перших поняття «соціальна напруженість» використовує соціолог Т. Парсонс [20]. 

Вводячи до складу соціальної дії поняття соціальної норми, дослідник стверджує, що нормативний елемент, 
зустрічаючи опір при реалізації соціальної дії, є джерелом соціальної напруженості і потенційного 
конфлікту. 

Український соціолог О.В. Чернявська, досліджуючи механізм впливу соціальних змін на соціальну 
напруженість в Україні, вказує на те що, у соціологічній науці фундамент у дослідженні соціальної 
напруженості заклали західні соціологи: Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Смелзер (структурно-функціональний 
підхід); Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдінг, Дж. Рекс (конфліктна парадигма); П. Блау, Дж. Хоманс (теорія 
обміну); М. Леві, Г. Алмонд, Ф. Рігс, У. Ростоу і ін. (теорії модернізації); Д. Белл, А.Тоффлер, А. Турен, А. 
Етціоні (концепції постіндустріального суспільства) [29]. 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 45 

 

50 

 

Аналіз вітчизняних соціологічних досліджень дозволив нам зробити деякі теоретичні узагальнення.  
По-перше, у вітчизняній соціології поняття соціальної напруженості розглядається в рамках теорії 

соціальних змін і набуває суб‘єктно-діяльнісний характер [3; 4; 7; 12; 23 та ін.]. 
Наприклад, у рамках цього підходу В.О. Рукавишников визначає соціальну напруженість як 

поняття, яке характеризує особливий стан суспільного життя, що вирізняється загостренням внутрішніх 
протиріч об‘єктивного і суб‘єктивного характеру. Він вважає, що соціальна напруженість не тільки є 
сигналом про кризовий стан соціальної системи, про порушення балансу її структур і функцій, але і 
відображає певний духовний стан індивідів і соціальних груп, часом досить значних, від яких значною 
мірою залежать мотиви суспільної поведінки [23]. 

О.В. Чернявська визначає соціальну напруженість як особливий стан соціальної системи (групи, 
спільноти, суспільства), що знаходиться в процесі соціальних змін, в основі якого лежить стійке почуття 
соціальної незадоволеності, як наслідок виникнення і розвитку соціальних протиріч, що позначаются на 
стані суспільної свідомості і поведінки соціальних суб‘єктів [29]. 

Є.О. Клюєнко [12], розглядаючи соціальну напруженість у контексті  соціально-політичної ситуації, 
говорить про те, що вона відображає дестабілізаційний потенціал установок людей щодо участі в 
різноманітних формах соціального протесту. 

По-друге, в соціології соціальну напруженість розглядають на міжособистісному, міжгруповому, 
міжнаціональному та загальносуспільному рівнях, не зачіпаючи при цьому індивідуальний рівень. 

Наприклад, В.Н. Кудрявцев говорить про соціальну напруженість у рамках аналізу феномену 
«конфлікт» та стверджує, що соціальна напруженість – це особливий стан суспільної свідомості і поведінки, 
специфічна ситуація сприйняття і оцінки дійсності. Це стан властивий конфлікту і супроводжує його. 
Масштаби соціальної напруженості здебільшого можна порівняти з масштабами конфлікту, який їх 
породжує. Тому автор підкреслює, що мова йде про міжособистісну, міжгрупову, міжнаціональну або про 
глобальну напруженість у суспільстві [15].  

По-третє, соціологи відмічають, що наслідки соціальної напруженості проявляються на соціально-
психологічному та поведінковому рівнях.  

Так, І. Бузовський [7] говорить про те, що історично зміст поняття соціальної напруженості 
розглядався у зв‘язку з такими явищами, як соціальна дезінтеграція, криза солідарності, девіація (в 
стабільному суспільстві), аномія (в нестабільному суспільстві), втрата соціальної ідентичності, депривація і 
фрустрація, класова боротьба, міжнаціональні зіткнення і, нарешті, соціальна криза і соціальна катастрофа. 
На поведінковому рівні соціальна напруженість проявляється як у стихійних масових діях (в ажіотажному 
попиті, скупці товарів і продуктів харчування з метою створення страхових запасів «на чорний день» і т.д.), 
так і в різних конфліктах, мітингах, демонстраціях, страйках і інших формах громадянської непокори і 
протесту, а також у вимушеній і добровільної міграції в інші регіони і за кордон. Соціальна напруженість 
нерідко безпосередньо пов‘язана з ростом активності різних суспільно-політичних формувань у боротьбі за 
вплив в масах і за владу, з діяльністю різного роду екстремістських груп, в тому числі націоналістичного 
спрямування, з активізацією злочинних елементів і т.д. Цей вид напруженості має помітно виражений 
регіональний характер [15]. 

Разом із тим, В. Рукавишников говоpить пpо «соцiально-психологiчний piвень соцiальної 
напpуженостi» [23]. Його емпiричним аналогом, показником виступає стан громадської думки і соцiального 
самопочуття населення. Насамперед це суб‘єктивні оцiнки людьми свого суспiльного становища, рiвня 
задоволення соцiально-економiчних і духовних потреб та iнтересiв, а також їхнє ставлення до окремих 
сторін суспільного життя. Соцiально-психологiчна напpуженiсть на цьому рівні хаpактеpизується, по-пеpше, 
настpоями незадоволення iснуючим станом спpав у життєво важливих сфеpах суспiльного життя 
(напpиклад, невдоволення зpостанням цiн, iнфляцiєю, забpудненням довкiлля, зpостанням злочинностi, 
безpобiттям тощо), а також настpоями незадоволеностi соціальним поpядом в шиpокому pозумiннi цього 
слова. По-дpуге, тим, що пiд впливом зазначених настpоїв утpачається довipа до влади, знижується 
автоpитет влади, зникає вiдчуття безпеки, пошиpюються песимістичнi оцiнки майбутнього, виникає 
схильність до протестних дій.  

Далі проаналізуємо поняття «соціальна напруженість» з точки зору підходів економічних наук. 
Слід зазначити, що в економічних науках соціальну напруженість розглядають, здебільшого, в 

контексті соціально-економічних чинників її виникнення та її соціально-економічних наслідків. Найбільш 
представленим цей напрям досліджень є в роботах з макроекономіки, державного управління, соціально-
економічної політики держави, економіка праці та управління персоналом [1; 16; 24; 27; 28 та ін.], хоча, і 
дуже часто, тісно переплітається і з іншими соціальними науками, про які, зокрема, й ідеться в цій статті. 

Так, наприклад, В.В. Узунов розглядає соціальну напруженість як  особливий соціально-
психологічний стан населення або окремих його соціальних груп, який залежить від рівня задоволення їхніх 
потреб і проявляється в девіантній поведінці або зміні місця проживання та сімейного стану [27]. 

Вказуючи на очевидний соціально-психологічний контекст цього поняття, автор досліджує його в 
контексті державного управління соціально-економічним розвитком регіонів країни. 

Проведене автором емпіричне соціально-економічне дослідження показало, що на соціальну 
напругу в країні та її регіонах впливає безліч груп факторів, серед яких однією з найбільш важливих є якість 
життя населення (51,6% від досліджених). До складу останньої в свою чергу входять: низький матеріальний 
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рівень (13,9%); зростання злочинності (11,4%); безробіття (10,1%); несправедливий розподіл доходів 
(8,94%); низький рівень соціального забезпечення (8,9%); демографічні фактори, смертність усіх видів, 
зростання числа психічних захворювань (7,6%); загострення житлової проблеми (7,6%); розлучення (6,3%); 
зменшення обсягів і якості медичних послуг (6,3%); екологічна ситуація (6,3%) [27].  

Проводячи емпіричні дослідження соціальної напруженості, О.А. Андренко зазначає, що зростання 
соціальної напруженості пов‘язане з незадовільною кримінальною та екологічною обстановкою, 
неможливістю населення своєчасно погашати заборгованість за комунальні платежі через низький рівень 
доходів і несвоєчасну виплату заробітної плати [1]. Під соціальною напруженістю автор розуміє 
багатогранний соціальний феномен, що формується на підставі незадоволення населення своїм соціальним, 
економічним і політичним становищем, характеризує динаміку особливого соціального стану частини 
суспільства і функціонує під впливом як домінуючих тенденцій розвитку суспільства, так і особливих умов 
та обставин [1]. 

На стику макроекономіки та економіки праці здійснено дослідження М.В. Семикіною. Авторка 
розглядає напруженість у соціально-трудових відносинах як негативний фактор економічного зростання 
регіонів [24]. 

Економічні дослідження соціальної напруженості на рівні організацій проводяться в рамках, 
насамперед, таких напрямків, як економіка праці та управління персоналом [6; 9; 16; 28 та ін.]. 

Щодо філософії, то тут поняття «соціальна напруженість» розглядається з позицій соціальної 
філософії, де всі конфліктні явища, у тому числі і соціальна напруженість, вивчаються як невід‘ємний 
елемент трансформаційних процесів у суспільстві, будь-яких конфронтацій і протиборств та аналізуються 
через розв‘язання проблеми соціального протиріччя [1; 8 та ін.]. 

Наприклад, А.В. Голованов [8], говорить про те, що феномен «соціальної напруженості» виступає 
одним з індикаторів назріваючих змін в тих чи інших сферах життєдіяльності соціуму. Відтак автор 
розглядає взаємозв‘язок цього явища з трансформаційними процесами в соціальній системі. Він пропонує 
розглядати трансформацію соціальної системи як результат зростання в ній рівня соціальної напруженості, а 
саме зростання соціальної напруженості, в такому випадку, – як показник динаміки трансформаційного 
процесу системи [8].  

У політології «соціальну напруженість» розглядають з точки зору її впливу на політичну 
життєдіяльність країни, використовуючи здебільшого такі терміни, як «соціальна напруженість електорату», 
«політична напруженість» та ін. Окрім того, в політології ця проблема розглядається в рамках політичної 
конфліктології, через поняття суперечності та конфлікт. За критерій також беруться соціологічні дані про 
готовність/неготовність громадян брати участь у протестних акціях [13; 14]. 

Так, у роботі Г.І. Козирєва [13] подано специфіку політичної напруженості як різновиду соціальної. 
Соціально-політична напруженість являє собою соціально-психологічний стан людей, обумовлений їхнім 
соціальним і політичним становищем і ступенем незадоволеності станом справ або ходом розвитку подій у 
суспільстві та політичній системі. Причиною її появи можуть бути проблеми, на основі яких виникає 
соціальна напруженість. Але на відміну від останньої, соціально-політична напруженість охоплює великі 
соціальні групи, зачіпає політичні відносини і створює загрозу державної влади. Соціальна напруженість за 
певних умов може трансформуватися в соціально-політичну. 

Специфіка соціально-політичної напруженості полягає, по-перше, в тому, що вона охоплює значні 
соціальні верстви, громадські та політичні інститути, по-друге, в тому, що вона зачіпає політичні відносини.  

У цьому її відмінність від соціальної напруженості. Але в той же час політика для неї лише засіб 
розв‘язання проблеми, а не самоціль. У цьому полягає також її відмінність і від політичної напруженості. В 
основі політичної напруженості лежить незадоволеність станом і розвитком політичних відносин. Для неї 
політика є самоціллю, а інші відносини (соціальні, економічні, побутові та інші) можуть використовуватися 
як засіб для ескалації напруженості і досягнення політичних цілей. Отже, політична напруженість являє 
собою соціально-психологічний стан людей, обумовлений їхньою незадоволеністю станом справ або ходом 
розвитку подій у політичній сфері [13]. 

Представимо тепер результати аналізу поняття «соціальна напруженість» в рамках психологічних 

наук. 
Як уже зазначалось, до 80–90-х років у вітчизняній психології поняття «соціальна напруженість» 

розглядалось здебільшого з позицій теорій стресу і психічної напруженості, зокрема, психічної 
напруженості особистості в різних видах діяльності. Після 90-х років переважно в соціальній та політичній 
психології з‘являється низка робіт, присвячена психологічним проблемам соціальної напруженості [22; 25 та 
ін.]. 

Сьогодні до проблеми соціальної напруженості привернуто багато уваги в різних сферах психології. 
Отже, аналіз літератури показав, що в психології соціальну напруженість розглядають на трьох рівнях. 

По-перше, соціальну напруженість розглядають на макрорівні (на рівні суспільства в цілому). 
Основну увагу цьому рівню досліджень соціальної напруженості приділено в соціальній та політичній 
психології. При цьому використовуються такі терміни, як соціальна напруженість та соціально-психологічна 
напруженість.  

Так, В.О. Васютинський використовує термін соціально-психологічна напруженість, досліджуючи 
його в контексті громадсько-політичного життя суспільства, та, розуміючи його як поняття, яке 
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хаpактеpизує особливий стан суспiльного життя, що вирізняється загостpенням внутpiшнiх супеpечностей 
об‘єктивного i суб‘єктивного хаpактеpу, посилених у низці випадкiв зовнiшнiми обставинами (напpиклад, 
стихiйними лихами, катастpофами). Глибиннi пpичини цього явища – сукупнiсть економiчних, полiтичних, 
соцiальних та iнших чинникiв, дiя яких пpизводить до виникнення в суспiльствi (у кpаїнi загалом чи в 
окpемому pегiонi) нестабiльної або конфлiктної ситуації [22]. 

Разом із тим, М.М. Слюсаревський [25] говорить про те, що термін соціально-психологічна 
напруженість не є цілком адекватним, адже, це, по суті, рівнозначне визнанню існування в суспільстві 
якоїсь «більшої» напруженості, яка виходить за межі суб‘єктивного, і отже, є «об‘єктивною». Іншими 
словами, явно чи імпліцитно визнається, що пов‘язані з соціальною напруженістю об‘єктивні реалії (падіння 
ВВП, злочинність, безробіття тощо) можуть «напружувати» суспільство ніби самі по собі, не позначаючись 
на психіці людей. На думку автора, «психологізованими» соціальні явища є за самою своєю природою. Тому 
всі спроби виокремлення соціально-психологічного із соціального ведуть до подвоєння соціальної 
реальності. Автор наголошує, що можна говорити лише про вивчення соціального за допомогою 
специфічних соціально-психологічних засобів чи під специфічним кутом зору, тобто про певний рівень або 
спосіб пізнання соціальних явищ.  

Отже, за підходом М.М. Слюсаревського, соціальна напруженість визначається як певний 
психічний стан суспільства (спільноти, групи), що зумовлюється об‘єктивними чинниками (на кшталт 
падіння виробництва, зниження рівня споживання, притоку мігрантів, загострення міжетнічних 
суперечностей) і виявляється в індивідуальній та груповій поведінці (злочинність, акції протесту тощо) [25].  

По-друге, соціальну напруженість розглядають на мезорівні (на рівні окремих організацій або 
трудових колективів). Основну увагу цьому рівню досліджень соціальної напруженості приділено в 
соціальній, організаційній психології, психології праці тощо, хоча в багатьох аспектах зазначені 
дослідження мають соціологічний контекст та тісно переплітаються з соціологією праці та організацій. При 
цьому використовуються також  терміни «соціальна напруженість» та «соціально-психологічна 
напруженість» [5; 6; 30 та ін.].  

Зокрема, С.М. Вакуленко, О.В. Чернявська та Т.В. Яковенко, досліджуючи проблему соціальної 
напруженості на підприємствах, зазначають, що дослідження стану соціально-трудових відносин, рівня 
соціальної напруженості в цій сфері, чинників, що її викликають та нівелюють, на пострадянському 
просторі переживають третю хвилю. Загострення ситуації в трудовій сфері фіксувалися та вивчалися на 
початку 90-х років ХХ ст. (акції протесту того часу мали переважно політико-економічний характер), друга 
хвиля публікацій відноситься переважно до кінця 90-х років ХХ ст. (загострення ситуації в трудовій сфері, 
що викликані зміною власників, масовою приватизацією підприємств та іншими трансформаційними 
процесами), і третя хвиля спостерігається сьогодні (головним чином під впливом світової фінансово-
економічної кризи, яка в українському суспільстві поглиблюється ще й перманентною політичною кризою). 
Сьогодні соціальна напруженість у соціально-трудовій сфері безпосередньо пов‘язана з напруженістю в 
соціально-політичній сфері; вона розглядається як характеристика кризового стану суспільства в цілому або 
окремого соціального інституту (територіальної спільноти, трудового колективу, групи), що проявляється як 
в суспільній свідомості, так і на поведінковому рівні [6]. 

Автори розглядають соціальну напруженість, по-перше, як характеристику соціально-трудових 
відносин, яка відображає процес накопичення протестного потенціалу, можливість його переходу у відкрите 
протистояння між соціальними суб‘єктами, які мають різний соціальний статус, займають різні соціальні 
позиції в організаційній структурі, в силу чого мають різні можливості задоволення своїх суттєвих потреб та 
інтересів. По-друге, соціальна напруженість в трудових колективах виникає як результат зростання масового 
незадоволення працівників виробничою ситуацією, умовами та оплатою праці тощо. 

Так, Д.А. Шмонін [30] розглядає соціальну напруженість як характеристику соціально-трудових 
відносин з точки зору ймовірності їхнього переходу до відкритого конфлікту між сторонами цих відносин та 
обумовлена:  ступенем незбігу  інтересів роботодавців та найманих працівників; різницею в ступені їхньої 
відповідальності за невиконання своїх договірних обов‘язків; станом нерівності можливостей у захисті своїх 
прав.  

На наш погляд, соціальна напруженість в організації – це психічний стан персоналу організації, що 
зумовлений впливом зовнішніх та внутрішніх чинників та може проявлятися в індивідуальній  чи груповій  
поведінці. До зовнішніх чинників слід віднести загальний рівень соціальної напруженості в суспільстві, 
соціально-економічний та політичний стан в країні та ін. До внутрішніх чинників, на нашу думку, належать 
організаційні чинники (економічний стан організації, умови праці, рівень заробітної плати, організаційна 
культура та ін.), а також індивідуальні особливості персоналу організації (вік, стать, цінності, організаційна 
лояльність тощо).  

Важливо підкреслити, що, на наш погляд, наслідком соціальної напруженості може бути, 
наприклад, саботаж, соціально-професійний конфлікт, акції протесту, страйки, але не обов‘язково. 
Впроваджуючи психологічні технології щодо управління соціальною напруженістю, її профілактики та 
подолання, можна запобігти серйозним конфліктам та патологічним змінам в організації. 

По-третє, соціальну напруженість розглядають на мікрорівні (на індивідуальному рівні). Основну 

увагу цьому рівню досліджень соціальної напруженості приділено в загальній психології, психології 
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особистості, психології стресу, організаційній психології. При цьому використовуються терміни «соціальна 

напруженість» та «психічна напруженість».  

Так, H. Hаєнко пiд теpмiном «психiчна напруженість» pозумiє психiчнi стани в складних умовах 

взагалi, незалежно вiд особливостi ефектiв, якi вони викликають. Психiчна напруженiсть – це певний 

емоцiйний стан, що є pеакцiєю особистостi на стpесогенний фактор, на взаємодiю iз соцiальним 

сеpедовищем. Яскpавим прикладом психiчної напpуженостi може слугувати стан тривожностi. Тpивожнiсть 

хаpактеpизується емоцiями напpуження, занепокоєння, тpивоги, стуpбованостi, неpвозностi, що суб‘єктивно 

пеpеживаються i виникають у складних стpесових ситуацiях. Стан тpивожностi може викликатися 

антиципацiєю уявних тpуднощiв, непpиємностей або загpози. Як емоцiйна pеакцiя на стpес психiчний стан 

тpивожностi є одним з основних показникiв психологiчної готовностi людини до дiй в екстpемальних, 

неспpиятливих умовах [18]. 

Л.Е. Орбан-Лембрик вказує на те, що соціальна напруженість виникає внаслідок соціальної 

дезадаптації, яка охоплює такі сфери і процеси: 

– фізіологічну дезадаптацію певних прошарків населення до труднощів. Наприклад, неможливість 

нормально пристосуватися до підвищення цін без зниження рівня життя; 

– психофізіологічну дезадаптацію, яка виражається в неусвідомлених масових психічних станах 

(тривога, агресивність, апатія) під час пристосування до труднощів та соціальних змін; 

– соціально-психологічну дезадаптацію, яка відтворює усвідомлені конфліктні ставлення певних 

прошарків населення до труднощів і соціальних змін (підвищена політизація, страйки, незадоволення, 

міграція, злочинність тощо) [19]. 

Окрім того, досліджується соціальна напруженість в окремих професійних групах [11; 17; 31 та ін.]: 

особливості розвитку, перебігу та специфічні чинники виникнення, характерні для певних професій. 

Наприклад, Ю.В. Ярошок, досліджуючи регуляцію психічної напруженості військовослужбовців в 

екстремальних умовах службово-бойової діяльності, визначає залежність виникнення різного роду психічної 

напруженості від психотравмуючих факторів, а також співвідношення стресу з поняттям «психічна 

напруженість» [31]. 

Висновки. Отже, соціальна напруженість – складний міждисциплінарний феномен, що знаходиться 

в колі уваги багатьох наук: соціологія, політологія, філософія, економіка, психологія.  

Події останнього часу в Україні знов привернули увагу дослідників до проблеми соціального 

напруження. Насамперед необхідне уточнення суті цього поняття, визначення його чинників, розробка 

інноваційного інструментарію дослідження, а, головне, впровадження технологій щодо управління 

соціальною напруженістю, її профілактики та подолання на всіх рівнях її прояву. 

На нашу думку, проведення комплексних досліджень соціальної напруженості на всіх рівнях 

повинне здійснюватися поза дисциплінарним контекстом. Разом із тим, проведення більш «вузьких» 

досліджень на певному рівні та в межах конкретної науки дозволить більш глибинно дослідити цей феномен 

з урахуванням сфери компетенції цієї науки. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у проведенні подальших психологічних 

досліджень феномену «соціальна напруженість», з урахуванням сучасних соціально-економічних та 

соціально-політичних подій. 
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Kredentser, O.V., Lagodzinska, V.I., Kovalchuk, O.S. The theoretical analysis of the concept of "social tension": 

an interdisciplinary approach. The authors make a theoretical analysis of the concept of "social tension" in the context of 

interdisciplinary studies. The concept of social tension is analyzed in terms of sociology, sociology of work, economics, 

management, social philosophy, political science, social psychology, personality psychology. It is shown that this problem has 

been studied in full measure by sociologists and psychologists. 

In Ukrainian sociology the concept of social tension is seen from the perspective of the theory of social change at the 

interpersonal, intergroup, interethnic and social levels with its effects found at socio-psychological and behavioral levels. 

Social tension, as viewed by psychologists, has its own specific features and can be researched at the macro (society), 

meso (organizations, small groups) and micro (individual) levels. 

The authors discuss further research on the psychological phenomenon of social tension in line with the current social, 

economic and political events. 
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