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Молодіжні організації, як і держава, 
у повному обсязі не можуть задовольнити 
потреби сучасної молоді [1, с. 277–278]. Од-
ним із чинників цього, на нашу думку, є ре-
зультативність та ефективність діяльності 
таких організацій (або її відсутність), спричи-
нена також мотивами членства в організації 
самої молоді й метою створення молодіжної 
організації.

На наше переконання, таке функціонуван-
ня молодіжних організацій у взаємозв’язку зі 
специфікою життєдіяльності регіону й тери-
торіальної спільноти в логічній послідовно-
сті схематично можна зобразити так: наявні 
в певному регіоні проблеми позначаються 
на умовах життєдіяльності територіальної 
спільноти, серед проблем якої виокремлю-
ються молодіжні потреби; їх сьогодні намага-
ються задовольнити молодіжні організації та 
об’єднання, діяльність і функціонування яких 
залежить від мети організації й мотивації її 
членів; ці завдання можуть бути як егоїстич-
ними, так і суспільно корисними, що залежить 
від внутрішньої атмосфери й соціально-пси-

хологічного клімату в молодіжному об’єднан-
ні, який зумовлюється наявними в організації 
правилами, порядками та нормами.

З огляду на зазначене вважаємо, що важ-
ливим моментом у дослідженні розвитку й 
функціонування молодіжних об’єднань та ор-
ганізацій може бути вивчення формальних і 
неформальних внутрішніх норм цих організа-
цій як факторів, що впливають на результатив-
ність, ефективність та активну діяльність мо-
лодіжних організацій.

Беручи до уваги актуальність дослідження 
формальних і неформальних норм та правил, 
якими керуються лідери, учасники й члени мо-
лодіжних організацій у повсякденній діяльно-
сті, ми намагалися вирішити такі завдання:

– виявити формальні й неформальні нор-
ми та правила, що використовуються членами 
молодіжних організацій у повсякденній діяль-
ності;

– підтвердити або спростувати висунуті 
автором гіпотези щодо дотримання лідерами, 
членами й учасниками молодіжних організацій 
формальних і неформальних норм та правил.

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

compliance with the Charter and informal domi-



ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ

47

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Також нами було висунуто гіпотези, які ба-
зуються на таких припущеннях:

– більшість молодіжних рухів та організа-
цій не дотримуються формальних норм і пра-
вил, які регламентуються державною та ста-
тутною документацією;

– більшість лідерів, членів та учасників 
молодіжних рухів та організацій керуються 
в повсякденній діяльності більше неформаль-
ними правилами, ніж формальними нормами.

З огляду на те, що еліта молодіжного руху 
(лідери й керівники молодіжних об’єднань), 
яка приймає відповідальні рішення, не лише 
причетна до реалізації молодіжної політи-
ки та зворотного зв’язку щодо ефективності 
прийнятих рішень, а й впливає на ефектив-
ність функціонування рухів та організацій, 
виступає ініціатором появи нових напрямів 
у їх діяльності. Експертами в дослідженні ми 
обрали саме лідерів і керівників молодіжних 
організацій м. Херсона й Херсонської області, 
які дали згоду на участь в опитуванні. На нашу 
думку, вони є висококваліфікованою групою 
експертів, які не лише здатні оцінити позитивні 
й негативні наслідки молодіжної політики щодо 
молодіжних громадських організацій, визна-
чити власну модель їх подальшого розвитку, 
а й вплинути на клімат усередині організації, 
бути прикладом для наслідування, мотивато-
ром ефективної роботи членів організації, чим 
сприяти ефективному функціонуванню руху.

Нами було опитано 26 експертів – офіційних 
лідерів молодіжних громадських організацій, 
які дали згоду на глибоку й докладну бесіду. 
Для вивчення їх думки було використано со-
ціологічний метод напівструктурованого ін-
терв’ю.

З метою з’ясування ступеня узгодженості 
наявних формальних норм (що зафіксовано 
в нормативних і статутних документах) щодо 
їх дотримання членами організації учасникам 
опитування було запропоновано низку від-
критих питань, відповіді на які висвітлювали 
основні документи, що регулюють діяльність 
організації, зміни в статутних документах 
щодо появи чи розширення раніше заявлених 
цілей, ставлення членів організації до функціо-
нальних обов’язків.

Щодо основних документів, які регулю-
ють діяльність цих організацій, усіма керів-
никами (26 осіб) було вказано статут орга-
нізації та державні законодавчі документи 
(закони України, постанови Верховної Ради 
України, розпорядження Президента Украї-
ни) [2, с. 61–68]. Зміни до статутної документа-
ції з метою розширення діяльності й охоплен-
ня нових сфер і напрямів у роботі з молоддю 
вносили протягом свого функціонування 8 об’єднань.  
16 молодіжних лідерів зазначили, що під час 
написання статутів організацій враховувала-
ся можливість змін із метою функціонування 

об’єднання та прописувалося широке коло 
напрямів роботи з молоддю й населенням об-
ласті. 2 експерти мету організації в статутних 
документах не змінювали, проте «завдання 
організації додавалися до зазначених у стат-
ті згідно з розширенням напрямів діяльності 
об’єднання та виникаючими обставинами».

Напівструктуроване інтерв’ю з керівниками 
молодіжних організацій спростувало припу-
щення автора щодо того, що більшість моло-
діжних рухів та організацій не дотримуються 
формальних норм і правил, які регламенту-
ються державною й статутною документа-
цією. Усі 26 опитаних керівників молодіжних 
об’єднань наголосили на тому, що всіх членів 
об’єднання ознайомлено зі статутом органі-
зації та власними функціональними обов’яз-
ками. Щодо виконання обов’язків членами 
молодіжних організацій 23 лідери відзначили, 
що всі відповідально ставляться до обов’язків 
і в повному обсязі їх виконують. Мотивацією 
дотримання норм і правил, прописаних у ста-
тутній документації організації, для керівників, 
співробітників і членів організацій було зазна-
чено трудові договори й виплату заробітної 
плати, а щодо волонтерів та учасників пев-
них акцій – імідж молодіжної організації, пер-
спективи особистісного росту в межах цього 
об’єднання, перспективи розвитку самої орга-
нізації, цікаве дозвілля, яке зазвичай влашто-
вують активні молодіжні об’єднання для своїх 
членів, учасників і волонтерів. І лише 3 керів-
ники вказали, що приблизно 60% членів від-
повідально ставляться до виконання функціо-
нальних обов’язків, а причиною невиконання 
обов’язків членами організації вони назвали 
мотивацію, яка не завжди «покриває» покла-
дені на них ролі. Серед найпоширеніших фор-
мальних норм, якими переважно нехтують 
члени організації, було названо несвоєчасну 
звітність, запізнення на роботу, перекладання 
своєї роботи на інших членів організації.

Серед інших норм і правил, що регулюють 
поведінку членів молодіжних об’єднань і впли-
вають на функціонування всієї організації, 
молодіжними лідерами названо неформальні 
норми (корпоративні правила, звичаї, тради-
ції), які, на нашу думку, наявні в усіх молодіж-
них організаціях. Лідери 12 організацій запе-
речили існування в них корпоративних правил 
або норм, проте підтвердили наявність тради-
цій і звичаїв.

Серед найбільш поширених неформаль-
них норм керівниками молодіжних об’єднань 
було зазначено саме традиції та звичаї, з 
якими зазвичай ознайомлені не лише чле-
ни молодіжного об’єднання, а й волонтери 
та учасники, які час від часу беруть участь 
у діяльності організації й проведенні певних 
заходів та акцій. Серед таких заходів найчас-
тіше називали святкування днів народження 
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членів організації, святкування календарних 
і професійних свят (влаштовуються вечірки, 
корпоративні свята, фуршети), спільні ігри 
й проведення дозвілля (виїзди на природу, 
екскурсії тощо).

Було поставлено запитання: «Якими пра-
вилами – формальними, неформальни-
ми – переважно керуються члени організа-
ції?» 13 лідерів (50% опитаних) відмітили, що 
вони користуються формальними (виконують 
посадові обов’язки), а інші 13 лідерів – нефор-
мальними, пояснивши це тим, що в громад-
ську, тим паче молодіжну, організацію люди 
об’єднуються насамперед через поклик серця 
або спільні інтереси.

Щодо дотримання норм і правил у повсяк-
денній роботі членами організації всі опитані 
лідери погодилися з тим, що члени організа-
ції завдяки можливостям, зацікавленості, мо-
тиваційному аспекту й очікуваному резуль-
тату виконують функціональні обов’язки, які 
не завжди відповідають наявним ресурсам 
і мотивації самих членів. Часто виконання 
обов’язків та сумлінна робота виконуються 
членами об’єднання не стільки заради заро-
бітної плати, скільки через підтримку спільної 

ідеї, бажання приносити користь, спираю-
чись на частковий альтруїзм членів організа-
ції. Це частково підтвердило висунуту авто-
ром гіпотезу, що більшість лідерів, членів та 
учасників молодіжних рухів та організацій 
керуються в повсякденній діяльності більше 
неформальними правилами (які об’єднують 
людей і створюють соціально-психологічний 
клімат усередині організації), ніж формальни-
ми нормами.


