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ДЖЕРЕЛА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Abstract. The process of institutionalization of one of the key institutions of a public 
society, namely public youth organizations, is considered. The author pays
attention to the initial point of the process of institutionalization, in particular
to its sources. Separately, the sources on three levels of the institutionalization
are considered and aanlyzed: the primary and secondary institutionalizations
and the deinstitutionalization.  

Інсти туціоналізацію мож на вва жа ти од ним із най важ ливіших про цесів су час но -
го суспільства, особ ли во ко ли йдеть ся про суспільство, що транс фор мується. Ад же
суспільна транс фор мація завжди пов’яза на зі ста нов лен ням од них соціаль них інсти -
тутів, ре фор му ван ням інших та за не па дом тих, які не при жи ли ся у но вих умо вах. 

Ук раїнське суспільство є особ ли во чут ли вим до про цесів інсти туціоналізації,
оскільки тут транс фор мація про дов жує на би ра ти обертів. То му вив чен ня інсти -
туціоналізації на ук раїнсько му ґрунті є важ ли вим і ак ту аль ним для соціогу манітар -
них на ук. Oсо бли вої зна чу щості на бу ва ють сьо годні досліджен ня інсти -
туціоналізації са ме мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій як од но го з клю чо вих
інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільства, до яко го пря мує й су час на Ук раїна. 

Пи тан ня інсти туціоналізації у різно манітних на уко вих роз роб ках порушува ли ся
до сить ак тив но. Ни ми зай ма ли ся і кла си ки-соціоло ги М. Ве бер, Т. Пар сонс, такі
дослідни ки, як П. Бер гер і Т. Лук ман, С. Гантінгтон, Р. Джеф фер сон, С. Пет тер сон,
Ґ. Ко у планд, і пред став ни ки неоінсти туціоналізму П. Ді-Маджіо, В. Па у елл, 
Дж. Мейєр та ін. До тич ни ми до про блем інсти туціоналізації є праці Є. Го ло ва хи і 
Н. Паніної, В. Ма ту се ви ча, С. Ма кєєва та інших ук раїнських соціологів. 

Усі за зна чені ви ще, а та кож інші дослідни ки приділя ють свою ува гу різним 
сто ро нам інсти туціоналізаційно го про це су. Од нак се ред оп раць о ва них робіт на ми не
бу ло знай де но досліджен ня про бле ми дже рел інсти туціоналізації, тоб то то го, з чо го
роз по чи нається цей про цес, йо го рушійних сил. Як що йдеть ся про мо лодіжні гро -
мадські ор ганізації, то їх інсти туціоналізація, зо к ре ма її дже ре ла, на на шу дум ку, та -
кож по тре бу ють гли бо ко го вив чен ня, ад же в ук раїнській соціології та ких праць
прак тич но не існує.

Відповідно до цьо го ме та да ної статті по ля гає в то му, щоб досліди ти дже ре ла
інсти туціоналізації мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій, тоб то ті фак то ри, які 
зу мов лю ють цей про цес.
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За вдан ня, які до по мо жуть до сяг ти по став ле ної ме ти, вип ли ва ють з то го, що
інсти туціоналізаційні про це си, бу ду чи склад ни ми і не од норідни ми, вклю ча ють два
рівні – пер вин ну (ко ли відбу вається ство рен ня соціаль но го інсти ту ту) і вто рин ну
(ко ли вже діючий інсти тут транс фор мується) інсти туціоналізації, а та кож деінсти -
туціоналізацію (ко ли пев ний інсти тут при пи няє існу ван ня) [1, с. 660]. 

Та ким чи ном, пе ред ав то ром цієї статті по став лені такі за вдан ня:

· з’ясу ва ти, з чо го роз по чи нається пер вин на інсти туціоналізація мо лодіжних
гро мадсь ких ор ганізацій;

· виз на чи ти дже ре ла вто рин ної інсти туціоналізації цих ор ганізацій;

· ви я ви ти, що са ме спри чи няє деінсти туціоналізацію у мо лодіжно му гро мадсь -
ко му се ре до вищі.

Пер вин на інсти туціоналізація
Пер вин на інсти туціоналізація – це по чат ко вий етап всьо го інсти-

туціоналізаційно го про це су, це про цес транс фор мації ма со во го ру ху в струк ту ро ва -
ний соціаль ний інсти тут, в ході яко го, відповідно до пев ної суспільної по тре би, про -
це си габіту алізації (ру тинізації) і типізації взаємної діяль ності (ко дифікації) фор му -
ють такі сим волічні ком по нен ти соціаль но го інсти ту ту, як ста тус но-ро ль о ва си с те -
ма, си с те ма соціаль но го кон тро лю та ор ганізаційна струк ту ра, а та кож за без пе чу ють
йо го легіти мацію та ле галізацію. 

Ви о кре ми ти дже ре ла пер вин ної інсти туціоналізації мо же мо із цьо го виз на чен ня,
за про по но ва но го ав то ром.

1. Пер шою вихідною точ кою для ба га ть ох соціаль них ут во рень, у то му числі для
ча с ти ни мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій, є та ке яви ще, як соціаль ний рух.
Соціаль ний рух на по чат ках ха рак те ри зується аморфністю, низь ким рівнем ор -
ганізо ва ності, відсутністю фор ми. Од нак у про цесі роз вит ку соціаль ний рух по чи -
нає по тре бу ва ти ор ганізації та фор ми, зви чаїв і тра дицій, пра вил і цінно с тей то що.
Тоб то рух пе ре тво рюється на струк ту ро ва не ут во рен ня або соціаль ний інсти тут/
ор ганізацію [2, с. 28–29]. Інши ми сло ва ми, відбу вається про цес інсти туціоналізації.
Фа за соціаль но го ру ху – це сво го ро ду пе редінсти туціональ ний етап, ос нов ним
стриж нем яко го є мобілізація, що пе ре хо дить в інсти туціоналізацію [3, с. 253]. Що -
до мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій (МГО), то ба га то з них по чи на ли свою
діяльність у формі ру ху, на ос нові яко го зго дом бу ла ви к ри с талізо ва на фор маль на
ор ганізація. На при клад, МГО “Ук раїнська мо лодь – Хри с тові” по ча ла свою історію
з мас штаб ної акції – з’їзду хри с ти янсь кої мо лоді з ана логічною на звою, ініціато ри
яко го, праг ну чи ре алізу ва ти здо бут ки акції, ство ри ли са му ор ганізацію. 

2. Дру гим дже ре лом пер вин ної інсти туціоналізації є по тре ба. З по тре би, ма -
теріаль ної чи ду хов ної, пов’яза ної з найрізно манітніши ми сфе ра ми діяль ності та
суспільних відно син, роз по чи нається будь-яка людсь ка ак тивність, у то му числі
інсти туціоналізаційна. Кла сифіку ва ти по тре би мож на по-різно му:

А) за суб’єктом, у яко го з’яви ла ся по тре ба:

· ок ре мо го індивіда (в се ре до вищі мо лодіжно го гро мадсь ко го се ре до ви ща де які
ор ганізації ви ни ка ють з ініціати ви яс к ра во ви ра же них лідерів; при кла дом у цьо му
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ви пад ку мо жуть бу ти так звані “па пе рові” ор ганізації, які, з’явив шись в ре зуль таті
од но осібної ініціати ви, ма ють на меті до сяг нен ня тих чи інших од но осібних, ча с то
фінан со во спря мо ва них, цілей);

· пев ної гру пи лю дей (най частіше ініціато ра ми інсти туціоналізаційних про цесів
у мо лодіжно му се ре до вищі ви с ту па ють гру пи осіб; при кла дом цьо го ви пад ку є
більшість ук раїнських мо лодіжних ор ганізацій, зо к ре ма Спілка Ук раїнської Мо лоді,
“Ук раїнська мо лодь – Хри с тові”, Національ на ска утсь ка ор ганізація “Пласт” та ін.);

· суспільства за га лом (в ок ре мих ви пад ках фор му ван ня мо лодіжних ор ганізацій
дик тується об ста ви на ми, вик ли ка ми суспільству то що; ха рак тер ним при кла дом та -
кої си ту ації бу дуть різно манітні ор ганізації еко логічно го спря му ван ня, які ви ни ка -
ють у зв’яз ку із за го ст рен ням про блем на вко лиш нь о го се ре до ви ща);

Б) за по хо д жен ням:

· внутрішні (по тре би, зу мов лю ються внутрішнім жит тям мо лодіжно го гро -
мадсь ко го се ре до ви ща),

· зовнішні (по тре би, що ви ни ка ють по за ме жа ми мо лодіжно го се ре до ви ща);
В) за сфе ра ми діяль ності:

· куль тур ницькі,

· ду хов но-релігійні,

· освітньо-ви ховні,

· політичні,

· еко номічні,

· соціальні то що.
Як що стан ма со во го ру ху – це дже ре ло, швид ше, фор маль но го ха рак те ру (ад же

тут ідеть ся про зміну фор ми), то по тре ба є сутнісним дже ре лом пер вин ної інсти -
туціоналізації, зо к ре ма мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій. Від то го, якою є ця по -
тре ба, за ле жа ти ме суть май бут нь о го соціаль но го інсти ту ту. 

По тре ба тісно пов’яза на з та ки ми по нят тя ми, як цілі та іде о логія, які та кож мож -
на вва жа ти дже ре ла ми інсти туціоналізації. 

2.1. Цілі є важ ли вим рушієм інсти туціоналізаційних про цесів. Во ни мо жуть бу -
ти різни ми:

· стра тегічни ми – це гло бальні цілі, які виз на ча ють роз ви ток тієї чи іншої інсти -
туції, що бу де ство ре на у май бут нь о му;

· так тич ни ми – це цілі, що пе ред ба ча ють, які дії потрібно здійсни ти для до сяг -
нен ня стра тегічних цілей;

· опе ра тив ни ми – це цілі, пов’язані з ко рот ко терміно ви ми за вдан ня ми, котрі
потрібні для ви ко нан ня так тич них за вдань [4, с. 102].

На старті про це су інсти туціоналізації мо жуть бу ти об рані як опе ра тивні, так і
стра тегічні цілі; це за ле жить від спе цифіки май бут нь о го соціаль но го інсти ту ту. Це
сто сується і мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій, про те особ ливістю є те, що ба га то
з них ви ни ка ють на ос нові дрібних опе ра тив них цілей, які зго дом мо жуть пе ре ро с ти
у більш гло баль ну ме ту.

2.2. Важ ли вим мо мен том у про цесі інсти туціоналізації є вибір іде о логії, яку має
кож на мо лодіжна ор ганізація. 
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Іде о логія мо же ма ти такі про яви:

· во на мо же бу ти незмінною, не зва жа ю чи на жодні об ста ви ни; зміна іде о логії 
оз на чає крах інсти ту ту;

· іде о логія мо же бу ти гли бо кою, ре тель но об ра ною і змісто вною, од нак до пу с кає
не значні зміни, як що цьо го ви ма га ти муть серй озні об ста ви ни; 

· іде о логія мо же бу ти си ту а тив ною, тоб то та кою, яка мо же зміню ва ти ся, за леж -
но від об ста вин;

· іде о логія мо же бу ти не виз на че ною, а то му внутрішні або зовнішні зміни для 
ор ганізації є ор ганічним яви щем. 

Усі ці іде о логічні про яви є ха рак тер ни ми для мо лодіжних ор ганізацій. Не га -
тивни ми яви ща ми є як надмірна стійкість, яка дає чіткість, але не доз во ляє йти в 
но гу з ча сом, так і надмірна мінливість, у котрій, на впа ки, не має пев ності. На томість
є два се редні про яви іде о логій (гли бо ка та си ту а тив на), які да ють стійкість та впев -
неність і од но час но доз во ля ють бу ти гнуч ки ми, як що це потрібно у про цесі інсти -
туціоналізації.

3. Ще од ним дже ре лом інсти туціоналізації є лю ди, по тре би яких ста ють виз на -
чаль ни ми при ста нов лен ня інсти ту ту. Здебільшо го при ви то ках фор му ван ня то го чи
іншо го соціаль но го ут во рен ня, в то му числі мо лодіжних ор ганізацій, сто ять сильні
осо би с тості чи гру пи лю дей, спро можні уп рав ля ти про це сом інсти туціоналізації і
бу ти її дже ре лом. Тоб то ва го мим рушієм інсти туціоналізаційних про цесів є та кож
осо бистісні фак то ри.

4. Ча ст ко во дже ре лом пер вин ної інсти туціоналізації мо жуть ста ти конфліктні
си ту ації, які по ро д жу ють ті чи інші по тре би. На цьо му етапі йдеть ся про конфлікти
за галь но го ха рак те ру, що відбу ва ють ся у суспільстві. 

Та ким чи ном, пер вин на інсти туціоналізація роз по чи нається з двох ос нов них
дже рел – фор маль но го (соціаль ний рух) та сутнісно го (по тре би), які за без пе чу ють
фор му ван ня цілісно го соціаль но го інсти ту ту, в яко му до три мані і фор ма, і суть. Інші
на звані фак то ри, а са ме осо бистісні чин ни ки і конфліктні си ту ації, ви ко ну ють пе ре -
важ но до поміжні функції.

Вто рин на інсти туціоналізація

Оче вид но, що жо ден соціаль ний інсти тут, у то му числі інсти тут мо лодіжних гро -
мадсь ких ор ганізацій, не мо же сто я ти на місці. Як що він справді діє і роз ви вається,
то обов’яз ко во змінюється і ре фор мується. Ста нов лен ня соціаль но го інсти ту ту (тоб -
то йо го інсти туціоналізація) не при пи няється, а про дов жується на но во му рівні. Це
рівень вто рин ної інсти туціоналізації, на яко му відбу вається транс фор мація існу ю -
чо го соціаль но го інсти ту ту відповідно до тих по треб і об ста вин, які ви ни ка ють або
зни ка ють у про цесі йо го діяль ності. 

Про цес роз вит ку то го чи іншо го соціаль но го інсти ту ту та кож зу мов люється пев -
ни ми фак то ра ми, тоб то дже ре ла ми вто рин ної інсти туціоналізації. Се ред дже рел
вто рин ної інсти туціоналізації, зо к ре ма в кон тексті мо лодіжних гро мадсь ких ор -
ганізацій, на на шу дум ку, слід на зва ти такі фак то ри. 
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1. Най пер ше – це зно ву ж та ки по тре би, з яких роз по чи нається будь-який інсти -
туціоналізаційний про цес. Ці по тре би мож на поділи ти на два ти пи:

1) суб’єктивні, або внутрішньо-ор ганізаційні:

· ство рен ня но вих підрозділів,

· зміна ор ганізаційної струк ту ри,

· ви ник нен ня но вих на прямків діяль ності то що;
2) об’єктивні, або ті, які зу мов лені зовнішніми об ста ви на ми, зміна ми у

суспільстві то що.
Крім то го, дже ре лом вто рин ної інсти туціоналізації бу дуть як по тре би, які ви ни -

ка ють, так і по тре би, що втра ча ють свою ак ту альність (див. табл. 1). 

Таб ли ця 1
По тре би як дже ре ло вто рин ної інсти туціоналізації

2. Ще од ним дже ре лом вто рин ної інсти туціоналізації є не уз го д женість між 
те орією і прак ти кою. Ад же те о ре тичні кон ст рукції, за пла но вані в про цесі пер вин ної
інсти туціоналізації, мо жуть ви я ви ти ся не ефек тив ни ми, ко ли їх тре ба бу де втілю ва -
ти в жит тя. 

Як що пер вин на інсти туціоналізація спря мо ва на від те орії до прак ти ки, то про -
цес вто рин ної інсти туціоналізації має про ти леж ний ке ру нок – від прак ти ки до те орії
(див. рис. 1).
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Рис. 1. Спря му ван ня пер вин ної і вто рин ної інсти туціоналізації

Тоб то дже ре лом вто рин ної інсти туціоналізації є са ма прак ти ка, діяльність
соціаль но го інсти ту ту. Во на роз ви вається в руслі кількох за вдань, а са ме:

· вдо с ко на лен ня інсти ту ту чи ор ганізації;

· усу нен ня не доліків, які пе ре шко д жа ють існу ван ню ор ганізації;

· ре фор му ван ня струк ту ри чи фор ми ор ганізації, роз ши рен ня або зву жен ня
цілей чи на прямів діяль ності то що.

Потрібно відзна чи ти, що в кон тексті мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій са ме
це дже ре ло є особ ли во важ ли вим. Ад же мо лоді лю ди, які ство рю ють ту чи іншу ор -
ганізацію, ду же ча с то ма ють ба га то ен тузіаз му і знач но мен ше досвіду. А то му ли ше
прак тич на діяльність в рам ках інсти ту ту доз во ляє на бу ти не обхідних знань, котрі
ча с то зму шу ють зміню ва ти перші те о ре тичні пла ни, ви ма га ють різних ре ор ганізацій
та вдо с ко на лень, що зу мов лює вто рин ну інсти туціоналізацію. 

3. Дже ре лом інсти туціональ них змін у вже сфор мо ва но му інсти туті мо жуть ста -
ти конфлікти. Відповідно до суб’єктів, які їх спри чи ня ють, конфлікти ма ють
внутрішній або зовнішній ха рак тер (див. таб л. 2). 

Таб ли ця 2
Конфлікти як дже ре ло вто рин ної інсти туціоналізації
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4. Дже ре лом вто рин ної інсти туціоналізації, бе зу мов но, та кож є осо бистісні фак -
то ри, тоб то ок ремі лю ди. Йдеть ся про те, що де які на пря ми ор ганізацій чи навіть цілі
ор ганізації цілко ви то за ле жать від пев них осіб, здебільшо го лідерів. За лу чен ня цих
лідерів до ор ганізації вик ли кає інсти туціоналізаційні про це си, а втра та ни ми інте ре -
су до цієї струк ту ри оз на чає крах пев но го на пря му чи всієї ор ганізації, тоб то їх
деінсти туціоналізацію. 

Як що підсу му ва ти на звані ви ще дже ре ла інсти туційно го роз вит ку, то всі во ни
так чи інак ше пов’язані з пев ни ми зміна ми – чи то все ре дині соціаль но го інсти ту ту,
чи то ззовні.  

Та ким чи ном, ука зані дже ре ла вто рин ної інсти туціоналізації мож на поділи ти,
відповідно до їх по хо д жен ня, на внутрішні та зовнішні (див. табл. 3). 

Таб ли ця 3
Дже ре ла вто рин ної інсти туціоналізації

Кож не з дже рел вто рин ної інсти туціоналізації та кож мо же бу ти ви ра же ним
силь но або сла бо, що за ле жить від кон крет ної си ту ації. Оче вид но, що ос нов ну роль
у про цесі інсти туціоналізації відігра ють сильні дже ре ла, слабкі ви ко ну ють до -
поміжну функцію. 

Деінсти туціоналізація

Як уже бу ло за зна че но ви ще, інсти туціоналізація не є не зво ротнім про це сом,
навіть не зва жа ю чи на те, що вже ство рені соціальні інсти ту ти ма ють тен денцію до
збе ре жен ня. З тих чи інших при чин інсти туціоналізаційні про це си мо жуть бло ку ва -
ти ся, тоб то при галь мо ву ва ти ся чи при пи ня ти ся вза галі, або й піти у ре верс но му на -
прям ку – до за не па ду. У та ких ви пад ках мож на го во ри ти про те, що відбу вається
про цес деінсти туціоналізації.

Деінсти туціоналізація – це про цес руй ну ван ня інсти туціональ них ут во рень,
зміни соціаль них норм і чітко ви ра же не не прий нят тя інсти туціональ них ви мог до
соціаль ної по ведінки [5, с. 6]. 

Як що інсти туціоналізацію на зи ва ють ста ном еквілібри у му, зо к ре ма між по -
треба ми і за со ба ми їх ре алізації, то деінсти туціоналізація – це стан ди секвілібри у му,
ко ли є різні струк ту ри, але між ни ми не має зба лан со ва ності [6, с. 71]. 

Важ ли вим дже ре лом інсти туціоналізаційних про цесів, у то му числі і в кон тексті
мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій, яке в за леж ності від суб’єкта і йо го си ли мо же



ПОЛІТИКА

136

бу ти ак ту аль ним на етапі як пер вин ної і вто рин ної інсти туціоналізацій, так і
деінсти туціонаілзації, є на явність і ак тивність так зва ної кри тич но на ла ш то ва ної ау -
ди торії [3, с. 32]. Ця ау ди торія вклю чає різні уг ру по ван ня або суб’єкти.

1. Лю ди, що про тидіють і опо ну ють про це су інсти туціоналізації мо лодіжних гро -
мадсь ких ор ганізації як та ко му. У цьо му ви пад ку йдеть ся про кон сер ва тив ну ге не -
рацію, яка не ба жає втра ча ти відчут тя ус та ле но го по ряд ку, де струк ту ра ти пу “жов -
те ня та-піоне ри-ком со мольці” за без пе чу ва ла, на їх дум ку, всі по тре би мо лоді. Це ге -
не рація, що не вірить у зміни, бо я чись їх не виз на че ності та ба га то манітності, 
а та кож не завжди го то ва повіри ти у відповідальність і са мостійність су час них 
мо ло дих лю дей. Та кий суб’єкт за спри ят ли вих для ньо го об ста вин мо же при зве с ти
до деінсти туціоналізації.

2. Лю ди, які праг нуть про де мон ст ру ва ти влас ну ав то номію у ме жах кон крет ного
про це су інсти туціоналізації мо лодіжних ор ганізацій. Це здебільшо го осо би, котрі
ма ють мож ливість здійсню ва ти ре аль ний вплив на пе ребіг подій у мо лодіж ному гро -
мадсь ко му се ре до вищі за га лом. Во ни ство рю ють свої об’єднан ня, різні 
так звані “па ра соль кові” струк ту ри, до яких приєдну ють ся ті, хто хо че вне сти свої
ко рек ти ви в офіційний курс інсти туціоналізації мо лодіжних ор ганізацій. У цьо му
ви пад ку йдеть ся про інсти туціоналізаційні про це си пер вин но го та вто рин но го рівня.

3. Осо би, які на за гал поділя ють і прий ма ють ті нор ми і цінності, які про по нує
про цес інсти туціоналізації мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій, од нак:

· або вва жа ють, що мо жуть кра ще їх інтер пре ту ва ти самі;

· або не по го д жу ють ся з тим, як їх інтер пре ту ють ті, хто має та ку мож ливість.
Ці лю ди пе ре важ но бе руть ак тив ну участь в інсти туціоналізаційних про це-

сах, але на ло каль но му рівні. Тоб то во ни не бе руть ся кри ти ку ва ти за галь ний 
про цес роз вит ку мо лодіжно го се ре до ви ща, про те на ма га ють ся зро би ти не значні
зміни на до ступ них для се бе по зиціях, зо к ре ма у своїх ор ганізаціях чи їхніх ок ре мих
на прям ах. Зно ву ж та ки маємо спра ву з пер вин ною чи вто рин ною інсти -
туціоналізацією. 

4. Лю ди, які інтер пре ту ють про по но вані цінності зовсім по-іншо му. Це ті, 
хто зай має ра ди каль но іншу по зицію, ніж та, що дик тується офіційним дис кур сом
інсти туціоналізації мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізацій. При кла дом мо жуть бу ти
ок ремі учас ни ки мо лодіжних ор ганізацій, які, про во дя чи свою діяльність, ма ють на
меті не роз ви ток гро ма дянсь ко го суспільства, а власні дріб’яз кові, зо к ре ма фінан -
сові, цілі. Діяльність та ких осіб зу мов лює здебільшо го вто рин ну інсти туціо -
налізацію, од нак в ок ре мих ви пад ках во на мо же ма ти деінсти туціоналізаційний 
ха рак тер. 

Та ким чи ном, про це си пер вин ної та вто рин ної інсти туціоналізації, а та кож
деінсти туціоналізації мо жуть бу ти вик ли кані ба га ть ма при чи на ми або дже ре ла ми.
Їх порівнян ня доз во ляє ав то ру го во ри ти про те, що на по чат ках усіх за зна че них про -
цесів бу дуть зна хо ди ти ся ті ж дже ре ла, але в різних фор мах (див. табл. 4). 

Та ким чи ном, у порівнянні з дже ре ла ми вто рин ної інсти туціоналізації дже ре ла
деінсти туціоналізації, зо к ре ма відсутність по тре би і бездіяльність, конфлікти та за -
лежність від пев них осо би с то с тей, відрізня ють ся сильнішим сту пе нем ви я ву та
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більшою сфе рою по ши рен ня. Відповідно во ни вик ли ка ють і гостріші наслідки, 
а са ме по вне руй ну ван ня (а не ре фор му ван ня, як на етапі вто рин ної інсти -
туціоналізації) то го чи іншо го соціаль но го інсти ту ту.

Що до дже рел пер вин ної інсти туціоналізації, то во ни та кож ма ють силь ний
ступінь ви ра зу. Але від дже рел деінсти туціоналізації їх відрізняє спря мо ваність на
тво рен ня і будівництво.

От же, мож на ствер д жу ва ти, що фак то ри, які є дже ре ла ми інсти ту ціо налі -
заційних про цесів за га лом і в мо лодіжних гро мадсь ких ор ганізаціях зо к ре ма, відо б -
ра жені на всіх трьох рівнях – пер вин ної та вто рин ної інсти туціоналізації, а та кож
деінсти туціоналізації. Йдеть ся про такі фак то ри, як по тре би, конфлікти та людські
чин ни ки. Про те відо б ра жен ня цих фак торів на кож но му із за зна че них рівнів є
різним. Крім то го, ко жен з рівнів має свої дже ре ла і особ ли вості, які при та манні ли -
ше йо му.

1. Пер вин на інсти туціоналізація:

· Два ос нов них дже ре ла – ма со вий рух як фор маль не дже ре ло і по тре би як
сутнісне дже ре ло. Інші (конфлікти, на явність кри тич но на ла ш то ва ної ау ди торії та
осо бистісні фак то ри ви ко ну ють до поміжні функції).

· Особ ли вості: силь ний ступінь ви ра зу та ство рю ю чий ха рак тер.
2. Вто рин на інсти туціоналізація:

Таб ли ця 4
Дже ре ла пер вин ної, вто рин ної інсти туціоналізації і по вної деінсти туціоналізації
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· Усі за зна чені дже ре ла (по тре би, роз хо д жен ня між те орією і прак ти кою,
конфлікти, на явність кри тич но на ла ш то ва но го уг ру по ван ня та осо бистісні фак то ри)
ма ють важ ли ве зна чен ня.

· Особ ли вості: ступінь ви ра зу мо же бу ти як силь ним, так слаб ким, ха рак тер дій
як ство рю ю чим, так і руй ну ю чим.

3. Деінти туціоналізація.

· Зно ву всі за зна чені дже ре ла (по тре би, роз хо д жен ня між те орією і прак ти кою,
конфлікти, кри тич но на ла ш то ва на ау ди торія та осо бистісні фак то ри) відігра ють
важ ли ву роль.

· Особ ли вості: силь ний ступінь ви ра зу та руй ну ю чий ха рак тер. 
От же, не зва жа ю чи на те, що певні фак то ри по вто рю ють ся як дже ре ла пер вин ної,

вто рин ної інсти туціоналізації та деінсти туціоналізації, во ни є особ ли ви ми на кож -
но му рівні інсти туціоналізаційних про цесів. А це підкрес лює особ ливість і важ -
ливість кож но го із цих рівнів та по тре бу їх досліджен ня в су часній ук раїнській
соціології.  
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