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АНОТАЦІЯ 

 

Кваліфікаційна робота здобувача Національного університету 

цивільного захисту України Москальчук Аліни Юріївни «Політико-

управлінська еліта як чинник функціонування ефективної держави». 

Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування та розробка теоретико-

методичних засад формування політико-управлінської еліти як чинника  

ефективної держави. 

У кваліфікаційної роботі виконано такі завдання: розкрито сутність, 

соціальні витоки, історичний генезис, політико-управлінської еліти як 

наукового феномену; визначено специфічні характеристики політико-

управлінської еліти та основні елементи ії структури; удосконалено 

визначення поняття політико-управлінська еліта та ії взаємодію з державним 

управлінням; розроблено  практичні рекомендації щодо напрямів оптимізації 

діяльності політико-управлінської еліти України в контексті 

інституціональних змін політичної системи України та формування нової 

системи взаємовідносин інститутів держави і громадянського суспільства; 

здійснено апробацію запропонованих підходів щодо оптимізації політико-

управлінських  відносин у практичній діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використати результати дослідження: 

– з метою уточнення теоретичних засад, розвитку та поглиблення 

Концепції політичної реформи в Україні, коригування програми її 

здійснення; 

– при підготовці магістрів другого рівня вищої освіти в навчальної 

роботі при читанні учбових курсів з «Державної політики:механізми та аналіз 

впровадження та «Концептуальні засади взаємодії політики та управління».  
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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. Найважливішим аспектом функціонування 

сучасної держави є можливість і вміння управляти таким складним явищем, 

як сучасне суспільство. У зв’язку з цим необхідно підкреслити, що одним з 

основних функціональних суб’єктів управління в суспільстві є політико-

управлінська еліта.  

Для України, яка перебуває на етапі розбудови суверенної, незалежної 

демократичної, соціальної, правової держави (в цьому році Україна 

відмічатиме 30-річчя своєї Незалежності), чи не найголовнішою практичною 

проблемою є формування професійної, ефективно діючої, якісної еліти.  

У цьому контексті існує нагальна потреба глибокого й усебічного 

вивчення світових і вітчизняних теоретичних напрацювань з проблем 

формування та функціонування політико-управлінських еліт, їх місця та 

ролі в системі управління сучасним суспільством та державою.  

В сучасних умовах Україна зіткнулася з новими викликами у своєму 

розвитку (збройний конфлікт на Сході країни, світова пандемія COVID-19, 

тероризм та ін.). 

Крім того, актуальність теми зумовлюється також її недостатнім 

теоретичним обґрунтуванням. Існують різні тлумачення та наукові точки 

зору щодо сутності еліти, місця та ролі в політичній системі суспільства, 

питання її репродукції та рекрутування. 

Сьогодні починають активізуватися проблеми подальшого вибору і 

визначення стратегії та тактики суспільно-політичного розвитку України. 

Події 2014 р., анексія частини території та складний політичний процес у 

країні є свідоцтвом необхідності такого вибору. 

У зв’язку з цим цілком природним є інтерес суспільства до проблеми 

лідерства, особи керівника-управлінця (особливо це стало актуальним після 

президентських виборів 2019 р.), його ролі в соціальному процесі, 

закономірностей та особливостей становлення й розвитку тих соціальних  
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прошарків, які беруть участь у підготовці й ухвалені найважливіших владно-

управлінських рішень, які своїми діями реально впливають на долі людей, 

країни в цілому.  

В усіх країнах світу, в тому числі й в Україні, визначальну роль у цих 

процесах відіграє саме еліта, її провідна складова – політико-управлінська 

еліта.  

На наш погляд, сучасна українська еліта є досить суперечливим 

суспільним феноменом. Не можна заперечувати ту значну і активну роль, яку 

відіграли елітні прошарки суспільства на початку становлення України як 

незалежної держави під час формування її базових інституцій.  Проте не  

можна знімати з еліти відповідальність  за втрати, яких зазнало суспільство 

на цьому шляху.  

Саме елітні прошарки несуть відповідальність за укорінення в Україні 

соціальної поляризації, корумпованості, відчуженості влади від суспільства. 

Мотиви особистого збагачення, політичного марнославства, домінування 

психології тимчасовості, на жаль, стали нині характерними для поведінки 

значної кількості представників вітчизняної еліти. І це відбувається у 

теперішній відповідальний та драматичний період новітньої історії України.  

Стан наукової розробки проблеми. Проблематика державотворення в 

елітоутворюючому контексті тією чи іншою мірою висвітлювалася в 

дослідженнях Г. Ашина, Л. Бевзенка, В. Бакуменка, С. Вовканича, О. Гаман-

Голутвінової, А. Зоткіна, О. Кріштановскої, О. Крюкова, І. Куколева, 

О. Куценко, Л. Мандзій, М. Михальченка, О. Оболонського та ін. 

Безпосередньо управлінським аспектом елітних відносин присвячено 

небагато праць. Серед них варто відзначити роботи українських дослідників 

М. Пірен, В. Токовенка, С. Серьогіна та ін.  

Проте, попри активізацію дослідницьких зусиль у згаданих галузях 

науки, слід зазначити, що проблема елітоутворення та ролі політико-

управлінської еліти у формуванні Української держави до цього часу не була 

предметом комплексного наукового дослідження. 
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Проблеми якісної трансформації української еліти – надзвичайно 

актуального питання суспільного життя України – поки що залишаються 

поза увагою як держави і суспільства загалом, так і науково-експертних і 

дослідницьких кіл зокрема. Фактично сьогодні відсутні ґрунтовні як 

теоретичні, так і прикладні розробки з питань, щодо шляхів переходу від 

теперішньої кастової, зосередженої майже виключно на власних інтересах 

еліти, до вітчизняної еліти як сукупності соціальних прошарків, всебічно  

інтегрованих у суспільство і зорієнтованих на виконання в ньому 

надзвичайно важливої суспільно-продукуючої функції. Навряд чи можна 

сподіватися, що суспільна еволюція сама собою призведе до такого якісного 

перетворення елітних прошарків. 

Тому зосередження суспільної уваги та концентрація відповідних  

зусиль на вирішення зазначеного питання набуває невідкладного характеру і 

стратегічного значення.  

Мета і завдання дослідження полягає у визначенні сутності, чинників і 

форм взаємодії політико-управлінської еліти та державного управління в 

сучасному українському суспільстві; розробці теоретико-методичних основ та 

практичних напрямів оптимізації їх взаємодії як складової і детермінанти 

трансформаційних процесів українського суспільства.  

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 

– розкрити сутність, соціальні витоки, історичний генезис, політико-

управлінської еліти як наукового феномену:  

– визначити  специфічні  характеристики політико-управлінської еліти 

та основні елементи  ії структури; 

– удосконалити визначення поняття політико-управлінська еліта та ії 

взаємодії з державним управлінням;  

– розробити практичні рекомендації щодо напрямів оптимізації 

діяльності політико-управлінської еліти України в контексті 

інституціональних змін політичної системи України та формування нової 

системи взаємовідносин інститутів держави і громадянського суспільства; 
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– здійснити апробацію запропонованих підходів щодо оптимізації 

політико-управлінських  відносин у практичній діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 

Об’єкт дослідження – процес становлення та розвитку політико-

управлінської еліти.   

Предмет дослідження – політико-управлінська еліта як чинник 

функціонування ефективної держави. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано комплекс 

взаємодоповнюючих методів:  

– загальнонаукові методи діалектики, що дали змогу розкрити динаміку 

процесів, які підлягають державному управлінню, зв’язок науки з практикою, 

місце та роль політико-управлінської еліти в становленні й розвитку 

української держави; 

– логіко-історичний – для дослідження ґенези політико-управлінської 

еліти як головного суб’єкта управлінських рішень і важливого чинника 

державотворення; 

– системно-аналітичний, що дав можливість не лише використати 

даних сучасної системології, а й новітні підходи в контексті концепцій 

нелінійності, за допомогою якого розглядалися досліджувані явища в 

сукупності соціальних зв’язків, визначалися ціле та його складові, вивчалися 

окремі елементи в цілісній системі державного управління та специфічні 

регуляторні форми адміністративних зв’язків щодо забезпечення її 

цілісності; 

Дослідження передбачає прогностичність, імовірнісну 

передбачуваність наслідків упровадження в життя наукових підходів до 

діяльності політико-управлінської еліти України. Вибрана методологія дала 

змогу здійснити комплексний аналіз поставлених завдань, у результаті якого 

вперше отримані теоретичні та практичні висновки і рекомендації автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у роботі 

з’ясовано, що політико-управлінські відносини мають багаторівневий 
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характер і їх доцільно розглядати на макрогруповому рівні як відносини між 

політичною елітою та бюрократією, на мікрогруповому рівні – як стосунки в 

політико-управлінських командах, на міжособистісному рівні – як стосунки 

між політичним діячем та державним службовцем. Ключовим чинником при 

цьому є особистісний та професійний потенціал політичного діяча і, 

особливо, управлінська компетентність політика; 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані: 

– для уточнення теоретичних засад, розвитку та поглиблення Концепції 

політичної реформи в Україні, коригування програми її здійснення; 

– у навчальної роботі при читанні навчальних курсів «Державна 

політика: механізми та аналіз впровадження» та «Концептуальні засади 

взаємодії політики та управління».  

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел . Робота викладено на 110 сторінках, з них 104 

сторінки основного тексту. Список використаних джерел налічує  72 

найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ  

ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ 

 

1.1. Політико-управлінська еліта як науковий феномен: основи 

категоріального аналізу 

 

Практика розвитку сучасних держав показала, що управляти державою 

можуть тільки підготовлені люди. Державне управління, як і будь-яка робота, 

вимагає професійного підходу. 

У зв’язку з цим слід зазначити, що безпосередньо державно-

управлінською діяльністю покликані займатися особливим чином 

підготовлені люди. Відтак, разом з розвитком держави отримала поширення 

особлива соціальна група – так звана політико-управлінська еліта. 

Поняття «еліта» (від латин. – обирати), більш відомий і вживаний в 

науковій літературі у значенні «кращий», «добірний», «обраний» (від фр. – 

élite). У XVIII ст. сфера застосування цього терміна значно розширилася, 

його почали використовувати для іменування «обраних» осіб, насамперед, 

вищих верств суспільства – вельможного панства, знаті, а також добірних 

(елітних) військових частин. Окрім цього, даний термін стали вживати у 

генетиці, селекції, насінництві для позначення добірного насіння, рослин або 

тварин, які отримані в результаті селекції з метою їхнього подальшого 

розмноження чи розведення. 

Уперше термін «еліта» був використаний для позначення вищих 

соціальних груп у системі соціальної ієрархії укладачами Оксфордського 

словника в 1823 р. Проте це поняття тоді не знайшло широкого поширення в 

суспільних науках. Тільки на зламі XIX–XX ст. видатними вченими 

В. Парето, Г. Моска та Р. Міхельсу вдалося більш предметно й конкретно 

сформулювати науково-філософську концепцію еліти [13–14]. 

Давайте запитаємо себе: що ж таке еліта? Як уже відзначалося, в 
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теоріях вчених-елітологів відсутня одностайна думка щодо трактування 

цього терміна, навіть навпроти, в них можна знайти цілу низку суджень, які 

часом спростовують одне одного. 

Схоже, що елітологи сходяться лише в одному – постулюванні 

об’єктивної реальності елітних верств і їхньої життєвої необхідності для 

суспільства. В усіх інших аспектах між ними більше розбіжностей, ніж згоди. 

Якщо підсумовувати основні значення, в яких цей термін вживається 

філософами, соціологами і політологами, то вийде дуже різнобарвна  

картина. 

Так, видатний італійський вченій В. Парето, який, власне, і ввів у 

науковий обіг це поняття, зробив еліту об’єктом спеціального наукового 

аналізу і подав його у вигляді певної системи поглядів щодо тієї соціальної 

верстви, яка через те, що володіє найбільшою кількістю позитивних якостей, 

можливостей і пріоритетів (влада, багатство, походження, культура й вищий 

рівень компетентності, сила волі, місце в церковно-духовній сфері тощо), 

займає найбільш впливові позиції в суспільній ієрархії. Саме так розглядає 

В. Парето це поняття у «Трактаті загальної соціології». В іншій своїй роботі 

він пише, що «люди, які займають високе положення  відповідно до ступеня 

свого впливу та політичної і соціальної могутності», «так звані вищі класи», і 

складають еліту, «аристократію»; більшість тих, хто до неї входить, «як 

уявляється, в неабиякому ступені мають певні якості – не важливо, хороші чи 

дурні, – які забезпечують владу» [41]. 

Під елітою практично всі елітологи розуміють порівняно невеликі 

групи обраних осіб, які відзначаються сильною волею і великими знаннями і 

займають провідне положення в політичній, економічній, військовій та 

духовній сферах. 

Це групи, які, володіючи вищим соціальним статусом, певною єдністю 

інтересів і цілей, а також великими офіційними повноваженнями, можуть 

контролювати діяльність усіх соціальних інститутів суспільства. Тільки 

завдяки цьому сильна еліта здатна, за їхнім переконанням, приборкати 



 13 

революційний ірраціоналізм мас, забезпечити в суспільстві стабільність і 

необхідний порядок. 

Багато вчених розглядають елітні верстви як особливу, доволі відкриту 

для зовнішніх впливів систему, яка сильна своєю внутрішньою єдністю – 

інтегрованістю. Причому це не просто система, а саморегулююча система, 

яка у відповідності з кон’юнктурою, що складається, коригує свої дії і 

внутрішнє життя. Тому еліта, з одного боку, досить стійка і навіть 

консервативна система, а з іншого – рухлива, що змінюється й оновляється. 

Але разом з тим можна побачити і змішання термінів: деякі автори під 

«елітою» мають на увазі тільки політичну еліту, інші трактують її значно 

ширше, тобто спостерігається безліч смислів, що вкладаються в цей термін. 

Крім того, можна говорити про явну надмірність синонімічних 

термінів: політичний клас, правлячий (пануючий) клас, пануюча еліта, 

правляча еліта, управлінська еліта, керуюча меншість і т. ін. А подібна 

надмірність, на наш погляд, веде до плутанини. Маємо парадокс: для 

позначення одного й того ж  явища користаються різними назвами і нерідко 

різні явища позначаються однією й тією ж назвою. Тому, як вбачається, 

завдання полягає не в тому, щоб увести ще один термін, а в чіткому 

визначенні поняття еліти, яке б мало   чіткий, однозначний зміст. 

У багатьох дослідників викликають сумніви твердження про те, що 

«необхідність еліти – це докорінне питання існування людства», що «еліта 

краще знає інтереси народу, ніж будь-які уряди і навіть сам народ», що 

тільки її зусиллями забезпечується просування суспільства вперед, що еліта 

існує для інтеграції і найбільш ефективної реалізації суспільних інтересів, 

підвищення добробуту народу, забезпечення міцності держави. 

Навряд чи можна беззастережно погодитися з тим, що еліта не лише не 

ігнорує турботу про людей, а, навпаки, несе пряму і повну відповідальність 

за їхній добробут. Зрозуміло, що інтереси народу й інтереси пануючих верств 

ніколи не збігалися і збігатися не можуть. 

Еліта рахується з інтересами суспільства лише в тих межах, в яких це 
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їй вигідно для зміцнення свого пануючого положення і престижу, посилення 

впливу. Разом з тим з великою часткою впевненості можна стверджувати, що 

без гармонізації інтересів усього суспільства існування самої еліти несе в 

собі небезпеку для неї самої, для політичного ладу, який вона уособлює. 

Гармонізація інтересів у масштабах усього суспільства – одна з головних 

умов міцності не тільки еліти, але і всієї політичної системи, політичного 

режиму в цілому. 

У той же час, виконуючи владно-управлінські функції, зі зміцненням 

свого авторитету, еліта на якомусь етапі неминуче набуває відносну 

незалежність і самостійність, завойовує значну владну автономію. Це, 

природно, підсилює її контроль над людьми, дозволяє впливати на політику, 

виходячи зі своїх корпоративних інтересів, і ще більше зміцнювати 

соціально-політичні позиції пануючих, насамперед, заможних верств. Це, до 

речі, не заважає їй виступати у ролі виразника і захисника «загального 

інтересу». І неважливо, що для цього приходиться ховати щирі задуми, 

маскувати класові і корпоративні орієнтації, використовувати у своїх 

егоїстичних цілях ідеологічні важелі, політику добродійності, висувати 

всілякі патріотичні ініціативи, маніпулювати електоратом, інакше кажучи, 

створювати видимість своєї «надкласовості», соціальної нейтральності, 

прихильності гуманістичним загальнолюдським цінностям.  

У практиці політико-управлінського процесу можна знайти цьому 

багато підтверджень. Так, події, що відбуваються в Україні з 2014 р. (так 

звані «революція гідності», військовий конфлікт на Сході України, світова 

пандемія, пов’язана з поширенням інфекції COVID-19, та інші виклики), 

свідчать про те, що багато в чому всі вони пов’язані з діяльністю насамперед 

політико-управлінської еліти. Очевидним є той факт, що ті чи інші дії 

правлячої еліти впливають на ефективність державної політики. І вираз, що 

«політика це мистецтво можливого» не втратило своєї актуальності. 

Відзначаючи наявність різних точок зору на зміст терміна «еліта», не 

можна залишити поза уваги своєрідну позицію американського соціолога 
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Р. Міллса – прихильника інституціонального підходу до еліти. Він визнавав 

поділ сучасного американського суспільства на еліту і масу, але це визнання 

оберталося в нього жагучим викриттям елітарності політичної системи. І 

коли американські політологи, зокрема, Дж. Гелбрейт й І. Кал, називають 

Р. Міллса елітаристом за своїм світоглядом, їм не можна не заперечити, тому 

що у зв’язку з цим виникає закономірне питання: наскільки правомірне 

вживання терміна «елітарист» у відношенні до дослідників, що сприймають 

схему «еліта – маса». Варто розрізняти аналітичний і нормативний підходи 

до розподілу суспільства на еліту і масу і застосовувати термін «елітарист» 

лише до тих, хто бачить свій ідеал в елітарній суспільній структурі. Р. Міллс 

же, визнаючи елітарність американської соціально-політичної системи, 

критикує її як недостатньо демократичну.  

Прихильники так званого статусно-функціонального підходу головною 

ознакою пануючої еліти вважають соціальний статус людини, її місце і роль 

у системі владних структур, прийнятті рішень і реалізації управлінських 

функцій. Еліта в їхніх визначеннях – це: певна система параметрів 

функціонування соціального поля влади, насамперед таких, як нестановість 

складу, свобода рекрутування і право на кар’єру, наявність опозиційної 

контреліти, конкуренція між горизонтальними субелітами, лідерство окремих 

еліт (на основі функціонального підходу досліджує російську еліту 

О. Криштановська); особлива категорія осіб, що володіють владою, 

незалежно від того, які фактори обумовлюють їх входження у владу – 

походження, стан чи заслуги (російська дослідниця О. Гаман-Голутвина); 

люди, що володіють високим соціальним становиищем у суспільстві і 

завдяки цьому впливають на соціальний процес (К. Дюпре); меншість, що 

виконує найбільш важливі функції в суспільстві, має найбільшу вагу і вплив 

(С. Келлер); люди, які займають такі позиції в суспільстві, що дають їм 

можливість піднятися над звичайними людьми і приймати рішення, які 

мають великі наслідки (Р. Міллс); специфічні владно-політичні групи, які 

представляють виконавчу владну-політичну частину правлячого класу 
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(М. Нарта); найвища соціальна верства, що виконує основні (докорінні) 

функції управління суспільством і державою (В. Соколов); меншість 

населення, яка приймає найважливіші рішення в суспільстві і править 

більшістю (П. Шаран) [13–14]. 

Прихильники ціннісного підходу визначальною ознакою еліти 

вважають духовний аристократизм, особистісну перевагу (культурно-

освітню, морально-вольову, фізичну) одних людей над іншими, стиль 

володарювання, антропологічні особливості. Так, М. Вебер до еліти 

відносить харизматичні особистості, Х. Ортега-і-Гассет – тих, хто має 

найвище почуття відповідальності. За А. Сребницьким, це група людей, що 

відрізняються особливими якостями, завдяки яким вони досягли найвищих 

вершин у сфері політики та управління, їх прізвища в усіх на вустах, на них 

звернені погляди людей. М. Шредер бачить в елітарних верствах меншість, 

об’єднану загальною соціальною відповідальністю, здатну завдяки 

особливим особистісним якостям домагатися вищих результатів у духовній, 

інтелектуальній діяльності, готову втілити свої знання і духовні рішення в 

політичне діяння. Т. Корбет відносить до еліти обраних людей великого 

розуму і сильного характеру, які мають освіту й умови життя, яких 

позбавлені інші люди [14]. 

Відповідно до наведених поглядів, елітарність визначається не стільки 

соціально-економічним і державно-правовим устроєм суспільства, скільки 

культурно-психологічними, особистісними якостями людини, з якими вона 

народжується або які в ній виховані її «богонатхненністю». 

Прихильники соціально-класової моделі підходять до визначення еліти 

з точки зору непримиренності й антагоністичності класових позицій, 

неминучої конфронтаційності елітних верств і трудящих мас. Причому 

двигуном і внутрішнім джерелом їхнього протистояння є несумісність 

класових інтересів і потреб. Гармонія ж і справедливість можуть бути 

досягнуті лише за умови переходу влади до експлуатованих мас і 

встановлення диктатури пролетаріату. Ось чому в рамки цієї моделі легко 
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вкладаються концепції політичної боротьби класів аж до перемоги 

керованих, висновок В. Леніна про те, що неодмінною умовою перемоги 

соціалістичної революції та побудови соціалізму є наявність на чолі 

політичної системи вузької, міцної й особливо вимуштруваної, професійно 

підготовленої «організації професіоналів-революціонерів» [13]. 

М. Бакунін, аналізуючи систему управління, запропоновану 

К. Марксом, підкреслював, що задумана народна держава – диктатура 

пролетаріату – «в сутності своїй (не являє собою нічого іншого), управління 

масами зверху вниз, за допомогою інтелігентної і тому найпривілейованішої 

меншості, яка нібито краще розуміє дійсні інтереси народу, ніж сам народ»
1
. 

Інакше кажучи, в основу виділення елітарних верств і структур 

прихильниками класової моделі еліти закладаються класові ознаки 

володарювання, організації та управління [28]. 

Чимала група вчених сповідує так звану соціально-культурну модель 

еліти. В основі їхніх поглядів лежать ідеї цивілізованого духовно-морального 

розвитку суспільства і його елітних верств, аналіз і пошук специфіки 

владної-управлінської діяльності в різних сферах життя соціуму, виходячи з 

історичних традицій і культурно-психологічних відмінностей народу, 

причому з властивим кожній із сфер інструментуванням принципів, форм і 

методів політичної діяльності. У певному сенсі саме таких поглядів 

дотримувалися І. Ільїн, Дж. Філд і Дж. Хайлі [14]. 

Таким чином, у сфері політики і державного управління еліта – це та 

частина суспільства, що має доступ до інструментів влади. Тому судження 

про те, що ми протягом понад семи десятиліть (радянський період) жили без 

еліти, тому що кращі люди були знищені або перебували в концтаборах, 

еміграції чи у «внутрішній еміграції» – це судження моральні, аксиологічні, а 

не соціально-політологічні чи кадрознавчі. Коли мав місце політичний 

процес, то він обов’язково здійснювався певними інститутами влади, 

певними людьми. Саме в цьому – функціональному сенсі – часто й 

використовується термін «еліта».  І саме цю позицію ми підтримуємо. 
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Можна констатувати, що еліта – це така соціальна група, яка, по-перше, 

володіє деяким унікальним соціально значущим ресурсом – владою і 

професійним досвідом володарювання та керування; по-друге, здатна 

реалізовувати цей потенціал для підтримки нормативних зразків, 

символічних структур і опорних соціальних «вузлів» даної суспільної 

системи; по-третє, може забезпечувати збереження, «відтворення» і 

збільшення свого ресурсу з покоління в покоління. Це означає, що далеко не 

будь-яка, навіть високоінтелектуальна соціальна група, будучи 

«вбудованою» в систему влади, може виконувати роль еліти.  

 

1.2. Специфічні характеристики політико-управлінської еліти 

 

Політико-управлінська еліта й відповідні владно-управлінські 

структури існують, як відзначалося вище, об’єктивно і є результатом 

природно-історичного розвитку економічних і соціально-політичних 

відносин. Еліта – об’єктивно існуючий і необхідний елемент суспільного 

буття, хоча вона може і не являти собою якогось організованого моноліту. 

Це не офіційно сформована спільність, не «клуб з постійним членством 

і фіксованим складом», а відома, визнана соціальна верства, що заохочується 

суспільством, підготовлених, добре знаючих і розуміючих один одного 

людей, які мають високий соціальний статус і відповідні повноваження, а 

відтак, і реальну можливість вирішального впливу на більшість владних 

інститутів, соціально-політичних і економічних формувань. Відрізняючись 

духовною спільністю, ці люди постійно спілкуються між собою, погоджують 

свої дії, працюють у багатьох офіційних і неофіційних, владно-

управлінських, комерційно-банківських і виробничих структурах. 

Політико-управлінська еліта характеризується інституціоналізованістю 

у плані того, що її соціальна значимість, функції, авторитет формуються не 

одноразово, а передаються з покоління в покоління; вищим соціальним 

станом її членів; максимально можливими владними повноваженнями і 
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збігом докорінних цілей, інтересів та орієнтації; груповим мисленням, 

спільністю волі і духовно-моральних якостей; односпрямованістю вектора 

кар’єрних устремлінь; часто подібністю віросповідання. Взаєморозуміння і 

атмосфера довірливості підкріплюються членством у закритих клубах і 

різних асоціаціях, вихованням у престижних коледжах і університетах, 

спільним відпочинком у фешенебельних будинках відпочинку і санаторіях. 

Спілкування в неформальних умовах зміцнює внутрішньоелітні відносини, 

формує в елітних верствах атмосферу своєрідної спаяності, почуття 

приналежності до касти обраних, виховує групову свідомість. Нарешті еліту 

можна розглядати як носія органічної сукупності певних політичних, 

економічних, етичних, психологічних, моральних зв’язків і відносин, 

причому, як горизонтальної і вертикальної, так і тимчасової спрямованості. 

Політико-управлінська еліта, таким чином, уявляється не як плоске, 

двомірне, а як складне багатомірне соціальне формування. Горизонтальна 

інтеграція забезпечує єдність дій та об’єднання політиків і керівників одного 

рівня, вертикальна – зв’язок нижчих базисних груп з вищими елітними 

групами і навпаки, час додає  вищим верствам стабільність і дійсну елітність. 

«Короткострокові групи», навіть якщо вони працюють у межах декількох рр. 

чи одного покоління, не можуть досягти у своєму розвитку рівня еліти в її 

повному розумінні. У цьому сенсі не всяка правляча «верхівка», особливо в 

періоди швидких змін і трансформацій, може йменуватися елітою. Саме в 

цьому сенсі можна говорити про те, що  в сучасній Україні еліта в повному 

значенні цього слова поки не сформувалася (хоча певна верства і виконує 

функції еліти), для цього необхідний час і величезні зусилля. 

Разом з тим така ситуація загрожує небезпекою відриву еліти від 

народу внаслідок того, що в її середовищі й оточенні складаються відносини 

привілейованості, кругової поруки і замкнутості. За певних умов 

довгострокове володіння владою, курорти, «вертушки», сауни, презентації, 

спортивні розваги можуть затьмарити Закон і моральні норми. А за цим – 

заздрість – замість здорового глузду і поваги до опонента, особисті потреби – 
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замість державних інтересів, цинізм – замість елементарної порядності, 

правди та об’єктивності. 

Іншими словами, «нормальна» еліта може, як писав М. Джилас, 

перетворитися на касту, що строго дотримується своїх групових інтересів,  

охороняє свої годівниці, створює власні «правила гарного тону». Саме 

відносно верхніх ешелонів влади, а також їхнього оточення потрібні могутні 

демократичні обмежники, дієвий контроль знизу, впливова опозиція, вільна 

преса, моральні гальма. З великою часткою впевненості можна стверджувати, 

що «єдиною управою на політичні еліти є широка гласність громадського 

життя і її прогресуюча, демократизація...». Звідси вкрай важливий висновок: 

сучасний етап розвитку еліт у багатьох країнах – це проблема заміни еліти 

закритого тоталітарного суспільства елітою відкритого суспільства. Цей 

процес, на нашу думку, може зайняти тривалий період [13–14]. 

Як тільки цінності й пріоритети еліти заходять у непримиренну 

суперечність з цінностями і пріоритетами суспільства, починають виявлятися 

ознаки несприйнятливості до нового, зникає внутрішньо-елітна атмосфера 

відповідальності і взаємної довіри, відбувається її авторитарна модернізація і 

бюрократичне переродження. У таких умовах можна бути впевненим: еліта 

вступила у кризовий період, її крах неминучий, на зміну їй неминуче прийде 

нова правляча група. 

У розумінні ролі мас і еліти в історії більшість учених-елітаристів 

спирається на класичну доктрину природної нерівності людей, активно 

використовується теза про дихотомічний поділ політичної влади, відповідно 

до якого в кожній політичній системі обов’язково існує «правлячий клас», що 

здійснює соціальну владу. Всередині цього класу знаходиться тонкий 

прошарок наділених найвищими повноваженнями, достатніми правами і 

відповідальністю людей, які мають безпосереднє відношення до прийняття 

стратегічних рішень, реально впливають на результати діяльності політичних 

організацій,  режим, лад, успішно здійснюючи свою волю, навіть якщо цьому 

пручається опозиція. 
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Елітні утворення вторинні стосовно соціуму і соціальних інститутів. 

Разом з тим еліта відносно самостійна і в чомусь навіть автономна відносно 

тих класів і соціальних верств, інтереси яких вона представляє. Це не проста 

ієрархічна система, як може здатися на перший погляд. Не випадково вона 

впливає на людей як деяка магічна сила. Тому багато в чому різні автори при 

її аналізі висувають на пріоритетні позиції особистісні характеристики і 

соціальні індикатори. Так, М. Моска і Р. Михельс [32; 14] у центр ставили 

організованість, внутрішню згуртованість, жорстокість у політичних діях; 

В. Парето – психологічний склад характеру, вольові якості, рішучість у 

досягненні поставленої мети, революційність; Дж. Бернхем [13] – контроль 

над економічними ресурсами; Р. Міллс [13–14] – статус і рівень впливу на 

ключові державно-політичні інститути суспільства; І. Шумпетер [13] – 

здатність лідерів еліти вигравати в конкурентній боротьбі за владу, 

використовуючи всі демократичні інститути суспільства; Дж. Сарторі – 

«особисті заслуги», ступінь наближеності до вершини соціальної піраміди, 

наділеної владою відносно своєї основи [54]. 

І все ж більшість дослідників схильні погодитися з тим, що еліта 

стверджує своє панування незалежно від ідеологічних орієнтацій, поєднуючи 

методи примусу і маніпулювання; вона відбиває реалії життя, діє в 

конкретних історичних умовах і просторі, вбираючи в себе глибинні традиції 

народу і його національна самосвідомість. Еліта – це своєрідна душа 

суспільства, що відбиває моральне обличчя соціуму і рівень свободи 

громадянина. Еліта є носієм базисних традицій і підвалин суспільства, його 

духовних і моральних цінностей. Її головна мета – забезпечення стабільного і 

стійкого соціально-політичного, економічного і духовного розвитку 

суспільства, зміцнення тієї системи державного устрою, що зацікавлена в цій 

еліті. 

Зарубіжний досвід і практика пострадянських країн показують, що 

виходячи з різних критеріїв класифікації, можна говорити про такі типи 

політичної еліти: 



 22 

– традиційна, харизматична, раціональна, партократична; 

– правляча й опозиційна; 

– еліта вищого ярусу – ланка лідерів, політиків, що приймають вищі й 

остаточні рішення; ярус вищого чиновництва – багато західних вчених 

умовно називають їх виконавчими політиками; ярус нижній – 

бюрократичний апарат влади; 

– еліта «левів» і еліта «лис»; 

– відкрита і закрита; 

– єдина еліта та еліта внутрішньо конфліктуюча; 

– системна і позасистемна; 

– федеральна, регіональна і місцева. 

Залежно від змісту і стилю політичної діяльності, механізмів 

формування, еліту можна класифікувати в такий спосіб: 

– тоталітарна – еліта монопольної авторитарної влади. Це унітарна 

еліта за якісним складом кадрів і ціннісними орієнтаціями, закрита за 

механізмами формування, монопольна за ідеологічними установами і 

конфронтаційна за стратегією і тактикою ідейно-політичної боротьби. Для її 

представників здебільшого характерні безвідповідальність і кар’єризм, 

видимість ідеологічної єдності і кругова порука, практично абсолютна 

ізольованість від інших соціальних шарів; 

– ліберальна – еліта демократичного поділу влади, підпорядкування 

Закону і традиціям. Найчастіше це унітарна еліта за якісним складом кадрів і 

ціннісних їхніх переваг, відкрита за формами і принципами формування 

своїх рядів, з пануючою ідеологічною концепцією, консенсусна за методами і 

формами політичної діяльності. Її характерні риси – гнучкість і розуміння 

своєї стабілізуючої ролі. Вона в міру консервативна і в міру ліберально-

революційна; 

– домінантна – еліта демократичної орієнтації, плюралістична і 

мобільна за своїм кадровим складом, відкрита за механізмами рекрутування у 

свої лави, домінантна за ідеологічними установами і консенсусна за формами 
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і методами політичної діяльності. Така еліта найчастіше характерна для 

перехідного періоду становлення відкритого демократичного суспільства. Їй 

властиві перспективність і конструктивізм, ліберально-демократичні 

погляди, сміливість і самостійність. Вона легко вбирає у свої лави людей, що 

ініціативно діють і готових нести відповідальність за свої рішення і вчинки; 

– плюралістична – еліта демократичного суспільства з сильними 

законодавчою, виконавчою і судовою галузями влади, плюралістична за 

кадровим складом і відкрита за механізмами формування, плюралістична за 

ідеологічними орієнтаціями, з пріоритетністю соціальних ідеалів, 

консенсусна за формами і методами здійснення політичного курсу. Це еліта 

цивілізованого демократичного суспільства. Її влада заснована на 

компетентності, знанні політичної «кухні» і державних механізмів 

управління. Її лідерів відрізняють неординарність мислення і вчинків, 

сміливість і рішучість дій, інтелігентність і культура, міцність моральних 

позицій [13–14]. 

В останньому випадку наведено, звичайно, ідеалізований образ 

правлячої верхівки, своєрідний орієнтир, соціальний ідеал. У житті цей ідеал 

практично недосяжний, реальність далеко не завжди збігається з 

теоретичними конструкціями. Сьогодні, наприклад, очевидно, що правляча 

партійно-державна еліта радянського періоду була за своєю суттю 

тоталітарно-бюрократичною. Тоді про це не прийнято було говорити. Сам 

факт існування особливої привілейованої верстви ретельно приховувався. 

Тепер ясно, що заперечення існування еліти в умовах радянського 

режиму мало негативні наслідки: штучно нівелювалася особистість, 

обмежувалася її свобода; індивідуальні якості людини, її інтереси та 

устремління підганялися під загальний ранжир вимогами пріоритетності 

суспільного над особистим; не держава і її еліта служили людині, а навпаки, 

людина завжди була в боргу у держави і влади; тріумфували сірість, 

лицемірство, аморальність, командно-бюрократичний стиль управління; 

провокувалися сваволя, зловживання службовим становищем; еліта 
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виводилася з-під контролю суспільства і партії. Про демократичний 

централізм в управлінні можна було лише мріяти. У підсумку вільно чи 

мимоволі стимулювалися тенденції, що неухильно наближали розрив між 

народом і керівними органами, суспільством і владою, населенням і 

правлячою комуністичною партією. 

У свою чергу все це закономірно вело до переродження еліти,  

зниження її якісних параметрів. Поступово падали її моральний потенціал і 

професіоналізм, відбувалася люмпенізація. В умовах розширення ідейно-

теоретичних і політичних «порожнеч» (криза комуністичної ідеології і 

сталінських принципів у політиці), падіння авторитету політичних лідерів 

при всій зовнішній пристойності все більше виявлялися «інтелектуальна 

недостатність» еліти, її безсилля, непевність, параліч ініціативи, 

бюрократизм. По суті це була еліта високопоставлених «номенклатурних 

чиновників», обмежених у своїх думках і діях статутом партії та ідеологічних 

концепцій. Під їхньою владою були кадри, вони мали привілеї, право 

розпоряджатися державною власністю.  

У суспільстві на кожнім етапі його історичного розвитку, у будь-якій 

його сфері і структурі, на всіх його рівнях еліта існує реально. Наприклад, за 

обсягом владних повноважень і масштабами діяльності вона поділяється на 

політичних лідерів і політичних виконавців, вищу – загальнодержавну, 

обласну (регіональну), нижчу – районну, міську. Можна говорити про еліту 

маргінальних верств і соціально нестійких структур. Усі вони пов’язані між 

собою по вертикалі. Еліта в цілому утворює свого роду ієрархію, 

перетворюючись в могутнє знаряддя влади. 

До правлячої еліти багато впливових учених включають вищих 

політичних керівників, керівників промисловості і фінансів, власників 

засобів масових комунікацій, словом тих, хто розподіляє цінності в 

суспільстві. Критерій віднесення до еліти є також  альтиметричним. 

Невід’ємним елементом демократичного суспільства є також і  так 

звана  контрелита  – лідери і найбільш впливові особи з опозиційних 
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політичних кіл, партій і громадських рухів, члени так званого тіньового 

кабінету, опоненти офіційному курсу з фінансово-промислових і 

комерційних сфер, критично налаштовані найбільш авторитетні 

представники творчої інтелігенції, вчені, військові. 

Контрелита – це серцевина опозиції, вона володіє всіма характерними 

рисами еліти, але не має прямого доступу до владних управлінських функцій. 

Вона бореться за їхнє набуття, протистоїть, пручається і критикує те, що 

існує, що вже устояне [13]. 

Контрелита – цілком реальна сила. Але це не означає, що вона 

обов’язково антогоністична до існуючої влади. Навпаки, найчастіше вона 

відіграє конструктивну, а іноді й провідну роль у вирішенні державних 

проблем. У цьому випадку можна говорити про системну контрелиту. У 

противному випадку – про позасистемну контреліту, тобто опозицію, що не 

бажає ні за яких умов інтегруватися в існуючу систему і грати за усталеними 

правилами і законам. У будь-якому разі, у демократичному суспільстві  еліта 

і контреліта не можуть існувати одна без одної, вони являють собою 

діалектичну єдність двох протилежностей, через розв’язання протиріч між 

ними і відбувається розвиток системи в цілому. 

Наявність контреліти – важлива ознака та один з основних критеріїв 

демократичності режиму. Це важливе внутрішнє джерело розвитку еліти, 

конструктивний фактор, що не дозволяє правлячій еліті перетворитися в 

олігархічну групу. Контреліта – дзеркало, що змушує політичних діячів 

дивитися на себе начебто з боку, постійно аналізувати ситуацію і 

замислюватися над своїми діями, з огляду на реакцію опозиції і народу в 

цілому на свої рішення, тобто, діяти в інтересах суспільства на шляху 

творення, творчості, конструктивності. 

Важливою структурною ланкою елітарної верстви є зовні невидиме 

навколоелітне оточення – експерти і радники, референти і консультанти, 

керівники відділів, комісій і рад, а також офіційні та неофіційні аналітичні 

центри, політичні команди і групи тиску. Органічною складовою цієї еліти є 



 26 

управлінська еліта – вищий ешелон кадрів державної служби. Тут, у 

навколоелітному оточенні, як правило, – найбільш авторитетні економісти, 

політологи та юристи, публіцисти й оглядачі, вчені та діячі культури, 

впливові  чиновники державної служби. Вони не демонструють свою 

наближеність до вищої влади, скоріше навпаки,  начебто дистанціюються від 

них, підкреслюючи свою незалежність, об’єктивізм позицій. Проте вони 

відіграють активну роль, забезпечуючи реалізацію виробленого політичного 

курсу. Це своєрідні закулісні імпресаріо, режисери політичних процесів, 

дійсні соціальні технологи, що реально впливають на прийняття державних 

рішень. Їхній вплив на «перших керівників» здійснюється через контроль за 

інформацією, що надходить наверх, підготовку потрібних варіантів рішень і 

рекомендацій, контроль за режимом і часом «шефа», організацію потрібних 

контактів і підготовку відповідних аналітичних матеріалів, вплив на настрій 

еліти, її орієнтації [7–12]. 

Маючи доступ до реальних важелів влади і користаючись близькістю 

до вищого керівництва, навколоелітне оточення виконує інтегруючу функцію 

між політикою, економікою та військово-промисловим комплексом. Саме 

через цих людей вища еліта взаємодіє з парламентаріями, впливовими 

особами в апаратах Президента, Уряду і законодавчих органів, лідерами 

партій і громадських рухів. У суспільстві рахуються не лише з елітою, а і з її 

«наближеними». Від міцності і професіоналізму навколоелітного оточення 

багато в чому залежить стан самої еліти. Навколоелітні кола або зміцнюють, 

або, навпаки, руйнують еліту, розхитують її підвалини, хоча відкрито 

«наближені» ніколи не претендують на вищу владу, задовольняючись своїм 

впливом і підтримкою висуванців. Певною мірою – це «каста наближених», 

багато в чому «недоторканих» (закритих для критики), якісні характеристики 

якої не стільки визначаються особистісними відмінностями її членів, скільки 

формуються стихійно під впливом традицій, загального рівня культури 

суспільства. Ця каста функціонує за своїми неписаними правилами і 

законами. Виконуючи те чи інше соціальне замовлення, навколоелітне 
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оточення виробляє концепцію дій і формує потрібний імідж свого лідера, 

організує мітинги і передвиборчі кампанії, маніпулює почуттями і свідомістю 

людей, видаючи в потрібний момент потрібну інформацію, дозволяє собі 

політичні скандали, грубі випади на адресу політичних супротивників. У 

кінцевому рахунку саме на цьому рівні політичної ієрархії нерідко реально 

вирішуються справи. Їхня легітимність і організаційно-правові засади 

забезпечуються пізніше. 

Таким чином, у сукупності власне еліта, контреліта і навколоелітне 

оточення складають політичну еліту в широкому змісті слова. Треба мати на 

увазі, що поняття еліти в широкому сенсі включає не лише лідерів, що 

належать до вищого ешелону влади, але і тих політиків і адміністраторів, що 

користаються впливом у межах міста, округу, штату, а також активістів 

партій, діячів місцевого масштабу. Без такої еліти не може існувати жодне 

соціальне утворення. Її представники наділені реальною владою, є носіями 

певних традицій, володіють певним соціальним статусом, необхідною 

духовною культурою, політологічною і професійною підготовкою. 

Еліта формується за своїми особливими законами. Тут важливо все: і 

розум, і талант, і соціально-класова приналежність, і родинні зв’язки. 

Важливі багатство, стать, зовнішній вигляд. Відомий вираз, що багатство і 

гроші – головний фактор влади, в тому числі й політиків. Багато хто з 

елітологів позитивно відповідають на це питання, підтверджуючи свої 

висновки відповідними фактами і даними. «За рідкісними винятками гроші – 

одні лише голі, прозаїчні гроші, – писав Р. Міллс, – відкрили своїм 

власникам доступ до вищого американського суспільства» [14].  

 

1.3. Основні елементи структура політико-управлінської еліти 

 

У перших двох підрозділах роботи вже зазначалось, що на політичному 

просторі діють гравці, які володіють політичним капіталом і знаходяться 

всередині державної корпорації, будучи її інсайдерами. Ці гравці і складають 
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політичний клас. До нього входять люди, які професійно займаються 

політикою. Політичний клас є правлячим, тому що він займається 

управлінням і розпоряджається ресурсами влади. В українській мові терміни 

«правлячий» і «управляючий» не тотожні один одному і мають різне 

значеннєве навантаження. Коли говорять про правлячий клас, мається на 

увазі, що членам цього класу належить влада.  

Називаючи цей клас управляючим, підкреслюють, що люди, які 

займаються управлінням, не обов’язково мають владу, яка може належати і 

комусь іншому. Співвідношення між поняттями «правлячий» і 

«управляючий» клас подібно співвідношенню термінів «власник» і 

«менеджер», перші є реальними володарями, що можуть, однак, залишатися і 

за кулісами процесу. Управляючі не є власниками і, здійснюючи функції 

управління і контролю, діють за дорученням власників. 

В економічних суспільствах політичний клас може бути лише 

«управляючим», що діє відповідно до вказівок дійсно правлячого класу – 

власників. Але в політичних суспільствах, де власники, незалежні від 

держави, відсутні, політичний клас і є правлячим. 

Політичний клас неоднорідний: усередині себе він має групи, що 

різняться функціями, характером діяльності, обсягом владних повноважень, 

способами рекрутації та ін. Його структура залежить від політичної системи, 

що діє в даний час, і змінюється щораз, коли вона реформується. Але в будь-

якій державі політичний клас інституціоналізований, тому що пов’язаний з 

посадовими статусами, які складають основу державної системи управління.  

Індивід, стаючи членом політичного класу, займає державну посаду. 

Таке заняття посади й означає для нього вступ у клас. Це накладає певний 

відбиток на його діяльність. Соціальний порядок у державі розуміється 

самим політичним класом як безперебійне функціонування системи, де 

кожен інсайдер займає своє місце і виконує належну роботу. Політичний 

клас інституціоналізований у системі державних посад, що являє собою 

будинок, населений, на думку російської дослідниці О. Криштановської, 
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офіціалами. Цей термін використовується тут для позначення індивідів, що 

займають посади в державних владних інститутах будь-якого типу і рівня.  

Офіціали складаються з двох основних груп, виділених за типом їхньої 

інкорпорації. Перша група включає осіб, що призначаються на посаду (їх 

називають бюрократією). Другу групу складають ті, хто приходить у владу за 

допомогою виборів. Ця група неоднорідна й складається з двох підгруп: 

першу можна назвати електократією, тому що вона поєднує тих, хто, 

перемігши на виборах, стає на чолі ієрархічної організації, тобто після 

виборів стає чиновником. Другу підгрупу складають ті, хто наповняє 

легіслатури (виборні органи)  різних рівнів, і їх називають легіслократією. 

Інакше кажучи, політичний клас складається з бюрократії – призначуваних 

чиновників, електократії – чиновників, що обираються, і легіслократії – 

депутатів. 

Поняття бюрократії досліджене значно краще інших, пов’язаних з 

політичним класом, головним чином завдяки роботам М. Вебера. 

Розробляючи теорію «ідеальної» бюрократії, М. Вебер вважав її основними 

ознаками такі:  

1. Ієрархічний характер, при якому завдання в організації 

розподіляються як службові обов’язки. Бюрократія уявляється у вигляді 

піраміди, де положення, що означає вищу владу, відповідає   вершині. Кожна 

більш висока верства керує і контролює верству, яка знаходиться на ступінь 

нижче її в ієрархії.  

2. Визначені правила визначають поведінку посадових осіб на всіх 

рівнях організації.  

3. Посадові особи зайняті повний робочий день і отримують посадовий 

оклад. Причому, від індивіда очікується, що він буде робити кар’єру в 

організації.  

4. Існує поділ між обов’язками посадової особи всередині організації і 

його життям поза нею.  

5. Ніхто з членів організації не володіє ресурсами, якими 
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розпоряджається.  

М. Вебер вважав, що чиновник, будучи носієм влади, «ніколи не 

здійснює її від своєї особи, а завжди від імені безликої «установи» [27]. 

Найважливішим поняттям для аналізу бюрократії є компетенція, що 

являє собою обмежену сферу влади конкретного чиновника. Влада в 

ієрархічній організації диверсифікується, тому що верховний правитель не 

може здійснювати всю владу одноосібно. Влада делегується нижчим 

чиновникам, кожен з яких несе відповідальність за свою зону. Ця сфера 

застосування владних функцій і є компетенцією. Зони компетенції різних 

чиновників повинні бути погоджені один з одним й іноді утворюють мережі, 

що називають «інстанціями».  

Для вирішення зазначеної проблеми залучаються, як правило, декілька 

бюрократичних поверхів і підрозділів, що і призвело до утворення виразу 

«пройти інстанціями». Перетинання компетенції різних відомств і 

чиновників породжує конфлікти, тому для політичного класу однією з 

найважливіших умов ефективної діяльності є розмежування повноважень. 

Існує й інший підхід до бюрократії. Так, Д. Келхаун вважав, що 

основною функцією бюрократії є збирання данини з усіх інших соціальних 

груп, перерозподіл грошей у формі збору податків та їхнього подальшого 

використання. Він писав: «При всій своїй нечисленності державні 

чиновники, що служать урядові й утворюють ту частину суспільства, яка є 

винятковим одержувачем податків, що збираються. Всі зібрані податкові 

суми, за винятком втрат, дістаються їм у формі витрат або виплат». Для 

політичного класу податки є благом, тоді як для всіх інших – тягарем. У 

цьому полягає одне з головних  класових протиріч. Податки, таким чином, є 

одним з найважливіших владних ресурсів держави, якими розпоряджається 

політичний клас. Саме завдяки тому, що держава має цей фінансовий ресурс, 

вона може втручатися у справи своїх громадян і, власне, здійснювати владу в 

переважній більшості випадків [13–14]. 

Електократія являє собою частина політичного класу, інкорпорація якої 
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відбувається за допомогою механізму виборів. Перемігши на виборах, 

політик займає державну посаду і, отже, стає посадовою особою, що 

відповідає принаймні чотирьом з п’яти перерахованих вище ознак М. Вебера: 

він вбудовується в ієрархічну державну організацію, працює за 

встановленими правилами, одержує посадовий оклад і не володіє ресурсами, 

якими розпоряджається. Таким чином, електократа також можна вважати 

чиновником, але чиновником обраним. 

Організації, очолювані електократами, складаються з бюрократів, і 

обраний політик, що зайняв посаду в ієрархії, відразу ж сприймається 

апаратом як начальник, якому треба служити. Тобто обранець, зайнявши 

після перемоги на виборах своя посада, перетворюється у бюрократа для 

своїх підлеглих, залишаючись електократом для інших владних організацій. 

Його положення суперечливе: він очолює ієрархію і підкоряється її законам, 

але одночас не підзвітний їй. Контроль за його діяльністю здійснюють інші 

організації і, почасти, його виборці. (Однак у реальній політичній дійсності 

механізм цього контролю не відпрацьований). Якщо діяльність електократа 

неефективна чи виходить за рамки закону, його неможливо звільнити, як це 

було б з чиновником. Екскорпорація в даному випадку пов’язана з процесом 

імпічменту, що звичайно має стільки ускладнюючих факторів, що реально 

малоздіснена.  

Тому у крайніх випадках держава прибігає до карного переслідування, 

дійсною метою якого є не стільки покарання за провину, скільки позбавлення 

статусу. Електократи, що очолюють ієрархії, практично незмінювані, і до 

того ж часто користаються юридичною недоторканністю, що робить їх 

майже невразливими протягом терміну повноважень.  

Інший тип обраних офіціалів, яких називають легіслократами, є ті, хто 

інкорпорований в систему влади не для того, щоб зайняти посада в 

ієрархічній організації, а для того, щоб увійти в легіслатури. 

Легіслатури – це організації, що не мають наскрізної ієрархії: 

теоретично всі депутати рівні і базовий політичний капітал кожного з них 
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складає один голос. На практиці ж парламенти, як і будь-яка велика 

організація, мають тенденцію до бюрократизації своєї діяльності. 

Споконвічно рівні депутати об’єднуються у фракції, комітети та комісії, які, 

у свою чергу, дробляться на керівників, їхніх заступників і підлеглих. 

Фракційна дисципліна вимагає консолідованих дій, що має на увазі 

обмеження свободи вибору для членів груп. Процес бюрократизації 

легіслатур багато в чому схожий з процесом бюрократизації політичних 

партій, описаним Р. Міхельсом. 

Між цими частинами політичного класу – бюрократією, електократією 

та легіслократією – існують істотні відмінності. Перша стосується тривалості 

перебування на посаді. Бюрократи – це «осіле» населення держави, а 

електократи і легіслократи –  прибульці, що населяють державні інститути 

тимчасово. Політики обираються на термін 4-5 років, а чиновники можуть 

займати свої посади як завгодно довго. У деяких країнах існує навіть довічне 

наймання на державну службу. 

У Радянському Союзі часів застою багато хто з міністрів займали свої 

посади протягом 20–30 років. Після кожного виборчого циклу виникає 

конфлікт між старим бюрократичним апаратом і знову обраними 

електократами. Бюрократи сприймають державу як свій будинок, куди 

впроваджуються «варяги» – нові люди, що приходять в організацію після 

виборів. Бюрократи болісно сприймають необхідність задовольняти потреби 

обраних новачків – надавати їм приміщення, обладнання, а головне – 

інформацію і мережу зв’язків, що є найважливішим владним ресурсом в  

інсайдерському середовищі [20]. 

Друга відмінність пов’язана з легітимацією статусу. Легітимація – це 

визнання законності права на повноваження, тобто узаконення влади. 

Визнання повноважень призначеного чиновника здійснює його начальник, 

тоді як повноваження електократа підтверджується тисячами голосів його 

виборців. Легітимність обранців є легітимністю вищого порядку в порівнянні 

з легітимністю бюрократів. Це дає підставу першим дивитися на других як на 
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підсобних робочих держави, відчуваючи свою перевагу. Вважаючи себе 

«народними обранцями», вони впевнені, що апарат повинен їх обслуговувати 

і не втручатися у високу політику. Електократ підзвітний своїм виборцям, а 

бюрократ – патронові. Тому організація більше спирається на бюрократів, 

доля яких – в її руках: одного можуть підвищити, а іншого – зняти з роботи. З 

електократом цього зробити не можна, для припинення його повноважень 

потрібні вагомі підстави, які необхідно пред’явити суспільству. 

Третя відмінність полягає в тому, що діяльність бюрократа закрита для 

суспільного контролю і знеособлена, тоді як електократи є публічними 

політиками. Бюрократи докладають зусиль, щоб деперсоніфікувати 

політичний процес, а електократи, навпроти, всіляко намагаються його 

авторизувати. Бюрократи служать організації, а електократи можуть не 

служити нікому. Тому для бюрократа найважливіше в розвитку кар’єри – 

бути потрібним своєму патронові, тоді як для електократа – створити свій 

привабливий імідж. Електократи сприймають бюрократів як безликих 

інтриганів і майстрів політичного закулісся. А бюрократи обвинувачують 

електократів у нескромності, бажанні працювати на себе і постійну 

саморекламу. П. Бурдьє відзначав, що існує «невипадкова структурна 

спільність між апаратом і певною категорією людей. Апарат звичайно 

підносить на п’єдестал людей надійних, інакше кажучи – колективістів. 

Людина яскравої індивідуальності, схильна до самовираження, не може 

існувати в апаратній атмосфері без ризику задихнутися чи втратити своє «я». 

Навпроти, перемога на виборах дістається яскравим особистостям, відмінним 

ораторам, що володіють силою переконання і зовнішньою чарівністю [17]. 

Публічний політик повинен мати якості, прямо протилежні тим, що 

затребувані на бюрократичному поприщі: політик повинен бути яскравим, 

чиновник – непомітним; політик повинен уміти запально говорити, чиновник 

– тонко маніпулювати; політик працює на власний імідж, чиновник – на 

авторитет своєї установи; політик харизматичний, чиновнику харизматичні 

якості не лише не властиві, але і протипоказані; політик – індивідуаліст, тоді 
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як чиновник зобов’язаний бути колективістом. Тому протиріччя між 

бюрократами і легіслократами носять ще і психологічний характер, що, втім, 

не заважає їм співіснувати в єдиному політичному просторі. 

Політичний клас має ще і вертикальне членування. Раз існує державна 

піраміда, то існують і її рівні. Так, Н. Луман писав, що «суспільство 

опиняється перед необхідністю розвивати субститути для точного 

порівняння владних рівнів і що ці субститути самі стають фактором влади». З 

усіх ієрархій, як відзначала Ж. Баландьє, «ієрархія влади є домінуючою у 

більшості суспільств, а інші ієрархії (соціально-професійні, станові, етнічні, 

елементарні) супідрядні їй». Оскільки політичний клас, на нашу думку, – це 

клас державних службовців, то владний контініум задається ієрархією посад. 

Ця інституціональна оболонка, звичайно, не вичерпує повністю зміст 

статусу, тому що вона тільки має на увазі інші – не формальні – критерії, за 

якими вибудовується владна піраміда. У реальності ж не тільки посада, але і 

розмір контрольованого політичного капіталу визначає, до якої політичної 

верстви належить той чи інший офіціал [29]. 

Верстви утворюють вертикальну стратифікацію політичного класу, що 

більшістю елитологів асоціюється з пірамідою. Однак порівняння устрою 

політичного класу з пірамідою виправдано лише в бюрократичних державах, 

де ієрархія пронизує всі сфери політичної організації. Такий тип держави 

можна назвати моноцентричним. Типовим прикладом цього є радянська 

держава, в якій політичний клас був інституціоналізований у формі 

номенклатури. 

Номенклатура являла собою перелік посад, призначення на які 

затверджувалося верховною владою. Номенклатура охоплювала всі скільки-

небудь значимі посади країни, керівників усіх рівнів і сегментів суспільства. 

Політичний клас був гіпертрофований, тому що тоталітарна держава увібрала 

в себе майже весь соціум. (Про номенклатуру більш детально йтиметься 

нижче). 

Складніше обстоїть справа з вертикальною структурою політичного 
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класу в поліцентричних державах, до яких слід віднести західні демократії. 

Концепцію множинності центрів влади висунув Р. Даль, який називав цей 

тип державного устрою поліархією. Так, Р. Даль вважав, що тільки там, де 

панує диктатура, влада сконцентрована в одному центрі. Принцип поділу 

влади руйнує тотальну державну вертикаль, виникає переривання ієрархічної 

субординації. У суспільстві виникають сектори, які не мають єдиного центра 

управління. Інститут приватної власності також сприяє дифузії влади, тому 

що руйнує монолітну власність політико-управлінської еліти на стратегічні 

ресурси суспільства. У поліархічному суспільстві утвориться декілька 

владних пірамід. Утвориться невелика група офіціалів, що здійснює 

переважаючий вплив у більшості секторів соціального життя [42]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЛЬ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ  

В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ 

 

2.1. Державне управління та розвиток політико-управлінської 

еліти  

 

Пострадянський розвиток політико-управлінських систем колишніх 

республік  призвела до значного розширення анархічних і корумпованих 

проявів у житті суспільства. Тотальна тінізація економіки, розвал 

національного виробництва, заміщення вітчизняних товарів імпортними, 

фінансова міжнародна залежність посилювали кризові моменти не тільки в 

економіці, але і в сфері державного управління. Були ослаблені всі складові 

частини механізму державного управління.  

Всі ці фактори стали реальними перешкодами на шляху розбудови 

ефективної Української держави. Вони, мабуть, є найсерйознішими 

проблемами сучасної держави, що зумовлені недостатньо ефективною 

управлінською діяльністю сучасної політико-управлінської еліти. 

Ослаблення державних інститутів зв’язувалося з прагненням 

зруйнувати тоталітарну систему. Була віддана забуттю проста істина, що без 

сильної державної влади неможливо забезпечити стабільності суспільства і 

демократичного вектора його розвитку. За даних умов стала зводитися до 

мінімуму позитивна дія держави на соціальні процеси. У політико-

управлінській еліті запанувало ліберальне уявлення про державу як про 

нічного сторожа, яке меншою мірою має впливати на соціальні та економічні 

процеси. Ця позиція значною мірою ускладнила становлення нових 

демократичних інститутів у сфері управління, оскільки передбачалося, що 

демократія не вимагає розгалуженого і могутнього апарату управління. 

Проте саме з сильною державою з розвиненою управлінською структурою, 

націленою на комплексну реалізацію потреб більшості громадян у 
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суспільстві, пов’язано формування і зміцнення демократичних інститутів.  

У становленні нових управлінських структур ситуація ускладнювалася 

також тим, що Україна, як і більшість країн колишнього СРСР, не мали 

тривалого досвіду самостійного розвитку в рамках національно-

територіальних утворень. Нерозвиненість політичних систем, інститутів 

влади, політичних партій, відсутність деяких інших атрибутів влади, 

призводили до великих складнощів на початковому етапі становлення 

державності та структур управління. Не можна забувати й про те, що в 

незалежних новоутворених державах склався і функціонував фактично той 

же державний устрій, існували кордони, внутрішнє територіальне ділення, 

що були успадковані від СРСР. 

Тому аж до 1996 р. найгостріше стояло питання про форму правління, 

систему, структуру, порядок формування, функції і повноваження гілок 

влади. Йшов пошук переходу від закритих до демократичних механізмів 

управління. Відвертість в управлінні мала на увазі, перш за все, велику 

прозорість в ухваленні політичних рішень, активізацію механізму зворотного 

зв’язку, підконтрольність інститутам цивільного суспільства. Відповідно до 

зміни системи управління роль і місце політико-управлінської еліти вимагали 

значних змін.  

На початковому етапі формування подібних механізмів робилися 

спроби змінити існуючий державний устрій шляхом копіювання досвіду 

низки провідних західних країн. Непослідовні кроки на етапі структуризації 

владних інститутів приводили до торохкань від однієї моделі співвідношення 

гілок влади до іншої. Так, на початку 90-х рр. обговорювалися різні варіанти 

президентської, змішаної, парламентської форм правління за зразком ФРН, 

Франції, США і низки інших країн.  

У ситуації нечіткого розподілу функцій і повноважень гілок влади 

протиборство гілок ще більш загострювалось, створюючи конфліктний 

потенціал для розвитку політичної системи в цілому. У правлячих державних 

органах не було організаційної єдності. Виходячи зі свого організаційного 
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статусу, окремі міністерські, відомчі структури нерідко брали на себе 

повноваження, які повинні були виконувати інші вищестоящі структури. 

Прагнення зосередити в своїх руках якомога більше повноважень, зокрема в 

управлінській діяльності, веде до дезорганізації роботи державного апарату і 

заважало забезпеченню єдності управлінської праці [56–57].  

В умовах ослаблення ролі держави в управлінні суспільними 

процесами цей чинник призводив до того, що сама влада ставала 

дестабілізуючою суспільство силою. 

Верховна Рада України, яка відігравала провідну роль на початковому 

етапі оформлення легальності й легітимності нового політичного устрою, у 

боротьбі за верховенство влади поступово втрачала свої позиції. Разом з тим 

позиції президентської влади все більше зміцнювалися. Інститут 

президентства, який став формуватися починаючи з 1990 р., набував 

фактичної влади на місцях за допомогою створення розгалуженої структури 

Представництв Президента України в регіонах. Тим самим, завдяки 

зміцненню президентської вертикалі влади, виникли передумови для 

централізації влади в цілому. Проте деяке посилення виконавчої гілки в той 

же час не знімало протистояння між гілками влади, що зароджувались, і з 

більшою або меншою силою тривало до ухвалення Конституції в 1996 р.  

Конституція України певною мірою пом’якшила суперечності між 

гілками влади і оформила державне управління в єдину, ієрархічно доцільну 

систему. Побудова Конституції України на принципах правової і соціальної 

держави заклала основи для першочергових завдань, які належало вирішити 

в ході реформування українського суспільства і держави. Конституція 

закріпила також такі демократичні принципи функціонування державного 

механізму, як суверенність державної влади, виборність і участь громадян у 

формуванні і діяльності органів державної влади. Найважливішим 

демократичним принципом, проголошеним в Конституції, є спрямованість 

діяльності органів державної влади на відкритість і гласність.  

Проте попри правове оформлення структури влади та управління, 
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система управління в Україні залишається досить еклектичною. Цей факт 

відзначають більшість українських дослідників. Так, на думку С. Наумкіної, 

уточнення внутрішньої суті системи політико-правових відносин в сучасній 

Україні можна охарактеризувати як неопатрімоніальний режим [35–36]. У 

свою чергу ряд інших дослідників, і серед них, наприклад, В. Танцюра, 

вважає, що форма правління в Україні є у своєму роді унікальною, оскільки 

не укладається в класичні рамки відомих форм державного правління [253, с. 

146]. Такої ж думки дотримується і Ф. Рудіч, вважаючи, що об’єднання в 

певний симбіоз елементів парламентської республіки, президентського 

правління і радянської влади є нежиттєздатним [50–52]. 

Даний симбіоз визначається тим, що Україна не є парламентською 

республікою, оскільки призначає і звільняє високопоставлених представників 

державної влади.. Але складно визначити Україну і як президентську 

республіку, оскільки Президент не є главою виконавчої влади. Виконавчу 

владу здійснює Кабінет Міністрів України, очолюваний Прем’єр-міністром, а 

Президент не відповідає одноосібно за дії виконавчої влади. Інститути влади 

на місцях і механізми управління залишилися тими самими.  

Ця гібридність, або симбіоз колишніх інститутів з новоутвореними, на 

думку С. Наумкіної, є необхідним атрибутом перехідного суспільства [36, с. 

119]. Тому сам процес можна визнати об’єктивним. Проте закономірним у 

зв’язку з цим є питання про реформування управлінських структур, яке і по 

теперішній час є вельми актуальним, особливо за умов набуваючої сили 

політичної реформи. 

Спроби реформування у сфері державного управління робилися 

неодноразово. Складність полягала в тому, що політико-управлінська еліта 

не бачила особливої гостроти, поставленої часом і умовами проблеми. 

Удосконаленню й розвитку державного апарату і створенню довгострокової 

стратегії в цій сфері в цілому приділялося недостатньо уваги. Багато 

представників політико-управлінської еліти вважали, що оскільки йде 

формування в Україні цивільного суспільства, то питання державного 
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управління повинні відійти на другий план – тільки після багаторічного 

перебування в управлінській безвиході виникла потреба зміцнення і розвитку 

державного апарату відповідно до нових суспільних завдань. Проте 

більшість спроб реформування системи управління відбувалися безсистемно 

і спонтанно. Ситуативно розв’язувалися питання зміни управлінської 

структури, часом підстроюючи вертикаль управління під рішення нових 

задач [57]. 

Для закріплення прийнятних нових моделей і адаптації системи до них 

необхідний період їх засвоєння і вкорінення. При цьому якийсь час старі і 

нові елементи можуть існувати паралельно, перебуваючи ву згоді або 

конфронтації. Позитивним результатом такого їх первинного співіснування, 

можна відмітити появу нових системних якостей і ознак стійкого розвитку 

[36, с. 121].  

Проте, подібне поєднання колишніх радянських механізмів управління 

з новоутвореними структурами влади має і свої негативні сторони. Воно 

вимушує чиновників у ряді випадків пристосовуватися до нових умов. Це 

відобразилося і на формуванні нормативно-правової бази державної служби і 

управління, яка стала оформлятися тільки в кінці 90-х – на початку 2000-х рр. 

Закон України «Про державну службу» з’явився лише через два роки з 

моменту проголошення незалежності, а Концепція адміністративної реформи 

в Україні, що визначила пріоритетні напрями державного управління, 

з’являється лише в кінці 90-х рр. Відсутність тривалий час чіткої, продуманої 

програми дій у цій сфері породила стан невизначеності правового й 

соціального статусу чиновників.  

Володіючи досить високим на той час професійним потенціалом і 

можливостями, чиновники могли організовувати й управляти діяльністю у 

будь-яких сферах суспільного життя. Перш за все управлінський досвід і 

знання були затребувані в економіці. В умовах концептуального хаосу 

політико-управлінська еліта значною мірою зберегла свої позиції і була мало 

не єдиною організованою суспільною групою в умовах системної кризи. 
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Проте, попри великі можливості і переваги, які можна було б спрямувати на 

реалізацію суспільно значущих потреб, еліті вдалося одержати простір для 

активних дій відповідно до своїх власних інтересів [42]. Збагачення 

чиновників у період початкової приватизації стало тією винагородою, яку 

управлінці одержали за збереження відносної стабільності політичної 

системи в цей період. 

Складнощі виникали і на переході від закритих до більш відкритих, 

демократичних механізмів управління. Досягти стабільного розвитку 

системи і у той же час її динамічної рівноваги було важко. Еклектична 

система управління і її структури слабо відповідали на виклики часу. 

Наприклад, управлінцям непросто було досягти оптимального зворотного 

зв’язку. Труднощі виникали і з тим, що чиновнику потрібно було оволодіти 

методологією і методичними прийомами досягнення стійкості в умовах 

відкритої системи. Власного досвіду не було, а досвід західних країн не давав 

повної відповіді на питання про ефективність вживаних в умовах відкритої 

системи управління процедур, оскільки західні країни самі переживали 

серйозну кризу в державному управлінні. В цьому випадку було потрібне не 

копіювання управлінських підходів в державному управлінні, як це було 

зроблено, а створення власної, що відповідає умовам стратегії розвитку 

системи управління. 

Концепція адміністративної реформи в Україні 1997 р. і її нова версія 

зразка першої чверті ХХІ ст. недостатньо, на нашу думку, змогли врахувати 

симбіоз старих і нових структур управління, наполягаючи, перш за все, на 

повній ліквідації радянської системи управління. Причинами подібної 

короткозорості і недостатнього опрацьовування концептуальних підходів на 

початковому етапі реформування управлінських структур дослідники 

Українського центру економічних і політичних досліджень пов’язують з 

ілюзіями в легкості щодо реорганізації управлінського апарату [44].  

На наш погляд, реформатори також не завжди вдало розставляли 

пріоритети у сфері державного управління. Часто основний упор на 
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початковому етапі становлення незалежної держави робився на скороченні 

чисельності апарату управління. З 1994 по 2019 рр. вийшло близько 300 указів 

Президента України і 500 постанов Уряду, спрямованих на впорядкування 

органів виконавчої влади. Якщо до набуття незалежності кількість державних 

службовців досягала 300 тис. чол., то тільки за перший п’ятирічний період 

незалежності ця кількість зросла на 34,8 тис. чол. [44–45].  

Причинами цього можуть служити як ускладнення функцій, так і 

збільшення структур, що входять до державного апарату. Водночас одне з 

головних питань щодо дублювання функції і повноважень різними 

відомствами так і не розв’язувалось. Саме чітка визначеність переліку 

функцій, а не кадрове усікання повинні були стати основоположними в ході 

перетворень. Скорочення апарату не є зараз, і ніколи не було самоціллю. 

Головним критерієм повинна бути ефективність управління.  

Ще однією серйозною недоробкою, на наш погляд, в ході підготовки і 

проведення реформи у сфері державного управління, можна вважаючи 

відсутність широкої підтримки її на всіх рівнях аж до обговорення реформи 

самими чиновниками. Один із розробників російської реформи державного 

управління А. Оболонський справедливо відзначає: значною недоробкою 

реформи з’явилося те, що широкий круг чиновництва і громадськості не 

взяли участі в її обговоренні [38, с. 15]. Подібна ситуація була характерна і 

для України. За даними соціологічних, економічних і політичних досліджень, 

що проводяться Українським центром, 48 % громадян України не чули 

нічого про укази президента України щодо адміністративної реформи, 44,4 % 

чули, але не знають їх змісту, і лише 7,6 % респондентів в курсі змісту цих 

важливих документів [44–45]. 

У розробці й здійсненні реформи на початковому етапі не 

враховувалося й те, що діяльність державних органів в демократичній 

державі повинна бути підпорядкована завданням забезпечення прав і свобод 

громадян. З цією метою основним напрямом в реформуванні сфери 

управління повинне було стати створення системи управлінських послуг. 
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Слід зазначити, що система надання управлінських послуг в Україні дотепер 

залишається громіздкою і незручною, що деколи ускладнює роботу самих 

чиновників. У цілому ця сфера державного управління залишається у 

початковому стані і примушує звернути на себе пильну увагу, як дослідників, 

так і розробників реформи.  

Найважливішим питанням в організації державного апарату 

управління, залишається кадрове питання. Невипадковий в Україні 90-х рр. 

виявився повсюдний дефіцит управлінських та й взагалі кваліфікованих 

кадрів [44]. На жаль, політико-управлінська еліта не відразу зрозуміла 

важливість проблеми. Тільки в 2010–2020 рр. у Посланнях Президента 

України до Верховної Ради України звертається увага на важливість цієї 

проблеми та шляхи її вирішення.  

Без уваги залишалися й питання належного фінансування реформи. 

Так, загальновідомо, що проведення подібних перетворень вимагає великих 

фінансових витрат. На проведення подібної реформи в Польщі, наприклад, 

було витрачено більше 10 млрд дол., значна частина, яких пішла на 

реорганізацію адміністративно-територіального устрою країни [29]. Тому 

адміністративно-територіальна реформа в Україні вимагає свого серйозного 

опрацьовування і фінансування. Від її здійснення буде залежати управлінська 

структура на регіональному рівні. 

Слід також відмітити, що подальші перетворення управлінських 

структур повинні проводитися системно. Особливо важливо те, що 

адміністративна реформа повинна здійснюватися знизу до верху і 

розповсюджуватися на загальнодержавний рівень. Саме конкретні 

управлінські ланки, безпосередньо пов’язані з об’єктами управлінської 

діяльності, здатні оперативно впливати на стан справ на місцях і ефективно 

здійснювати зворотний зв’язок.  

На наш погляд, починати реконструкцію управлінської системи слід з 

чіткого визначення основних недоліків, які має стара система на даному 

етапі, а також розуміння головних цілей реформи [39]. Виходячи з 
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перспектив розвитку управлінських структур, позначити фактичний 

правовий статус кожного з об’єктів управлінської діяльності, поступово 

піднімаючись до вищих рівнів управлінської системи. Тільки за таких умов 

реорганізація міністерств і відомств може бути доцільною, відповідною 

вирішуваним задачам і повноваженням. Відкритість управлінських структур 

вимогам суспільства, високий професійний рівень чиновників дозволять 

досягти ефективного співвідношення результатів з вкладеними в сферу 

державного управління витратами. 

Таким чином, на підставі всього викладеного вище можна зробити 

висновок, що реформа управлінських структур залишається насущною 

потребою і об’єктивною закономірністю в розвитку держави. Система 

управління, що склалася після отримання незалежності, залишається досить 

еклектичною і практично вичерпала свій потенціал (вибори Президента 

2019 р. це підтверджують). Подальша доля реформ державного управління в 

Україні залежить від урахування в розробці власного досвіду, умов і вимог 

часу. 

На хід трансформації політико-управлінської еліти в Україні від 

закритих до відкритих механізмів управління особливий вплив зробили 

процеси системних перетворень держави і суспільства, що відбувалися в 

роки незалежності. 

Сучасні  автори не обходили увагою проблему трансформації. Так, 

перші за часом виникнення і найбільш поширені підходи до особливостей 

трансформації політико-управлінської еліти були зв’язані в Україні та інших 

пострадянських країнах з аналізом персонального складу політико-

управлінської еліти порівняно з попередньою радянською.  

Аналіз змін кількісного співвідношення еліт пострадянських держав, 

проведений О. Криштановською, показав, що змінювання політико-

управлінської еліти (перш за все регіональної і місцевої) до кінця 1990-х рр. у 

порівнянні з радянським періодом було невисоким, хоча в цілому відбулося 

омолоджування правлячого прошарку. На підставі цього був зроблений 
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висновок щодо трансформації колишньої номенклатури в нову еліту шляхом 

конвертації колишнього статусу в політичному і економічному плані в 

умовах вже нового політичного режиму [27]. Аналіз української політико-

управлінської еліти в 1994–1999 рр. був зроблений українськими авторами 

С. Наумкіною і Л. Козловською, які виявили як загальні, так і особливі риси 

періоду радянської номенклатури (партійної і господарської). Слід 

підкреслити, що ці тенденції в тій чи іншій мірі характерні і в сучасних 

умовах у 20-х рр. ХХІ ст. [35–36]. 

У рамках цього підходу, висхідного до інтерпретації радянського 

періоду як панування номенклатури, розглядають процес зарубіжні й 

українські автори, зокрема: Е. Альбац, М. Афанасьев, О. Гаман-Голутвіна, 

О. Долженков, А. Зоткин, В. Ігнатов, І. Кукольов, В. Ларцев, О. Ліснічук, 

В. Макаренко, А. Оболонський, А. Панарін, М. Пірен, В. Полохало, 

А. Понеделков, Ш. Рівера, В. Сидоренко, Л. Солонько, М. Чешков і багато ін. 

Підходи авторів, проте, відрізняються своїм баченням процесу і ролі 

політико-управлінської еліти в ньому.  

На думку деяких авторів, які піддають критиці об’єднання понять 

«номенклатура» і «бюрократія», вважаючи, що номенклатура існувала як 

структуротворний елемент партії-держави лише до серпня 1991 р. 

Виникнення на її теренах різних утворень трактується як номенклатурний 

конгломерат. У його складі автори виділяють держадміністраторів, 

держбуржуазію, регіональні правлячі угруповання змішаного складу, що 

включають удачливих ділків, нових політиків, функціонерів бувшого 

держпартактиву [29]. Подібного погляду на характер політичної влади, 

режиму і складу сучасної політико-управлінської еліти дотримуються такі 

автори, як М. Афанасьєв, О. Крюков, В. Полохало [7–12; 27; 50–55].  

Мабуть, саме В. Полохало вперше в українській науці загострює увагу 

на суті та специфіці трансформації політичного режиму і політичної влади в 

Україні після руйнування СРСР. Він констатує, що в Україні на початку 90-х 

рр. XX ст. практично склалося те, що може бути назване неототалітаризмом. 
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Держава, на його думку, стала небаченою раніше трастовою компанією, в 

якій всі громадяни – вимушені вкладники [52, с. 18].  

Відомий учений А. Панарін причини втрати ефективності діяльності 

державних службовців в ході трансформації пов’язує з глобальними 

процесами в розвитку постіндустріального суспільства (візуалізація 

економіки, дематеріалізація грошей, споживчий інстинкт руйнівної дії, 

соціал-дарвінізм і т.д.) [40]. Автор, трактуючи з геополітичної точки зору 

чинники руйнування радянської системи, вбачає в трансформованій еліті 

нових пострадянських республік багато проблем сучасності 

(деіндустріалізація, депрофесіоналізація населення, падіння рівня життя 

більшості і т.п.), підкреслюючи, що саме владні компрадорські економічні 

еліти дезорганізовували і дезорієнтували пострадянське суспільство [40, с. 

301]. Тим самим він ще раз звертає увагу на якісний склад політико-

управлінських еліт після руйнування СРСР і в період трансформації. 

Таким чином, можна стверджувати, що політична влада колишньої 

номенклатури конвертується в кланово-корпоративну, номенклатурно-

капіталістичну владу. На думку В. Гельмана, це стало можливим при 

ослабленні адміністративного потенціалу держави, коли вона передала певну 

частину своїх владних повноважень приватним структурам [22, с. 65]. 

Заміщення держави різними агентами привело до посилення їх 

адміністративного потенціалу, що не змогло не позначитися на положенні 

політико-управлінської еліти вищої і середньої ланки. Чиновники вищої і 

середньої ланки дістали доступ до перерозподілу загальнонаціональних 

багатств. Владні можливості еліти у зв’язку з цим значно зросли. Так, в 

умовах трансформації еліти вищої і середньої ланки з володаря формальної 

влади в організаціях і інститутах суспільства перетворилася на володаря 

фактичної влади.  

Квазікорпоративні й клієнтні групи та відносини після руйнування 

радянської системи на стадії отримання Україною незалежності (1991 р.) не 

тільки пристосовувалися до режиму, але й пристосовували під себе офіційні 
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інститути. Дана ситуація початку 1990-х рр. була характерна і для України. 

До особливостей процесу трансформації в Україні слід віднести і те, 

що на початку 1990-х рр. швидко розвивається співпраця представників нової 

еліти (куди увійшла і частина старої радянської бюрократії) з 

представниками бізнес-структур, що тоді зароджувались. Більше того, 

спостерігалась тенденція зрощення політичних і бізнес-структур. Клієнтні 

угруповання, клани формувалися навколо впливових лідерів – осіб клану, які 

здійснювали контроль над територією. Підтримка даного політика 

здійснювалась фінансово-промисловими групами регіону. Ці групи активно 

взаємодіяли з органами правопорядку, банківськими структурами і ЗМІ. 

 

2.2. Управлінські якості політико-управлінської еліти 

 

У сучасних умовах питання про необхідність і значущість політико-

управлінської еліти в політичному житті суспільства є найбільш актуальним 

для вітчизняної політологічної думки та практики. В тоталітарній свідомості 

міцно закріпилася думка, що державою може керувати кожний, і всі однакові 

у правах та здібностях громадяни можуть рівною мірою виконувати будь-які 

політичні ролі. 

На нашу думку, трансформація цього ідейно-політичного дискурсу в 

масову свідомість призвела до того, що неосвіченість, посередність і 

непрофесійність у політиці стали практикою політичного життя. Ця теза, на 

наш погляд, підтверджується і діяльністю сьогоднішньої політико-

управлінської еліти. Якщо поглянути на професійний склад і поведінку, 

скажімо, правлячої партії «Слуга народу», то можна побачити, що для 

більшості парламентаріїв поняття професіоналізму в державному управлінні 

абсолютно невідомо. Тому вкрай актуальною проблемою сьогодення є 

обґрунтування управлінської сутності еліти. 

У зв’язку з цим важливим видається питання управлінської сутності 

еліти. Ця проблематика знайшла своє відображення у статтях, монографіях, 
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виступах на наукових конференціях багатьох дослідників. Їй значну увагу 

приділяли представники західної елітологічної школи. Серед американських 

фахівців можна виділити Р. Барклі, Р. Даля, Дж. Партера, Т. Дая та деяких ін. 

Європейську школу представляють С. Дарлінгтон, Ж. Лакруа, А. Тойнбі, 

Л. Фройнд. В Росії та Україні проблемою управлінської сутності еліти в тій 

чи іншій мірі займаються Г. Ашин, С. Вовканич, О. Гаман-Голутвіна, 

І. Куколєв, М. Пірен, В. Полохало, В. Фесенко та ін. В умовах 

демократичного транзиту питання професійного управління суспільством є 

вкрай актуальним. 

Погляди елітаристів виглядають таким чином. Потреба в соціальному 

або політичному прошарку управлінців закладена в об’єктивних основах 

сумісної життєдіяльності людей. У суспільстві виникає потреба управління. 

Вона закладена в природі самого суспільства. Її існування обумовлене дією 

наступних основних факторів:  

1) психологічною та соціальною нерівністю людей, їх неоднаковими 

здібностями, можливостями і бажанням брати участь у політиці;  

2) законом розподілу праці, який потребує професійного заняття 

управлінською працею як умови його ефективності;  

3) високою суспільною значимістю управлінської праці та її 

відповідним стимулюванням;  

4) широкими можливостями використання управлінської діяльності для 

одержання соціальних привілеїв (оскільки політико-управлінська праця 

прямо пов’язана з розподілом цінностей);  

5) практичною неможливістю здійснення всеохоплюючого контролю за 

політичними керівниками;  

6) політичною пасивністю широких верств населення, основні інтереси 

яких зазвичай лежать поза політикою.  

Люди не можуть жити в ізоляції один від одного, вони кооперуються; 

усяка ж кооперація потребує управління, отже, людей, які здійснюють це 

управління; вони й іменують елітою. Остання завжди – меншість суспільства, 
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оскільки керуюча система повинна бути на порядок або на декілька порядків 

менше за керовану, бо інакше ця система втрачає сенс. 

Таким чином, необхідна для суспільства функція управління не може 

здійснюватися усім суспільством, вона неминуче, хоча б з міркувань суто 

технічних [13–14], виконується кваліфікованою меншістю, тобто елітою. 

Виконуючи свої керівні функції, еліта не може не турбуватися перш за все 

про те, щоб затвердити себе як пануюча меншість, забезпечити постійність 

своєї місії. Бо належність до «обраної меншості» [13–14] дає можливість 

володіння рядом привілеїв – майнових, престижних і т.п. Цілком природно, 

що для володіння цими привілеями вона консолідується у більш або менш 

компактну групу. Як зазначає німецький фахівець Л. Фройнд, загальне 

побоювання втрати влади, престижу приковує членів привілейованої групи 

один до одного. Еліта закріплює за собою певний статус, виробляє норми 

поведінки для своїх членів та протистоїть спробам непривілейованих 

проникнути в її ряди [42]. 

Головним знаряддям, за допомогою якого еліта досягає своїх цілей, є 

держава. Всі ключові посади в державному управлінні займають її представники. 

Головним положенням елітаристського підходу є, таким чином, 

актуалізація політичних відносин як передумов управлінського процесу. 

Воно базується на тому, що політична влада – основний інгредієнт 

соціальних відносин, і тому елітні групи визначаються з точки зору їх влади 

відносно одна одної [42].
 
Як стверджує канадський політолог Дж. Партер, 

політична влада є інституціонально-управлінською умовою будь-якої 

соціальної організації. Суспільна система вимагає індивідів, які беруть на 

себе відповідальність за координацію та управління активністю групи. Тому 

поділ суспільства на еліту – носія функції управління та масу виконавців 

оголошується першою та основною умовою цивілізованого суспільства, а 

його відсутність означає «анархію», «загальну нестійкість» та «хворобу 

соціальної системи» [13–14]. Диференціація суспільства, вважають 

елітаристи, поглиблюється по мірі його розвитку, досягаючи свого апогею в 
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«індустріальній» цивілізації. 

Всі суспільні відносини, включаючи відносини власності, елітаристи 

розглядають в їх зв’язку з політико-управлінськими. Вони розкривають 

поняття влади як здібності окремої людини або групи координувати 

діяльність більш широкої групи у напрямку загальновизнаних цілей та влади 

як здатності шляхом примусу нав’язувати більш широкій групі цілі, які 

відповідають системі цінностей правлячих еліт [42]. 

Без інституціонально-управлінського впливу політичної еліти немає 

соціально структурованого суспільства. 

Можна стверджувати, що в політико-управлінському відношенні 

суттєва лише одна страта – пануюча еліта. Так, на думку Р. Даля, політика –  

«неминучий» факт людського існування. Актуалізація політико-

управлінських відносин – відправна точка всіх теоретичних побудов 

елітаризму. Історія всіх етапів розвитку суспільства свідчить про те, що йому 

притаманні відносини панування та підкорення меншістю більшості. А це 

означає, що панування меншості над більшістю є суттєвою системною 

ознакою процесу політичного управління суспільством. У дійсності 

політичне управління – це історична категорія, зміст якої відбиває відносини 

між стратами, насамперед з приводу керівництва суспільством. Воно існує 

тоді й остільки, коли й оскільки існують страти суспільства. Звичайно, 

управління, координація зусиль, планування необхідні для нормального 

функціонування суспільного механізму, забезпечення цілісності суспільства. 

Необхідність еліти випливає із загальної потреби в суспільному 

порядку [13]. Але цей порядок здійснюється в інтересах певних страт. Страта 

завжди постає як суб’єкт політичної влади. Забезпечуючи управління 

суспільством, в якому існують страти, політична еліта набуває специфічної 

функції збереження панування цих страт. 

Наприклад, Ж. Лакруа зазначає, що на протязі тисячоліть суспільство 

існувало завдяки еліті і для еліти, бо людство могло розвинути свідомість 

тільки в нескінченно малої меншості своїх дітей. Поняття «еліта» 
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варіювалося відповідно часу та місця, але завжди зберігалось у тій чи іншій 

формі [14]. Водночас Дж. Бернхем, претендуючи на те, що він на базі 

минулого створює моделі майбутнього, стверджує існування відмінностей 

між елітою та масою. У свою чергу А. Тойнбі [13] одним з основних 

висновків свого дослідження історії називає визначальну роль еліти, яка 

створила цивілізацію та змінює її [42]. Виходячи з цього, елітаристи 

характеризують процес виникнення еліти як дещо іманентно притаманне 

соціальному, політичному та культурному життю суспільства, як атрибут 

цивілізації. Так, Р. Барклі вважає, що теорії еліти ґрунтуються на тому, щоб 

довести, що людство завжди повинно бути поділене на керуючий та 

керований класи, що лише небагато хто повинні керувати, тоді як багато хто 

– підкорюватися; що переважна більшість населення – пасивний натовп, що 

майбутнє не може принести нічого, крім вибору між тими, хто буде нами 

керувати [13]. 

Соціальний розподіл праці, відокремлення розумової праці від 

фізичної, перетворення здатності до керування на привілей еліти, тобто 

певний етап історичного розвитку, пов’язаний з нерозвиненістю суспільних 

відносин (який являє собою передісторію людства), елітаристи розглядають 

як загальносоціологічну закономірність. З точки зору елітаристів, це наслідок 

того, що лише деякі з людей обдаровані здібністю до управлінської 

діяльності, що більшість позбавлена управлінських потенцій. 

Таким чином, можна дійти висновку, що теорії політичного елітаризму 

як фактор політичного управління суспільством характеризуються такими 

рисами незалежно від характеру соціальної системи: кожне суспільство 

поділяється на правлячу меншість і більшість, якою керують; будь-яка 

соціальна система може бути інтерпретована з точки зору формування, 

структури та управління нею з боку політичних еліт. 

Відсутність необхідності в політичному управлінні призводить до 

поділу суспільства на страти і, навпаки, соціальний поділ, який обумовлений 

всією системою суспільних відносин, викликає до життя потребу в 
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політичному управлінні з боку політичної еліти. 

У сучасній політичній науці існують різні концепції обґрунтування 

управлінської сутності елітаризму. Найбільш розповсюдженими є дві 

інтерпретації –  психологічна, яка концентрує увагу на психічній структурі 

особистості і законах масової психології як передумови політико-

управлінського процесу, та політико-організаційна, яка базується на 

«мистецтві управління», яким у найбільшій мірі володіє еліта, на 

«функціональній необхідності» політичного, економічного, культурного 

управління, яке здійснюється нею. Численні школи зарубіжної соціології і 

політології, як правило, збігаються у вихідному настановленні про 

необхідність поділу суспільства на еліту та масу, але розходяться у розумінні 

причин цього явища, в оцінці його наслідків для соціальної структури. 

Перш за все проповідь управлінської сутності елітаризму характерна 

для неотомістської філософії. Один з її визначних теоретиків Ж. Марітен 

стверджував, що, оскільки соціальна нерівність має «божественне 

походження», необхідна еліта – «духовний пастир» для народу. Через неї 

здійснюється «воля бога», бо народ «некомпетентний» у «вищих тайнах 

божественної відвертості» [13]. Ряд неотомістів відтворюють вчення 

Т. Аквінського про управління «за допомогою принципів» як протилежності 

«владі натовпу». Тільки справжня еліта керує, спираючись на «божественний 

розум», а не на «гріховні пристрасті», які охоплюють масу. 

Одним з центрів неотомістської думки у США є Вашингтонський 

католицький університет. Деякі докторські дисертації, захищені в цьому 

університеті, безпосередньо торкаються проблеми еліти. Наприклад, 

Т. Корбет стверджує, що здійснювати соціальне управління покликана еліта, 

«обрані люди великого розуму та сильного характеру», які володіють 

освітою, дозвіллям, яких позбавлені люди з мас. 

Елітаризм притаманний і персоналістській соціології, пов’язаній з 

теологією протестантизму. Так, філософ-персоналіст Р. Флюеллінг вважає 

еліту «щонайбільшим благом для суспільства». Питання для нього полягає 
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тільки в тому, чи готове людство заплатити еліті достатню ціну [13–14]. 

Релігійне трактування управлінських ознак елітаризму тісно змикається 

з ірраціоналістичним. Західнонімецький соціолог Л. Фройнд пише про еліту 

як про відзначену особливими властивостями групу, яка володіє свого роду 

магнетичною силою. Цю ірраціонально-управлінську силу він називає 

випадком, прихильністю, дивом. «Людська нерівність, – стверджує Фройнд, 

– факт, який навряд чи може бути нами пояснений» [42]. Інший 

західнонімецький вчений Е. Юнгер зазначає, що «піднесений світ» еліти –  це 

«вища метафізична сфера» [13–14], доступ до якої відкритий лише обраним. 

Еліта, за Юнгером, відрізняється здатністю набувати знання «особливим 

чином: блискавично». Цим «підвищеним натурам» відкривається «магічна 

перспектива».  

Ірраціоналістичним трактуванням є і харизматичне обґрунтування 

управлінської здатності політичної еліти. На початку XX ст. німецький 

соціолог М. Вебер вперше використав поняття «харизми» для інтерпретації 

явища культу особистості. «Термін «харизма», – писав він, буде 

застосовуватися до певної якості індивіда, завдяки якій він виділяється з 

середовища звичайних людей та вважається наділеним надприродними, 

надлюдськими або, по меншій мірі, виключними здібностями та якостями 

управлінців. Вони недоступні звичайній людині, розглядаються як ті, що 

виходять від божества або зразкова» [17–19]. У свою чергу Е. Шілз вважає, 

що здатність еліти до керування претендує завжди на трансцендентне 

обґрунтування і в цьому сенсі є харизматичною. У суспільстві, стверджує він, 

іде боротьба за реальні блага, але це не боротьба класів, а боротьба еліт за 

престиж і пов’язані з ним вигоди [14]. 

З початку XX ст. найбільш поширеним способом обґрунтування 

елітаризму були посилання на біологію. У 30–40-х рр. біологічний підхід 

виявився скомпрометованим фашистськими проповідниками та до середини 

століття втратив свою популярність. Однак в останні роки «біологічний 

елітаризм» у трохи модифікованому вигляді прагне набути другого дихання 
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[42]. 

Прибічники біологічного обґрунтування управлінського сенсу 

елітаризму вважають, що суспільство нібито завжди буде вимагати потреби в 

управлінні внаслідок вічних біологічних законів, зокрема законів генетики. 

Англійський соціолог С. Дарлінгтон вважає, що відмінність між елітою та 

масою у здатності керування суспільством носить генетичний характер та 

визначається в кінцевому рахунку «міцним матеріалом спадковості» [42], до 

того ж перебіг історії визначається «об’єднаним генофондом» людей з 

кращою спадковістю до керування, тобто елітою. Американський соціолог 

Р. Уільямс також вважає, що відмінності між «управлінською меншістю» та 

«неуправлінською більшістю» обумовлені генетично; від народження 

зумовлено, в еліту чи масу попадає людина. 

Спільним для біологічного пояснення управлінської здатності 

елітаризму є абсолютизація поділу суспільства на виші та нижчі класи на тій 

підставі, що відмінності між ними носять «генетичний характер», що еліта – 

люди, які володіють більш цінним генно-управлінським капіталом, що 

«благо людства» вимагає селективно-елітарного підходу до виховання 

людей, здатних до організації політичного управління в суспільстві. 

Немає сумніву в тому, що генетична спадковість відіграє важливу роль 

у житті людини, але вона проявляється неначе у «знятому вигляді», як 

підсистема в системі більш високого порядку. Становлення індивіда 

здійснюється під визначальним впливом соціальної, а не генетичної 

програми. Людина знаходить свою управлінську здатність, вбираючи в себе 

соціальні відносини, пропускаючи їх через себе, активно беручи участь в 

них; саме в процесі соціалізації особистості розвиваються її управлінські 

властивості та якості; соціальна позиція та поведінка особистості 

визначаються не генетичною програмою, а соціальними умовами її життя. 

Н. Дубінін вважає, що соціальний зміст... не записаний в генетичній програмі 

людини. Мозок володіє безмежними можливостями для сприйняття 

різнобічної соціальної програми, яка забезпечує універсальну готовність 
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немовля підключатися до суспільної форми руху матерії [42]. В умовах 

мінливого соціального середовища мозок виявляє пластичність, лабільність. 

Ще більш розповсюджена психологічна інтерпретація управлінських 

витоків елітаризму. Її прибічники підміняють соціальні закони управління 

психологічними, стверджують, що причини поділу людей на еліту та масу як 

суб’єктів і об’єктів управління полягають в їх психологічних особливостях; 

пишуть про «одвічний» конфлікт між «натовпом бездарностей» та «творчою 

меншістю». Відтворюючи теорію наслідування Г. Тарда, американський 

соціолог Л. Бернард та його послідовники стверджують, що маса наслідує 

небагатьох, хто досягнув успіху, і що наслідування еліті – осереддя 

соціального життя [13]. 

Дж. Джиттлер пише про природжені психічні управлінські якості, що 

визначають належність індивіда до еліти або маси. Еліту він визначає як 

категорію людей, які володіють певними управлінськими здібностями, 

обов’язками та владою, якими вони розпоряджаються в зв’язку з тим, що їм 

притаманні такі управлінські якості, які розглядаються як цінності у 

теперішню епоху розвитку культури. Становище особистості в суспільстві 

виявляється функцією від її вроджених управлінських властивостей, звідси 

психологічна безодня між елітою (яка володіє психологічною перевагою) та 

масою [14]. 

М. Гінсберг та низка інших соціологів обґрунтовують політико-

управлінську сутність елітаризму з посиланням на відмінності 

індивідуальних здібностей людей, на прагнення більшості людей мати 

керманичів. У цієї більшості існує інстинктивна потреба у підкоренні, тоді як 

у меншості –  природжене прагнення панування. Ці імпульси і визначають 

створення політико-управлінської еліти [13]. 

Елітаристи консервативної орієнтації звичайно оголошують багатство 

основою «людської природи». Багатство – доказ видатних управлінських 

здібностей людини та водночас нагорода за них. Тільки таким людям можна 

довіряти управління суспільством. Бідні ж – бідні тому, що у них немає 
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управлінських здібностей, та й умови життя не сприяють їх розвитку. Тобто 

наслідувати еліту, яка великодушно погодилася вказувати їм шлях, – краще 

для них самих. Отже, правляча група, на думку елітаристів, виділяється в 

процесі конкурентної боротьби, в якій перемагають найбільш здібні, мобільні 

люди, які володіють найвищим управлінським інтелектом та волею до влади. 

Система еліт суспільства – це сукупність груп, осіб які завдяки своїй 

стратегічній позиції в ключових суспільних організаціях у змозі найбільш 

часто визначати головні субстанціальні і регулятивні аспекти впливу на 

політичний, економічний, культурний процеси та життєдіяльність 

суспільства загалом. Важливим аспектом діяльності еліт в суспільстві є 

психологічне, технократичне та функціональне обґрунтування управлінської 

здібності еліти. Ці проблеми знайшли відображення в багатьох дослідженнях 

західних елітаристів. Насамперед мова ідеться про психологічне трактування 

управлінської сутності елітаризму фрейдизмом. Проблема елітарних витоків 

управління важливе місце займає і в неофрейдизмі (Е. Фромм). Серед питань 

функціонального обґрунтування управлінської сутності еліт значне місце 

займають твори видатного соціолога М. Вебера. Технологічний елітарізм 

знайшов своє місце у працях Дж. Бернхема, К. Боулдінга, А. Фриша. 

Проблему управлінської сутності еліти та бюрократизації розглядають 

Д. Белл, С. Ліпсет, Е. Шілз. Слід зазначити, що незважаючи на те, що 

дослідження політичної еліти достатньо популярні у пострадянському 

просторі, їх методологічні та теоретичні аспекти потребують більш ґрунтової 

розробки. 

Розповсюдженим психологічним обґрунтуванням управлінської 

здатності елітаризму є інтерпретація тестів розумових здібностей, які 

визначають так званий «коефіцієнт інтелектуальності». Вважається, що еліта 

володіє (або повинна володіти) найвищим коефіцієнтом; еліти, якщо цей 

показник дійсно вище середнього, є не щось надане природою, але результат 

того, що представники еліти знаходяться в умовах, більш сприятливих для 

розвитку інтелектуальних здібностей. Не можна вважати ІQ єдиним 
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показником розумових здібностей людини, який включає до себе здібність до 

такого важливого боку розумової діяльності, як управління соціальним 

життям. Насправді структура розумових здібностей надто складна і 

диференційована, особливості особистості, які сприяють її успіхам, скажімо, 

у сфері природничих наук, ні в якому разі не гарантують їй успіхів на ниві 

управління великими групами людей. 

Серед психологічних трактувань управлінської сутності елітаризму 

найбільше розповсюдження отримало тлумачення цієї проблеми фрейдизмом. 

Так, З. Фрейд вважав, що необхідність управлінської функції еліти 

виросла з родових форм авторитету. Він особливо підкреслював засвоєну з 

дитинства потребу людини у захисті її батьком, яка походить від 

«інфантильної безпорадності» людини. Потреба в авторитеті, за Фрейдом, 

живе у «масовій людині» як висловлювання «туги за батьком» [42]; еліта і 

намагається використовувати цю потребу маси, щоб вести її за собою. 

Авторитарний лідер та авторитарна еліта трактуються Фрейдом як 

«заступник батька».  

Маса та її психологія розглядаються Фрейдом як регресія людини до 

первісної орди. Масова людина як об’єкт управління відчуває амбівалентні 

почуття – поваги та ненависті, любові та страху, які раніше пробуджував у 

ній батько. Завдяки цьому влада еліти здається Фрейду невідхильною: «Як не 

можна відмовитися від примусу, так не можна відмовитися від управління 

меншості більшістю, бо маса лінива та несвідома ... Тільки вплив зразкових 

індивідів, визнаних вождями, примусить її працювати» [43]. Протиріччя 

еліти та маси розглядаються Фрейдом, перш за все, чи конфлікт у 

внутрішньому світі людини, її психічна драма. 

Проблема елітарних витоків управління займає важливе місце і в 

неофрейдизмі. Його видатний представник Е. Фромм критикує Фрейда за 

біологізм, ігнорування соціальних факторів, але прагне врятувати концепцію 

Фрейда в цілому. 

З точки зору неофрейдистів основними психологічними механізмами, 
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які породжують елітарну управлінську структуру, є психологічні механізми, 

перш за все садистсько-мазохистські. Садистські орієнтації переважають в 

еліті, мазохистські – в масі; вони і пояснюють втечу мільйонів людей від 

свободи до авторитарних диктатур, готовність їх підкоритися пануючій еліті. 

Фромм описує три садистських тенденції, які і є основою для елітарних 

орієнтацій особистості: 

1. Прагнення людини зробити інших людей залежними від себе та 

панувати над ними. 

2. Прагнення, не пануючи абсолютно над іншими людьми, 

використовувати та експлуатувати їх. 

3. Прагнення примусити інших людей страждати [43–44]. 

Звідси Фромм робить висновок, що еліта потребує маси і «любить» її, 

прагне «облагодіяти» масу, вона «краще знає», що потрібно для її блага. 

Еліта необхідна, оскільки більшість людей схиляється перед владою, не є 

незалежними, розумними, об’єктивними, потребують міфів та ідолів [42]. 

Крім Фромма, слід відзначити й інших реформаторів психоаналізу, 

зокрема А. Адлера, який висуває модернізовану ніцшеанську ідею про «волю 

до керування» як сутності людського буття. До того ж прагнення до 

керування набуває в Адлера нового відтінку – це вже не стільки 

ірраціональний початковий імпульс, скільки раціональне явище, функція 

захисту особистості, яка страждає від своєї безпорадності, неповноцінності, 

спосіб ствердження себе. Людина народжується слабкою, безпорадною та, 

стикаючись з соціальним оточенням, відчуває та гостро переживає почуття 

невпевненості, неповноцінності. Щоб зберегти себе як особистість, людина 

виробляє «механізми компенсації», спрямовані на подолання цього почуття. 

Прагнення керувати іншими людьми –  це один зі шляхів подолання 

комплексу неповноцінності, в якому людина звичайно не дає ради навіть 

самій собі. 

Слабкий індивід прагне компенсувати свою слабкість досягненням 

влади над людьми, яка виступає і як «механізм компенсації», і одночасно як 
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мета в собі.  

Таким чином, почуття неповноцінності і прагнення до влади, за 

Адлером, – ті домінанти особистості, які й породжують необхідність 

управлінських потреб в людині. 

Серед найбільш поширених варіантів управлінського елітаризму можна 

виділити його функціональні та технократичні обґрунтування. Ці варіанти 

підіймають проблему управління на надіндивідуальний рівень, 

інтерпретуючи еліту як функцію соціальних відносин, як задоволення потреб 

суспільства в управлінні. 

 

2.3. Формування політико-управлінської еліти сучасного 

суспільства  

 

На нашу думку, пошуки нової моделі політико-управлінської еліти не 

тільки в Україні, але й у більшості країн світу зумовлені роллю держави і її 

інститутів, що змінюються, в житті суспільства. Багато країн ще чітко не 

визначилися, яка ж держава необхідна в умовах інформаційного суспільства 

– сильна або слабка. Проте тенденція останніх десятиліть в країнах 

колишнього СРСР указує на те, що все ж таки вибір буде зроблений на 

користь сильної держави з розгалуженою вертикаллю влади. Не випадково, 

що і в Україні після низки невдалих спроб реформування держави на користь 

зменшення її ролі в соціально-економічних процесах, знов повертаються до 

ідеї створення сильної держави (особливо ця тенденція набула активності 

після подій 2014 р.).  

У провідних західних країнах державна служба переживає на даний 

момент не кращі часи. Серед першорядних проблем, які потрібно вирішувати 

як можна оперативніше, слід назвати, перш за все, повернення довіри 

громадян до чиновництва, розв’язання кризи легітимності. Необхідно буде 

підвищити рівень адміністративної моралі, вирішити питання щодо 

припинення текучості кадрів з державного управління. Ці та багато інших 
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проблем закладають основу для першочергових завдань в переорієнтації 

діяльності політико-управлінської еліти і в інтенсифікації її взаємостосунків 

між державою і суспільством. Переорієнтація діяльності чиновників можлива 

по ряду важливих параметрів. Ці параметри визначаються відношенням 

апарату до громадянина як суб’єкта, а не об’єкту управління, близькістю 

апарату до громадянина; контролем над діяльністю чиновників не тільки 

зверху, але і знизу [61].  

Зміна ролі держави та еліти в сучасному світі обумовлена повсюдним 

розвитком так званих плоских структур, або ad hoc управлінських структур 

для даного випадку. Ця тенденція істотно ускладнює побудову нової моделі 

політико-управлінської еліти в Україні, оскільки розвиток і адаптація нових 

форм, механізмів горизонтального управління приводить до впровадження 

елементів маркетингу і тим самим приводить до корінної трансформації 

функцій держави. Із-за активного впровадження подібних форм, порушується 

характерна для державного управління єдність, що може приводити деколи 

до кризових ситуацій в сучасному управлінні. Для трансформованих держав 

таке пряме запозичення структур ad hoc та елементів підприємництва в 

державному управлінні може виявитися згубним тому, що спричиняє за 

собою адміністративну дестабілізацію.  

Відомо, що невід’ємною частиною збереження стабільності в умовах 

трансформації політичної системи і управління стає досягнення рівноваги. 

Ризик для управлінських механізмів у такій системі вельми високий. 

Особливо він можливий при моделюванні соціально-економічних процесів, 

розрахованих на короткострокову перспективу розвитку. Саме соціальні і 

економічні процеси слабо керовані в період трансформації політичної 

системи. Непередбачуваність, суперечність, дестабілізація в управлінні 

можуть виявитися потенційним слідством процесу прямого запозичення 

елементів підприємництва в трансформованій державі. Тому новий виток 

політичної і адміністративної реформи в Україні примушує політико-

управлінську еліту шукати найбільш прийнятні варіанти розвитку 
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управлінських механізмів. Політико-управлінській еліті належить ще 

осмислити стан української державності на цьому етапі, виявити певні 

тенденції в її розвитку і проаналізувати ті чинники, які породили суперечливі 

явища сьогоднішнього дня і гальмують розвиток системи. 

На наш погляд, перспективним в пошуку нової моделі політико-

управлінської еліти в Україні повинне стати розуміння того, що 

демократичний режим ефективний тільки за наявності сильного апарату 

управління. Сучасна демократія практично завжди ґрунтується на процедурі 

виконання і чіткого дотримання законів. Демократія і законність виступають 

як метод і спосіб державного управління. Саме правова організація в умовах 

демократії вимагає професіоналізму від управлінців. Відкрита демократична 

система управління і еліта в ній повинні бути строго орієнтовані на 

узгодження параметрів системи з метою і очікуваними результатами. Ступінь 

розвитку демократії все в більшій мірі стає умовою ефективного управління. 

Ефективність управління, у свою чергу, є гарантом стабільності 

демократичного режиму, розширення і поглиблення конституційних основ 

демократизації в організації і діяльності апарату державного управління [57]. 

Отже, пріоритетним напрямом в пошуку нової моделі політико-управлінської 

еліти в Україні буде збереження і вдосконалення вертикалі влади при 

розвитку демократичних принципів, таких, наприклад, як створення 

сприятливих умов для розвитку особи.  

Після закінчення другої світової війни, і особливо з кінця 60-х рр. XX 

ст. в цьому напрямі світова наука державного управління і адміністративна 

практика веде інтенсивний пошук. Так звана «Веберовська» модель, яка 

відповідала умовам управління індустріальним суспільством, виявилася 

неадекватною інформаційним, технологічним і соціальним викликам часу 

[42].  

Якісно змінилися і складові професіоналізму в умовах інформаційного 

суспільства. У сучасних умовах все більша увага приділяється не тільки 

виконавським якостям чиновника, як складовій професіоналізму, але і на 
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інші якості. Як вважає українській дослідник А. Рачинський, професіоналізм 

припускає вищий рівень психологічних і індивідуальних змін, який 

приходить у процесі тривалого виконання службових обов’язків [53, с. 23]. 

Професіонал у державному управлінні –  це, перш за все, особа, що ухвалює 

рішення. Від чиновника залежить оптимальна реалізація управлінського 

циклу. Тому чиновник в умовах демократичного суспільства повинен 

успішно виконувати службові обов’язки, його поведінка мотивована і при 

виконанні своїх функцій повинна бути суспільно направленою. Не тільки 

набір відповідних знань, умінь і професійних навиків, але і розуміння 

перспективи змін, соціальної активності, відданості справі обумовлюють 

сенс поняття професіоналу в державному управлінні. Відданість справі, 

професії, готовність до якісної і кількісної оцінки своєї праці є далеко не 

останнім показником в ефективності роботи сучасного управлінця. 

Використання технологій демократичного суспільства, освоєння норм і 

еталонів професії, індивідуалізація праці, уміння управляти соціальними 

конфліктами також є основоположними при визначенні професійної 

зовнішності державного службовця на сучасному етапі розвитку.  

Зміни, що відбулися в розумінні професіоналізму, якості і змісту 

управлінської праці, призвели до розвитку модернізаційної ідеології, 

різноманітних реалістичних концепцій. Своє застосування на практиці ці 

концепції одержали у вигляді побудови різних моделей розвитку політико-

управлінської еліти, особливо в країнах Заходу. Вельми популярної і 

сприйманої як зразок для трансформованих суспільств стала так звана 

вестмінстерська модель реформ у сфері державного управління. Основи 

вестмінстерської моделі були закладені як базові принципи в Концепцію 

адміністративної реформи в Україні. 

Ключовою ідеєю подібних реформ (в ідеальному варіанті) було 

привнесення менеджерських або економічних методів і засобів управління у 

сферу державного управління. Передбачалося насамперед подолати 

бюрократичну ієрархічність через створення безлічі нових агентств, що 
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володіють більшою свободою, ніж колишні державні організації [42]. У 

зв’язку з цим значно змінилося співвідношення різних рівнів влади 

(загальнонаціональної, регіональної і муніципальної), функції і 

повноваження управлінців.  

Передбачалося формування нових відносин між державою і цивільним 

суспільством. У свою чергу суспільний контроль над діяльністю 

адміністрації повинен був поліпшити якість послуг, що представляються, і 

підвищити довіру населення до уряду. Підсумки подібних реформ на Заході 

критикують з різних позицій, але перш за все, за їх вузько-ліберальну і 

антисоціальну спрямованість. У Великій Британії, наприклад, перетворення у 

сфері державного управління привели до перетворення єдиної ієрархічної 

системи управління в складну напівринкову систему.  

Комерціалізація і диференціація умов праці чиновників підірвали 

престиж держави як ідеального працедавця і сприяли підриву авторитету 

держави в суспільстві [57]. До того ж ринкова конкуренція в політико-

управлінському середовищі сприяла підриву однієї з головних цінностей 

формальної організаційної структури – корпоративної етики і кодексу 

адміністративної моралі. Все це викликало глибоку кризу і привело до 

нестабільного положення цивільної служби і службовців у Великій Британії. 

Вибудовування ідеальної моделі, з погляду її розробників, без 

урахування умов механізмів, що вже склалися, і способів взаємодії держави і 

суспільства, може привести до поразки навіть найбажанішої і ефективнішої 

моделі розвитку політико-управлінської еліти.  

Мабуть, у проведенні реформ у сфері державного управління в Україні 

потрібне врахування не тільки досвіду західних країн, але й попереднього 

досвіду країни, оскільки при проведенні адміністративної реформи в Україні 

він майже повністю ігнорувався. Абсолютно не зважали на специфіку 

особливої системи управління, що склалася в СРСР, зі своїми механізмами і 

способами контролю зверху, досить чіткими і зрозумілими більшості 

управлінців і суспільству в цілому принципами і критеріями в управлінні.  
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Повністю не враховувався той факт, що для держав, які займають 

серединне геополітичне положення, характерним є синтез західного і 

східного типів управління. Впровадження тільки західних норм і принципів в 

управління без їх критичного осмислення, без опори на власні традиції 

привели до того, що реформи останніх рр. у сфері державного управління не 

мали успіху.  

Ми погоджуємося з думкою Арістотеля, що стільки ж видів 

державного ладу, скільки є способів управління залежно від переваг і 

відмінних властивостей, що властиві складовим частинам держави [6, с. 491]. 

Тому в пошуку слід особливу увагу звернути і на потенційні можливості, 

властиві радянській системі управління. При виборі нової моделі політико-

управлінської еліти слід було б виходити з цих можливостей і з того, що 

вестмінстерська модель з її комерціалізацією управління не відповідає ні 

умовам, ні традиціям управління в Україні. 

Формування політико-управлінської еліти в Україні указує на те, що 

велике значення завжди надавалося єдності управління, що є характерним 

для континентальної європейської традиції управління.  

Централізація управління досягалася за рахунок чіткості ієрархічної 

структури, підлеглості і узгодженості елементів системи один з одним. 

Форми горизонтального управління спочатку підкорялися мобілізаційним 

завданням держави. Це давало можливість системі управління навіть в 

найважчі для неї трансформаційні періоди підтримувати рівновагу. 

Вестмінстерська ж модель і діяльність виходить з іншої, англосакської 

традиції управління. Особливий ухил тут робиться на децентралізацію 

системи управління шляхом контролю окремих ключових точок системи. 

Реформи, засновані на цій моделі, були розраховані на відкриті системи 

управління, в яких необхідно було підвищити ефективність діяльності 

вертикальних і горизонтальних зв’язків в управлінні. 

Перед Україною стоїть завдання не укріпити інститути самоврядування 

і управління, а створити їх. Скажімо, ідея двопалатного парламенту в 
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сучасних умовах в Україні передбачає, що верхньою палатою могла б стати 

так звана палата «громад», однак, щоб ця ідея не стала «профанацією», 

необхідно, щоб громади стали повністю професійно готові до вирішення 

загальнодержавних завдань. 

З огляду на це потрібна більшою мірою концентрація управлінських 

повноважень в єдиному центрі. Поза сумнівом, що в подібній ситуації роль 

управлінських структур підвищиться. Політико-управлінська еліта здатна 

вирішити дане завдання, але для цього необхідно буде істотно змінити її 

якість. На думку російських дослідників В. Цветкова і В. Горбатенка, 

професійні й моральні якості нової капіталістичної політико-управлінської 

еліти надзвичайно низькі і далекі від дійсної демократії [42]. Політико-

управлінська еліта перш за все повинна володіти політичною волею, 

узгодженістю дій між субелітними групами для того, щоб перейти до 

системного реформування управління. Воля політичного керівництва, на 

думку аналітиків Центру імені Разумкова, повинна випромінюватись не 

сезонними спалахами, а постійно. Інакше реформа може обмежитись 

косметичними напівзаходами [47, с. 99]. 

Але однієї тільки волі політичного керівництва буде недостатньо. 

Необхідне єдине розуміння органами влади цілей і завдань адміністративної і 

політичної реформ. Чиновник повинен чітко уявляти собі значення 

відвертості і важливості демократичних принципів в управлінні. 

Пріоритетним для вибору моделі політико-управлінської еліти в 

Україні буде визначення ключових напрямів реформи в державному 

управлінні. На думку українського дослідника М. Кравченка, здійснення 

адміністративної реформи припускає радикальну зміну існуючої системи 

управління і впровадження нової управлінської ідеології, нових принципів 

діяльності, які б відповідали стандартам демократичної, правової держави з 

соціально орієнтованою економікою [47, с. 95].  

Проте в нинішніх умовах можливо кращим варіантом було б не 

глобальна програма реформ, а комплекс взаємозв’язаних послідовних дій. 
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Серед таких ключових напрямів українські дослідники центра  імені Разумкова 

вважають створення цілісної і багаторівневої системи стратегічного планування 

і прогнозування [47, с. 100]. Необхідно змінити підходи до управління 

державною власністю. Перерозподіл повноважень між центральними і 

регіональними, місцевими органами державної влади і участь місцевих 

управлінських структур в процесі ухвалення державних рішень повинна бути 

розрахована на середньострокову перспективу. При цьому сильні регіони 

укріплять єдність в управлінні і дозволять створити дійсно ефективну 

систему управління в Україні.  

Не варто забувати про те, що формування нової моделі політико-

управлінської еліти – процес тривалий. Тому на сам хід здійснення 

перетворень в державному управлінні роблять вплив чинник часу і 

стабільності політичної системи. Не останню роль в зв’язку з цим гратиме 

кадрове питання. Потрібна кадрова стабільність. Від підбору і розстановки 

кадрів залежить хід і результативність будь-якого процесу, у тому числі і 

реформ.  

За станом на 1 вересня 2013 р. в Україні налічувалося 357 тис. 

державних службовців, на 1 січня 2014 р. – 61 тис. атестованих працівників 

Державної податкової адміністрації і Державної митної служби України. В 

Україні налічується всього близько 77 тис. посадовців місцевого 

самоврядування. По відношенню до загальної чисельності населення, 

кількість управлінців складає в міжнародному порівнянні невелику частину 

населення –  0,75 %, що істотно нижче, ніж в розвинених країнах. Проте в 

ієрархічному співвідношенні кількість чиновників розподілена нерівномірно. 

Для раціонального співвідношення кадрів на різних рівнях управлінської 

піраміди прийнято зразковий розподіл 1:9, з них 10 % – керівники вищої 

ланки. Решту складають старші і молодші фахівці. В Україні вищестоящі і 

нижчестоящі чиновники приблизно відповідають раціональній піраміді 

управління. На посадах I-III категорій працюють приблизно 2,6 % (9,5 тис.), 

IV – 4 % (14,5 тис.), V – 64 тис., VI – 142 тис., VII – 136 тис. осіб [43, с. 19]. 
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Проте співвідношення старших і молодших фахівців дещо диспропорційне. 

Різниця в рангах і категоріях визначає матеріальне положення, статус, 

владний доступ до масивів інформації і економічним ресурсам.  

Слабка диференціація і індексація доходів чиновників веде до 

неможливості динамічного розвитку кар’єри за нинішніх умов. На думку 

С. Серьогіна і В. Хлуткової, ці процеси ведуть до низької горизонтальної 

мобільності чиновників в ієрархії. Через невизначеність термінів 

перебування на щаблях службових сходів знижується горизонтальне 

переміщення, що веде до застою в кадрах [56].  

Таким чином, удосконалення процедури ухвалення і просування по 

службі є одним з важливих напрямів в рішенні кадрового питання. Видне 

місце повинне відводитися відвертості, гласності, створенню конкурентного 

середовища при прийомі на державну службу за конкурсом. У перспективі 

можливо утворення єдиної системи конкурсного відбору. Професіоналізації 

управління сприятиме створення системи діючого кадрового резерву в 

кожному виконавському органі. 

На наш погляд, чинником, зміцнюючим положення і позиції нової 

політико-управлінської еліти і що перешкоджає її звироднілість і деградацію, 

є всебічна підготовка кадрів, яка повинна бути постійною і всеосяжною. 

Система освіти і навчання управлінських кадрів повинна також бути 

направлена на виховання патріотизму, почуття обов’язку, відвертості, 

дотримання демократичних процедур. Потрібна підготовленість і вивчення 

основ досягнення компромісу і консенсусу, оскільки досягнення компромісу 

в суспільстві є далеко не останнім чинником в досягненні стабільності 

суспільного розвитку. В Україні у напрямі підготовки і навчання кадрів вже 

здійснюються деякі конкретні кроки. Вельми примітні кроки Національної 

академії державного управління при Президентові України, яка здійснює 

підготовку висококваліфікованих кадрів у сфері управління. Проте в систему 

підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки управлінських кадрів 

повинен бути залучений за можливістю весь апарат управління. Необхідне 
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використання дистанційних форм навчання [57].  

Кадрове питання безпосередньо піднімає і сферу професіоналізму, 

мотивації. Ефективність роботи політико-управлінської еліти істотним чином 

залежить від мотивації, що направляє поведінку і що зацікавлює чиновників 

в продуктивній роботі. 

В Україні належить ще створити умови для ефективної роботи 

чиновників, запропонувати дієві заходи щодо подальшого вдосконалення і 

впорядкування оплати праці і системи пільг і заохочень. Наболілим питанням 

залишається система контролю над службовцями, їх атестація і перевірка з 

боку держави. З іншого боку, потрібен і суспільний контроль, що дозволяє 

прослідкувати через представницькі та інші структури весь ланцюг 

ухвалення рішень. Але цей інститут суспільного контролю через Верховну 

Раду тільки тоді дієвий, коли сильна і авторитетна фігура самого контролера, 

і державна система налаштована на ліквідацію недоліків.  

На цю особливість, яка деколи може надзвичайно впливати на 

управління, вказував М. Вебер. Для нього демократія не була засобом 

рішення повсякденних політичних питань і не була самоціллю. Рішення ж 

повсякденних проблем покладалося на чиновників-управлінців, які можуть їх 

вирішувати не шляхом голосування, а шляхом переговорів [18–19].  

Як справедливо відзначає професор А. Соловйов, демократія як спосіб 

організації влади вже не здатна утримати під контролем нові механізми 

владної конкуренції, ще складніше управляти цими процесами. Ефективність 

політичної системи і державного управління безпосередньо залежить від 

здатності створювати щільні інфополя і контролювати інфопотоки [55, с. 50]. 

Солідарний з даною позицією і український дослідник А.Воронько, який 

вважає, що уміння аналізувати інформацію і на її основі готувати документи, 

працювати з ними, організовувати їх використання в значній мірі відображає 

професійний рівень державного службовця, кожного управлінця [42, с. 41]. 

Інакше, в умовах інформаційного суспільства і трансформації, еліта діятиме 

ефективніше тільки при умінні користуватися різноманітними ресурсами і 
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діяти нестандартними методами. Це сприятиме вихованню, самоконтролю, 

що є навіть більш дієвим методом контролю, ніж суспільний контроль. 

Перспективним при створенні нової моделі політико-управлінської 

еліти в Україні є удосконалення системи управлінських послуг. На думку 

дослідників Центру політико-правових реформ, управлінські послуги 

повинні бути класифіковані і впорядковані [57]. Робота з вивчення 

управлінських послуг має бути спрямована на розробку певних уніфікованих 

стандартів для впорядкування діяльності органів у цій сфері. Доцільно так 

організувати систему набуття управлінських послуг, щоб вона була зручна 

для громадян, вимагала б мінімум довідок, матеріальних і моральних засобів 

на їх отримання. Рішення цієї проблеми дозволило б наблизити державне 

управління до потреб громадян, підсилило контроль управлінців з боку 

держави і громадськості. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ОПТІМИЗАЦІЇ ПООЛІТИКО_УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

3.1. Моделювання як важливий чинник розвитку сучасної 

політико-управлінської еліти 

 

У сучасних умовах побудову всіляких моделей розвитку політико-

управлінської еліти важко собі уявити без урахування існуючої реальності, 

парадигми розвитку науки, суспільства, системи управління. Реалії 

нинішнього світового устрою, швидкозмінні геополітичні умови існування 

сучасного світо устрою, заснованого на хиткій рівновазі нерівних за своїм 

рівнем розвитку країн і регіонів, обумовлюють стан еліти як системи 

управління і форми організації. 

З одного боку, виділяється група розвинених країн, в яких вже відбувся 

перехід від індустріального до постіндустріального – сьогодні вже 

інформаційного суспільства. У країнах-лідерах розвиваються 

децентралізовані форми управління з високоорганізованим цивільним 

суспільством. 

З іншого боку, група країн, що тільки розвиваються, залежні частково 

або повністю від розвинених, в яких переважають традиційні форми 

управління, мають патримоніальний управлінський апарат за своїм 

характером, де збережено багато звичаїв і традицій, не властивих 

раціональному типу управління. 

І між цими групами знаходиться проміжна група країн, які переходять 

або від традиційного до індустріального, або від індустріального до 

постіндустріального типу суспільства. Структура і система державного 

управління в цих державах нестійка і носить змішаний характер. Таке 

різноманіття систем управління, природно, не може не вплинути на розробку 

моделей розвитку політико-управлінської еліти. За основу моделювання 
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часто береться досвід провідних країн, оскільки в них вже пройшли 

апробацію ідеальні моделі управлінської еліти.  

Так, німецький соціолог М. Вебер пов’язував конструкцію 

раціональної еліти з концепцією професійного покликання, що витікає із 

специфічних особливостей протестантської етики [59]. Даний факт ще раз 

свідчить про індивідуальний досвід західних країн. Тому так очевидні провали 

у спробах низки країн з перехідною економікою повністю реалізувати дану 

модель на місцевому ґрунті без урахування традицій в державному управлінні.  

Отже, в умовах такого різноманіття управлінських систем у світі 

відмовитися від бюрократичної структури, а значить і еліти в державному 

управлінні, повністю неможливо. Еліти, що довели свою ефективність, 

ієрархічність, спеціалізацію і стандартизацію, не втратили своєї актуальності 

до теперішнього часу. 

В організації державного управління в ХХI ст., на думку проф. 

П. Окоіна, складність полягатиме не в тому, щоб протистояти еліті, а щоб 

найкращим чином організувати її, пристосувати ієрархічність, спеціалізацію, 

стандартизацію до демократичного розвитку; забезпечити контроль, 

звітність, ефективність і продуманість державної політики; підвищити 

уважність і чуйність державних службовців [42]. У цьому, як видається, 

відкривається поле для пошуку моделей розвитку політико-управлінської 

еліти, які залежать від особливостей, умов тієї або іншої країни і є зразком, 

прообразом для подальшого розвитку управлінського класу. 

Отже, модель в широкому сенсі – це образ (зокрема, умовний або 

уявний, зображення, опис, схема, креслення) або прообраз (зразок) якого-

небудь об’єкта чи системи об’єктів, що використовується за певних умов як 

їх замінник або представник. Це поняття використовується в різних науках, 

зокрема в політології і в теорії державного управління [42].  

У вузькому сенсі слова, в теорії управління модель –  це така система, 

що представляється в думках або матеріально реалізована, яка, відображаючи 

або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її 
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вивчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт [8, с. 195]. Головною 

якістю моделі, як відзначає В Афанасьєв, є її відповідність, подібність 

системі-оригіналу, але воно не може бути повним, оскільки в цьому випадку 

втрачається специфіка моделі [8]. При цьому обов’язкова вимога до моделі в 

соціальному управлінні – її цілеспрямованість, скоординованість параметрів 

з поставленою перед системою метою, з очікуваним результатом. Іншими 

словами, модель повинна бути як достатньо жорсткою, так і достатньо 

гнучкою, здібною до перетворення відповідно до конкретної ситуації [8, с. 

196–197]. У цьому плані запропонована М. Вебером модель раціональної 

бюрократії майже повністю відповідає вказаним вимогам, хоча б внаслідок 

того, що її можна перетворити відповідно до умов сьогоднішнього дня. 

Модель не може бути повністю подібна системі-організації, оскільки 

являє спрощене віддзеркалення оригіналу. Нерідко модель схожа з 

оригіналом лише в кінцевому ефекті, що також є характерним для моделі 

раціональної бюрократії М. Вебера. 

Кінцевий ефект – ефективність політико-управлінської еліти –  

розглядається як головний критерій сформованих моделей сучасності. 

Побудову сучасних моделей розвитку політико-управлінських еліт важко 

уявити без урахування парадигми розвитку науки та політичної системи 

суспільства. 

У сучасній науці постановка і рішення тих або інших проблем не 

можуть бути осмислені поза культурно-історичним контекстом, пануючим 

стилем наукового мислення, тими або іншими методологічними установками 

[18–19]. Саме тому методологічні підходи до побудови нових моделей 

розвитку еліти спираються на системний, кібернетичний, тектологічний, 

синергетичний підходи, постіндустріальну концепцію, концепції маркетингу 

і менеджменту в державному управлінні. 

Системний підхід в управлінні, розроблений свого часу Л. Берталанфі, 

А. Богдановим, Т. Парсонсом і багатьма іншими, є впорядкованою надійною 

основою для управління складними сферами взаємозв’язаної діяльності, 
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дозволяючи розкривати, аналізувати складові системні компоненти і 

послідовно поєднувати їх один з одним [42].  

У теорії адміністративно-державного управління системний підхід не 

існує у вигляді строгої методологічної концепції: він виконує евристичні 

функції, залишаючись не дуже жорстко зв’язаним сукупністю принципів, 

основний сенс яких полягає у відповідній орієнтації конкретних дослідників. 

Методологічна специфіка системного підходу визначається тим, що він 

орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта і механізмів, що її 

забезпечують, на виділення багатообразних зв’язків складного об’єкта і 

зведення їх в єдину теоретичну картину [13].  

Для реалізації цієї центральної процедури в системному аналізі, 

побудови узагальненої моделі використовується проблемна ситуація. Аналіз 

проблемної ситуації припускає введення понять ідеальної, нормативної і 

реальної моделі діяльності досліджуваної організаційної системи. 

Ідеальна модель – це модель необхідного майбутнього, теоретична 

схема, виступаюча найчастіше у вигляді набору принципів, імперативів. 

Нормативна модель – це сукупність правових, соціальних та інших форм, що 

визначають діяльність досліджуваної організаційної системи. Реальна модель 

– це соціологічний, статистичний, експертний опис дійсної поведінки 

досліджуваної організаційної системи. 

Моделювання еліти за допомогою системного підходу дозволяє 

виявляти проблемну ситуацію як сукупність декларативних, явних і дійсних 

розривів між параметрами ідеальної, нормативної і реальної моделі.  

Системний аналіз бюрократії як елітної групи вперше був зроблений 

М. Вебером. Побудова моделі фахівця у сфері державного управління за 

вищеописаною методикою (співвідношення ідеальної, реальної і нормативної 

моделей) широко застосовується в сучасній Росії (в рамках Російської 

академії державної служби, Російської академії наук). Таким чином, 

системний підхід дозволяє дати глибоке і усестороннє уявлення про 

проектовану модель політико-управлінської еліти. Проте слабким місцем 
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даного підходу, на наш погляд, є його методологія. Недостатня розробленість 

методології системного підходу, відсутність сталого понятійного апарату 

вельми утрудняла чітку класифікацію системних досліджень. У зв’язку з цим 

можна стверджувати, що системний підхід в методології побудови моделі 

розвитку політико-управлінської еліти не можна вважати основним, єдиним в 

розробці моделі. Необхідні й інші підходи. 

Так, кібернетичний підхід, широко вживаний в теорії і практиці 

управління з середини ХХ ст., більше уваги приділяв вивченню систем 

зсередини. Кінцевою метою управління представники даного підходу С. Бір, 

І. Новік, У. Ешбі та інші вважали гомеостазис – оптимізацію функціонування 

системи для отримання можливо більшого корисного ефекту при найменших 

витратах і зусиллях [7, с. 32]. Проте недоліком даного підходу можна 

вважати те, що він дозволяє вичленувати лише найзагальніші інформаційні 

контури систем управління на макрорівні [42]. Одночасно цей недолік є і 

гідністю кібернетики, оскільки показує загальні закономірності управління. 

Даний підхід дозволив виявити також те, що процеси управління протікають 

не в усіх, а лише у складних динамічних системах, яким властива мережа 

нелінійних причинно-наслідкових залежностей.  

Визначаючи необхідним атрибутом самокерованої системи зворотні 

зв’язки, кібернетичний підхід, виходячи з єдності управління та інформації, 

встановлює міру і кількість інформації, що потрібна для цього. За даним 

підходом була також сформульована кінцева мета управління і його ідеал –  

забезпечення оптимального перебігу процесу [7, с. 33]. Але як показали 

подальші дослідження, гомеостазис –  це не кінцева мета управління, а 

функція управління [42].  

Кібернетичний підхід, при моделюванні розвитку політико-

управлінської еліти, вказав на можливість врахувати нелінійні причинно-

наслідкові залежності в управлінні. Обґрунтувавши механізми 

впорядкування управління системою за допомогою інформації, він показав, 

що є елементи самоврядування в будь-якій системі, у тому числі і 
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побудованої за строго формальним принципом. Кібернетика при 

моделюванні процесів управління враховує тільки зовнішні функції предмету, 

без урахування внутрішніх. Усе це дозволяє більш багатобічно опрацювати 

модель політико-управлінської еліти в сучасних умовах і врахувати недоліки 

при моделюванні. 

Цікавиим є підхід до управління, сформульований радянським ученим 

початку ХХ ст. А. Богдановим. Цей підхід, названий автором тектологічним, 

розглядає будь-яке явище з погляду його організації. Відповідно до даної 

точки зору, світ, за А. Богдановим, знаходиться у безперервній зміні, в ньому 

немає нічого постійного, все суть зміни, дії і протидії [14].  

Одна з основоположних тез концепції А. Богданова – ідеальної 

організованості не буває, до неї завжди домішена дезорганізація [14, с. 120]. 

У зв’язку з цим цікавими для розробки моделі (моделей) розвитку політико-

управлінської еліти можна вважати думки автора про співвідношення 

організуючого і дезорганізуючого початків, про рівновагу і шляхи 

збереження цієї рухомої рівноваги. Своєрідно інтерпретує автор і стійкість 

системи. Гарантії стійкості системи формулюються в законі найменших, який 

звертає увагу на підбір або відбір в системі управління. Ці ідеї близькі до 

пізніших робіт зарубіжних учених – П. Блау, Р. Мертона, Ф. Слезника і 

сучасних російських –В. Афанасьєва, Б. Мільнера, А. Прігожина та інших 

дослідників. До певної міри тектологичний підхід дозволяє об’ємно 

розглянути питання управління. Ці напрацювання важливі при моделюванні 

нових варіантів розвитку еліти. 

Радикальний прорив в розумінні природи еволюційного розвитку був 

зроблений зусиллями синергетиків, що дозволяють з’ясувати, як в умовах 

відсутності рівноваги можливі спонтанні переходи, ентропії, що 

супроводжуються зниженням і виникненням так званих дисипативних 

структур. У звичному нам світі рівновага –  стан рідкісний і вельми крихкий, 

– відзначають І. Прігожин та І. Стенгерс [42]. А відсутність рівноваги 

системи є необхідною умовою її розвитку . 
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Ввівши в науковий обіг поняття хаос, синергетика намагається 

пояснити особливості розвитку систем. Для складних систем завжди існує 

декілька альтернативних шляхів розвитку. Точки біфуркації визначають 

вибір шляху на макро і мікросоціальному рівнях. Хаос, на думку дослідників 

синергетики Е. Князевої, С. Курдюмова, його макроскопічний прояв 

виводить на самоструктуризацію нелінійної системи [42]. Накопичення 

флуктуацій, відхилень веде до точки біфуркації. Точка біфуркації визначає 

вже новий стан системи [42]. Синергетичний підхід обґрунтовує не тільки 

нелінійний характер в розвитку систем, малу стійкість, складне досягнення 

стану стабільності системи, але і указує на механізми самоорганізації, 

амбівалентні за своїм сенсом. 

З погляду розвитку політико-управлінської еліти, цей підхід спростовує 

головний її функціональний обов’язок – забезпечення стійкого розвитку, 

стабільності політичної системи. При цьому слід мати на увазі, що рівновага 

системи не таке рідкісне явище. У політичній сфері воно може бути 

досягнуто і завдяки професіоналізму чиновників-управлінців. 

Для розробки моделі розвитку політико-управлінської еліти 

надзвичайно корисними можуть показатися ідеї синергетики, що дають 

знання про те, як оперувати з складними системами й ефективно управляти 

ними. Наприклад, малі, але правильно організовані резонансні дії на складні 

системи можуть бути надзвичайно ефективними [20, с. 5]. Розвиток 

середовища – переструктурування і ускладнення, зворотний зв’язок, 

деградація –  пояснює еволюцію протікання будь-якого процесу. Даний 

аналіз, може бути застосований і при вивченні розвитку політико-

управлінської еліти, оскільки вона має справу з політикою, а політика, у свою 

чергу, теж може бути благодатною областю для застосування синергетичного 

підходу [42]. 

Особливий інтерес для методології представляє технократична 

традиція, що пояснює умови, в яких функціонує і розвивається політико-

управлінська система. 
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Головна заслуга представників технократичної традиції полягає в тому, 

що вони звернули увагу на еволюцію систем управління, виділивши певну 

якісну характеристику управління і управлінця і виявивши нові форми і 

методи управління в умовах конкретного історичного етапу. 

Дж. Гелбрейт основну увагу направив на вивчення техноструктури як 

сукупності людей, що володіють певними знаннями, досвідом і здібностями, 

яких потребує сучасна промислова технологія і планування. Вперше він 

указує на те, що вже не підприємець, а група керівників ухвалює рішення на 

підприємствах. Фактично весь процес ухвалення рішень в індустріальному 

суспільстві, на думку Гелбрейта, став міцною прерогативою техноструктури 

[13–14].  

Д. Белла більше цікавлять конкретні форми переходу до 

постіндустріального суспільства в різних секторах (економіка, політика, 

соціальний сектор). Він, зокрема, відзначав зростання ролі технократа, але на 

відміну від Дж. Гелбрейта цей факт Д. Белл відзначає у політичній сфері [35, 

с. 104]. Автор постіндустріальної концепції констатує, що в суспільстві 

майбутнього, яку б характеристику йому не давали, учений, професіонал, 

технічний фахівець і технократ покликані грати домінуючу роль в 

політичному житті [16, с. 105]. Д. Белл також передрікав швидке збільшення 

числа службовців і посилення їх впливу в інших сферах [16, с. 94].  

У практичному плані техноцистський детермінізм Д. Белла і Дж. 

Гелбрейта вилився в ідейний напрям, що наполягає на необхідності 

перенесення методів управління надіндустріальним виробництвом в 

державно-політичну сферу [42]. Пізніші роботи постіндустріальної концепції 

затверджують разом з роллю технічних засобів і методів управління вже 

дещо інші ідеї. Мануель Кастельс, автор концепції суспільства мережевих 

структур, обґрунтовує зміни в сучасному суспільстві центрів влади і 

ухвалення рішень. Перебудова відносин влади в суспільстві, побудованому 

на мережевому принципі, міняє розподіл владних повноважен 

Під’єднування до мереж через так звані рубильники (наприклад, коли 
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йдеться про перехід під контроль фінансових структур, що впливають на 

політичні процеси) виступає як знаряддя здійснення влади, доступні лише 

вибраним [20]. Виходячи з даного підходу, можна зробити висновок про 

зниження ролі управлінців в державному управлінні і можливому 

перенесенні акценту на інші сфери (наприклад, економіку). Але зміна центрів 

влади, думається, ніяк не повинна вплинути на професіоналізм чиновника-

управлінця. Можливо, в майбутньому і зміняться центри влади (це буде не 

держава, а групи інтересів, або міжнародні організації), але їм все ж таки 

будуть необхідні професіонали. 

Під впливом інформаційної революції, як відзначають Л. Едвінсон, М. 

Мелоун, Т. Стюарт, з’являються якісно інші різновиди організації. При 

цьому значно підвищиться роль інформації як виду владного ресурсу, зросте 

значення інтелектуального капіталу [20], збільшиться розумовий зміст всякої 

праці [42], технічна оснащеність працівників у сфері управління також стане 

високою. Зайнятість в менеджменті, потреба в професіоналах і техніці 

ростиме швидше, ніж в інших сферах і складе ядро соціальної структури. 

Дані положення при проектуванні моделі розвитку політико-управлінської 

еліти будуть вельми корисними. Наприклад, збільшення ролі 

інтелектуального капіталу прямим чином торкається службовців в системі 

державного управління, їх професійних якостей. Сучасний досвід показує, 

що роль знання, професійні навики і уміння дають більше, ніж формальні 

посадові повноваження. 

Володіння інтелектуальним капіталом підвищує значення 

організаційної влади в складних соціальних системах. Саме тому 

управлінські структури такі впливові не тільки в державі, але в сучасних 

гігантських корпораціях, в крупних громадських організаціях.  

Знання, навики професійного характеру, уміння приймати вірні 

рішення, орієнтуватися серед безлічі завдань і організаційних обставин], 

можливість застосування і реалізації творчих здібностей – все це може бути 

використано при проектуванні моделей політико-управлінської еліти [29]. 
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У розробці моделей слід зазначити і сучасну тенденцію використання у 

сфері державного управління маркетингової концепції і підходів, що 

намагаються з’єднати досягнення менеджменту у сфері економіки з 

державним адмініструванням. Ці спроби, з погляду методології, виглядають 

більш ніж переконливо. Так, український дослідник Е. Ромат вважає, що для 

державного управління цілком може бути застосована концепція 

некомерційного маркетингу, що базується на основах традиційного [42]. На 

думку цього автора, принципи традиційного маркетингу: пріоритет потреб і 

попиту споживачів, системний підхід до явищ і суб’єктів, гнучке 

пристосування до змін в зовнішньому маркетинговому середовищі; 

комплексний і активний вплив на зовнішнє маркетингове середовище; 

науковість –  цілком прийнятні і в державному управлінні. У цьому контексті 

актуальними є заклики, відповідно до вимог демократичного суспільства, 

радикально підвищити результативність і ефективність надання послуг і 

зміни стилю взаємостосунків між владою і громадянами. 

Сучасний менеджмент, як вважають багато українських і російських 

авторів, що активно намагаються упровадити його принципи в сферу 

державного управління, відрізняється відвертістю системи до зовнішнього 

впливу в конкурентному середовищі [14]. При цьому, на нашу думку, слід 

обережно підходити до застосування принципів і методів маркетингу і 

менеджменту в державному управлінні. Оскільки ринкові підходи можуть 

перетворити працю чиновника і послуги, що надаються їм населенню в 

товар, то це загрожує підривом головної суті державної служби як публічно-

правового інституту. 

Досвід застосування маркетингових методик і прийомів в державному 

управлінні, особливо у Великій Британії та в інших країнах, активно 

впроваджуючих вестмінстерську модель управління, показує велику 

неоднозначність і суперечність отриманих результатів. На думку 

А. Оболонського, перетворення сталої адміністративної системи Великої 

Британії з ієрархічної на складнішу за структурою і напівринкову за 
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принципами функціонування систему, досягло результатів лише частково 

[38, с. 46]. З одного боку, підвищилися стимули службовців до праці, а з 

іншого – єдина система управління розділилася, що завдало непоправного 

збитку репутації держави як ідеального працедавця. Особливо небезпечно 

впровадження методик нового менеджеризму в системі, в якій держава і його 

інститути знаходяться в перехідному стані, що реформується. 

Подібний приклад показує, що вживана в західних країнах 

вестмінстерська модель вельми неоднозначна і її сліпе копіювання, без 

урахування специфіки в управлінні конкретної країни, регіону може 

привести до несподіваних негативних наслідків. Системи державно-

адміністративної діяльності в різних країнах відрізняються одна від одної, і 

при моделюванні розвитку політико-управлінської еліти необхідно 

обов’язково враховувати ці особливості управління, які були б відповідними 

для всіх розвинених країн. У методологічному плані необхідні такі 

дослідження і сукупність вживаних методів, які дозволяли б показати 

особливості систем управління, тип розвитку системи, еволюцію форм і 

способів управління державою і багато що інше. 

При проектуванні такої моделі, наприклад, для країн пострадянського 

простору (особливо України, Росії), необхідно враховувати мобілізаційний 

(як ми вже писали вище) тип розвитку, що спостерігається вже декілька 

століть. Необхідне і врахування традицій в розумінні ролі соціальної 

справедливості як чинника, що забезпечує рівновагу політичної системи і 

політичних інститутів. Видатні українські і російські дослідники, вчені і 

практики кінця XIX – початку ХХ ст., як лівого, так і правого спектру 

політичних сил неодноразово відзначали цей факт. Співвідношення прав і 

обов’язків громадянина в суспільстві істотно відрізнялося від подібного 

співвідношення на Заході. Відношення до власності також мало інші 

відтінки, ніж це спостерігається на Заході і на Сході. 

Отже, якщо реальна ситуація і історико-політологічний досвід, традиції 

знаходитимуться поза контекстом проектованої моделі, то вона, як бажане 
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майбутнє, стане недосяжною. Тому в методології побудови важливо врахувати 

не тільки підходи, що розглядають особливості політико-управлінської 

структури в сучасних умовах, але і окремий досвід підходів для конкретних 

країн. 

При розробці найбільш оптимальної моделі політико-управлінської 

еліти для України і Росії інтерес представляє методика, що запропонована 

Російською академією державної служби. Ця методика, що відрізняється 

системністю і простотою в розумінні, виходить з того, що можливі три типи 

державно-адміністративної діяльності: ідеальний, нормативний і реальний 

[20].  

Ідеальна модель будується на сучасних наукових розробках і повною 

мірою відображає принципово нові трактування розуміння суті та 

особливостей функціонування політико-управлінської еліти в умовах 

постіндустріального суспільства. 

Якщо порівняти стиль веберівського чиновника-управлінця із стилем 

ідеального сучасного чиновника державного апарату в 90-ті рр. ХХ ст., то 

з’ясуються наступні відмінності.  

Ідеальний чиновник-управлінець уникає ризику, виконує тільки те, що 

задане, концентрується на самій діяльності, не любить змін, уникає 

припускатися помилок, концентрує увагу на обмеженнях, висуває на перший 

план безпеку і не має бажання перенавчатися. Сучасний чиновник-

управлінець представляє зовсім інший тип. Він йде на ризик в необхідних 

ситуаціях, постійно приймає інновації, концентрується на результатах 

діяльності, прагне до змін, відноситься до помилок з розумінням і вчиться на 

них, концентрує увагу на можливостях, що з’являються, висуває на перший 

план необхідність досягнень, прагне постійно підвищувати кваліфікацію [56, 

с. 35]. 

Нормативну модель, яка визначає наступну складову загальної моделі 

політико-управлінської еліти, можна побудувати на основі аналізу 

відповідних норм, правил, інструкцій, вказівок на спрямованість, принципи 
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діяльності еліти, її функціональні обов’язки. 

Функціональні обов’язки сучасної адміністративно-державної 

діяльності включають дуже складні характеристики:  

– застосування сучасних методів соціально-політичної і соціально-

економічної діагностики, ідентифікації і розпізнавання образів, агрегація 

інформації і її комп’ютерна обробка (з використанням методів 

математичного моделювання соціальних процесів при розробці 

управлінських рішень на локальному, регіональному і національному 

рівнях); 

– прогнозування і облік в практичній діяльності позитивних і 

негативних тенденцій в розвитку суспільних явищ, розробка заходів щодо 

локалізації і усунення недоліків, визначення потреби в змінах, нововведеннях 

і здійснення практичних дій щодо їх реалізації; 

– аналіз, узагальнення і інтерпретація соціальних, політичних і 

економічних показників, що характеризують стан району, регіону, країни; 

– організація і проведення емпіричних досліджень по вивченню 

соціально-політичних і соціально-економічних процесів в області (регіоні, 

країні) для пошуку оптимальних управлінських рішень; 

– прогнозування розвитку соціально-політичних, соціально-

економічних і організаційних процесів в об’єктах управління, проектування 

програм нововведень і здійснення цих програм; 

– застосування раціональних прийомів пошуку, обробки, зберігання і 

використання необхідної соціальної, політичної, економічної і наукової 

інформації [56].  

Якість, ефективність розробки і ухвалення рішень є важливим 

параметром діяльності управлінця-професіонала. Застосування схеми 

раціонального ухвалення рішень, на думку українського дослідника 

В. Бакуменка, повинно включати такі етапи, як діагноста проблеми, 

формулювання обмежень і критеріїв для ухвалення рішень, виявлення 

альтернатив, їх оцінку, кінцевий вибір з урахуванням концепції обмеженої 
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раціональності рішень [42].  

Принципи діяльності політико-управлінської еліти повинні також 

включати комплексне рішення питань кар’єрного зростання і просування. У 

зв’язку з цим, на думку авторів книги «Службова кар’єра», система 

оцінювання професійних переваг в плануванні кар’єри повинна враховувати 

три рівні вимірювання успішності: рівень соціального сприйняття, рівень 

професіоналізму особи та рівень професіоналізму діяльності [42]. 

На думку Б. Лытова, багатоаспектність у підходах до проходження 

державної служби повинна ґрунтуватися на трьох групах принципів: підбір 

осіб, проходження державної служби, припинення державної служби [30, 

с. 6–10]. 

На нашу думку, необхідні умови для формування чесного, 

компетентного і дисциплінованого апарату держслужбовців у будь-якому 

суспільстві повинні включати:  

1) неухильне дотримання принципів відбору і просування кадрів на 

основі об’єктивної оцінки їх професійної придатності; стабільність основних 

правил гри відносно просування і винагороди, що дозволяє службовцям 

планувати кар’єру, займатися підвищенням кваліфікації;  

2) забезпечення державним службовцям оплати праці і набору 

соціальних пільг, що стимулюють працю і гарантують престижність 

положення державного чиновника;  

3) систему нагляду і контролю за діями чиновницького апарату, 

здатність присікати можливі порушення і зловживання [42].  

Таким чином, нормативна модель виступає як найважливіший чинник і 

орієнтир практичної діяльності, бо фіксує головні ролеві вимоги, що 

пред’являються часом. 

І, нарешті, модель реальної діяльності політико-управлінської еліти як 

групи професійних чиновників, зайнятих в державному управлінні, 

формується шляхом аналізу їх конкретної повсякденної роботи, характеру 

тих операцій, які їм доводиться виконувати. 
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Реальна модель демонструє конкретний досвід реалізації цілей і 

застосування технології. Якщо в цілому говорити про управлінську 

діяльність, то під впливом сучасних умов вона стала високотехнологічною, 

направленою на активне використання інформаційних ресурсів, образно-

когнітивним, інтуїтивно-ірраціональним методам вирішення проблем. 

Реальна модель заснована на тому, що людина, що ухвалює рішення, –  це не 

бездушний робот, що реагує на статистику, а людина, що володіє емоціями і 

інтуїцією для усвідомлення і обліку всієї безлічі сенсів, якими наділені 

одиниці інформації.  

На основі зіставлення ідеальної, нормативної і реальної моделей 

проектуються конкретні зразки для кожної країни. Ефективні механізми 

менеджменту і адміністрування розробляються вже стосовно окремої 

держави з її системою управління, що є абсолютно новим підходом, 

обґрунтованим вимогами часу. 

 

3.2. Розвиток політико-управлінських еліт на пострадянському 

просторі  

 

На наш погляд, глибинне вивчення будь-якого явища передбачає 

його наукове пізнання. Здійснення цього неможливе без високого рівня 

абстракції, яка досягається лише за умов адекватної інтерпретації 

теоретичного розуміння поняття та обґрунтування методологічних 

підходів того чи іншого явища [13–14]. 

Важливим чинником у формуванні пострадянських держав є 

проблема функціонування регіональних еліт. У цьому сенсі необхідно 

підкреслити, що дослідженню проблем посткомуністичних 

регіональних еліт присвячено низку монографій, дисертацій, 

навчальних посібників, наукових статей. 

Загальним проблемам влади та еліт приділено увагу у працях 

таких дослідників, як О. Білого, Є. Головахи, В. Зубка, В. Полохала, 
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О. М’ясниківа та ін.  

Разом з цим деякі актуальні та важливі проблеми елітних груп і, 

зокрема, розвиток та формування регіональних еліт не одержали 

комплексного та системного висвітлення. 

Особливості становища регіональних еліт у посттоталітарних 

суспільствах обумовлені дією як об’єктивних тенденцій, так і суб’єктивних 

факторів, специфічних для теперішнього етапу розвитку суспільства. Одні 

з них сприяють значному зміцненню управлінських функцій місцевих еліт, 

інші, навпаки, обмежують їх свободу та вплив. 

До першої групи факторів належить віднести, перш за все, дію 

супровідної створенню ринкової економіки тенденції до децентралізації 

політичного правління. Формування ринкових відносин веде до збільшення 

кількості незалежних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі 

регіонів. Воно пов’язано з передаванням на місця більш широких 

повноважень у сфері прийняття управлінських рішень. 

Зміцненню позицій місцевих еліт багато в чому сприяли економічна, 

соціальна та духовна криза посткомуністичного суспільства, нездатність 

центру своєчасно вирішувати назрілі проблеми, незадоволення значної 

частини населення своїм матеріальним станом. За цих умов місцеві 

еліти дистанціюються від центру і прагнуть показати себе здатними 

вирішувати нагальні проблеми життя населення територій, створити собі 

імідж єдиних захисників його інтересів. 

Підсиленню значущості місцевих еліт надто сприяли і перманентні 

конфлікти у вищих ешелонах політичної влади. 

Неабияким фактором зростання ролі місцевих еліт стало зміцнення їх 

матеріальної бази завдяки підвищенню масштабів тієї державної власності, яка 

надійшла у їх безпосереднє управління. 

Потужним фактором, який ставить межі вільному управлінню 

місцевих еліт, є наявність у центра достатньо великих матеріально-

фінансових ресурсів, права на видання законів та інших 
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загальнообов’язкових нормативних актів у найважливіших сферах життя 

суспільства, контролю над силовими структурами. 

Серйозним фактором, який обмежує кордони політичного управління 

місцевих еліт є домінуюча серед широких прошарків населення країн СНД 

авторитарно-патріархальна політична культура, якій притаманні норми жорсткої 

централізації; правовий нігілізм; схильність до силових методів розв’язання 

суперечних питань; інтолерантність до інакомислення та альтернативних ідей; 

надання переваги монізму, одноманітності, уніфікації перед плюралізмом та 

диверсифікацією. 

Нарешті, такій немаловажний фактор, як міжнародна підтримка, якою 

користувалась в останні роки політична еліта. За конкретних умов така 

підтримка об’єктивно підсилювала її у протистоянні з місцевим сепаратизмом, 

у боротьбі з претензіями місцевих еліт на повновладдя та безконтрольність 

управління на території своїх регіонів. 

Політична структура сучасного посткомуністичного суспільства – у тому 

числі регіонального, обласного рівня – формується та змінюється під впливом 

явищ найрізноманітнішого порядку: економічних, соціальних, політичних. 

Регіональна управлінська специфіка диференціює посттоталітарне суспільство 

не менше, ніж економіка та соціальне становище людей, які його складають. У 

політичній структурі країн СНД у першу чергу звертають на себе увагу два 

основних блоки, які у більшій мірі стикаються або співпрацюють між собою: 

політична еліта та електорат столиць і політична еліта та електорат областей 

або регіонів. 

Еліта та електорат провінції мають свою політичну структуру, в основі 

якої лежать різні критерії диференціації. 

У регіонах політичні еліти та електорат організовані теж через державні 

управлінські структури, їхні соціальні інтереси та домагання реалізуються у 

межах державної політики і пов’язані з розподілом та здійсненням політичної 

влади. Еліта в регіонах у підтримуванні своїх інтересів в основному 

орієнтується на власну законодавчу та виконавчу владу. Тим самим еліта 
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областей більш жорстко прив’язана до виконавчої вертикалі, тому вона 

потенційно не готова стимулювати місцевий сепаратизм відносно центральної 

влади. Політичне структурування обласної еліти відбувається і на партійній 

основі, хоча в основному вона організована через виконавчу владу та має низку 

притаманних їй ознак:  

– діяльність за принципом управлінських команд, жорстко підлеглих 

голові виконавчої влади області; 

– обов’язковість принципу особистої відданості першій особі на будь-

якому рівні;  

– наявність на кожному рівні обласної управлінської піраміди своїх 

вождів з власною командою; 

– старанно маскована роль номенклатури до поділу майна, що 

приватизується, номенклатура виступає основним соціальним агентом у 

зрощуванні функції влади з функціями власності; 

– нерідкий зв’язок з організованою злочинністю та тіньовим бізнесом, 

лобіювання їх інтересів у центрі та на місцях [20]. 

Обласна або регіонально-партійна еліта частіше за все складається з 

цілого ряду політичних угруповань. При цьому світоглядні підвалини суттєвої 

ролі не відіграють. 

Формування посткомуністичної політичної еліти пішло шляхом, який 

відрізняється від західного та східноєвропейського та для якого характерне: 

– перелицювання колишньої партійної, радянської та комсомольської 

номенклатури в еліту «демократичну»; 

– висування на керівні посади колишніх партійних керівників КПРС 

середньої та нижчої ланки за їх лояльного ставлення до колишніх перших 

осіб області; 

– витискування з органів управління представників гуманітарної 

інтелігенції, працівників вищої школи та заміна їх переважно спеціалістами 

сільськогосподарниками та інженерно-технічними працівниками: «технізація» 

еліти та номенклатури; 
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– зростання чисельності та відтворення еліти і номенклатури переважно за 

рахунок господарчих керівників, культивування ідеології та проведення 

політики «стрімкого зросту», а не «створення кар’єри» [42] і 

поступового просування по службовій драбині, внаслідок чого у сучасної 

номенклатури, як правило, немає глибокого тилу, хоч якось визначеної 

соціальної бази, немає резерву, відсутня система кадрового відбору; 

– збільшення чисельності та впливу у складі номенклатури вихідців із 

сільської місцевості, внаслідок чого широке розповсюдження в її способі 

життя отримують соціальні стандарти та орієнтації сільських мешканців. 

На регіональному рівні у більшій мірі, ніж на центральному, 

активізувалась проблема співвідношення таких понять та соціальних груп, як 

номенклатура і еліта. Місцева влада визнає за краще ідентифікувати себе з 

політичною елітою. 

Проблема еліти та номенклатури на регіональному рівні має декілька 

зрізів та аспектів, як економіко-політичних, так і соціальних, і навіть 

моральних. Проблема пристосування, мімікрії колишньої номенклатури 

КПРС у нових для неї умовах несе в собі не тільки соціальний, але і моральний 

зміст. Питання про кадри в політиці у методологічному, дослідницькому 

плані пов’язане з співвідношенням категорій «еліта» і «номенклатура», не 

тільки в їх загальносоціологічному плані, але і в регіональному. Особливе 

вирішення регіонального аспекту полягає, по-перше, у переважанні еліти, 

номенклатури регіонального рівня у загальній їх чисельності. Основні 

тенденції у розвитку даних груп визначають, перш за все, регіони. По-друге, 

регіональний рівень – це вихідний, базовий рівень для будь-якого політичного 

діяча. 

Номенклатура в регіоні – це спосіб життя. Чим нижче рівень життя, тим 

примітивнішою виявляється його організація та зміст, тим більше наочними 

видаються соціальні відмінності. Злиденність та здичавіння регіонів багато в 

чому визначають занепад сучасного політичного життя; маргіналізація 

посткомуністичної еліти призводить до здичавіння влади і навіть виродження 
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окремо узятих політиків. Основна політична небезпека для теперішньої влади 

у центрі зараз, мабуть, полягає у політичній безмовності, соціальній 

анонімності регіонів, у провінціалізації всього політичного життя 

пострадянських країн. 

Апарат регіонального управління буде доцільним усе ж таки підвести 

під поняття номенклатури у силу наступних підстав: 

– це порівняно замкнена соціальна група, яка формується та 

відтворюється без чіткої державної кадрової політики; 

– здійснення цією групою переважно виконавчих функцій при 

формальному характері її діяльності у представницькій владі; 

– слабке розуміння та відсутність інтересу у сучасної номенклатури до 

соціальних наслідків своєї діяльності: культ процедур, імітація праці; 

– жорстка посадова ієрархія у соціальній організації номенклатури та 

основна суспільна орієнтація на підтримання групового, корпоративного 

інтересу при ототожненні цього інтересу з інтересами регіону; 

– відсутність певних політичних уподобань та формальна політична 

структуризація регіональної номенклатури [14]. 

Регіональна номенклатура має власну внутрішню структуру. У свою 

чергу, вона поділяється на еліту та бюрократію. Еліта – виший прошарок 

управлінської номенклатури. До неї належать працівники управління, які 

мають право приймати рішення або беруть участь у прийнятті рішень. 

Регіональна еліта у сучасній своїй якості за межі номенклатури не вийшла. На 

Заході еліта втілює найбільш перспективні тенденції суспільного розвитку. Для 

пострадянських країн це тільки уявне та бажане явище. Тому право приймати 

рішення є основною групоутворюючою ознакою регіональної еліти. У складі 

номенклатури еліта виявляється найбільш соціально нестійкою соціальною 

групою, оскільки при зміні керівництва областю змінюється склад осіб, які 

мають право приймати рішення. У кожного нового голови адміністрації є своє 

коло осіб з таким правом. Обласна еліта найбільш здібна приймати 

відповідальні рішення, допущена до цього, але має меншу спадкоємність у 
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своєму розвитку, ніж номенклатура в цілому. 

Бюрократія – це номенклатура, її складають працівники обласних 

державних апаратів та адміністрацій усіх рівнів, які здійснюють виконання 

рішень і які входять до еліти. 

Управлінська роль та функції регіональної еліти виявляються одним з 

найважливіших показників демократизації суспільства, переходу економічної 

системи на принципи саморегулювання. Разом з бюрократією це, мабуть, 

найорганізованіша в регіонах соціальна група, до того ж група, яка має у 

теперішній час, хоча і підспудно, тенденцію до чисельного зростання та 

укріплення свого економічного та політичного стану, впливу. Спостерігається 

повернення до формування номенклатурних родинних кланів та 

бюрократичних династій. 

Соціально-управлінська природа сучасної регіональної посткомуністичної 

еліти та номенклатури свідчить про нерозвиненість на місцевому рівні 

інститутів демократії та механізмів самостійного від політики функціонування 

економіки. Перш за все це стосується джерел формування та відтворення 

номенклатури. Для розвиненого суспільства – це середній клас, який звичайно 

складає кістяк та основну масу нації або населення регіону. Для пострадянських 

же країн формування номенклатури відбувається переважно за рахунок 

люмпенізованої частини інтелігенції, тобто її периферії. 

Про соціальну нерозвиненість регіональної еліти свідчать і її замкненість, 

функціонування за принципом корпоративної групи, а також нечіткість 

управлінських функцій. 

Таким чином, можна зробити висновок про суперечність формування 

регіональної еліти. Перш за все вона не склалася як певна соціальна цілісність з 

притаманними їй суспільно значущими інтересами та орієнтаціями, її потреби 

та соціальні якості поки що не є елементами випередження та доброякісності в 

еволюції суспільних відносин. Вона не очолює і в цілому не контролює 

економічні та політичні процеси на місцях. Соціальна визначеність 

регіональної еліти може бути охарактеризована переважно з точки зору її 
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протиставлення, відмінності від потреб, інтересів та орієнтацій населення 

області. Еліта як соціальна група, яка втілює у своїх якостях найбільш 

перспективні тенденції суспільного розвитку, на місцевому рівні відстає. У 

кращому випадку вона виявляється перелицюванням попередньої 

номенклатури. 

Отже, політичні процеси 1990-х рр. розвалення партійно-державної 

системи, приватизація держпідприємств, кадрове оновлення 

представницьких та виконавчих органів влади, інституалізація місцевого 

самоврядування призвели до глибоких розколів та конфліктів всередині 

політичних еліт. Колись цілісні управлінські номенклатури все більше 

розподіляються на конкуруючі, а іноді і відкрито конфліктуючі центри влади. 

До цих елітарних центрів постноменклатурної еліти, які розходяться, треба 

додати вирощуваний новий підприємницький прошарок, а також організовану 

злочинність. 

Нормативна, адміністративна та економічна влада концентруються в 

одному корпоративно поєднаному прошарку. 

Конфлікти між різними угрупованнями політичні ел іти, за 

незначними винятками, мали та мають аж ніяк не ідейно-політичний 

характер: всі борються за владу та привілеї для себе, але майже ніхто – за 

демонополізацію і за інституціональне обмеження влади. 

Особливо потрібно підкреслити здебільшого неформально-особистий 

характер рекрутування та функціонування посткомуністичних еліт. 

Реальними структурними одиницями, які утворюють тканину пануючої еліти, 

виявляються «команди», стан яких цілком залежить від впливовості та 

популярності їх лідерів. В умовах маргіналізації, швидкої зміни звичайних 

ролей та статусів відносини особистої залежності та протегування залишаються 

стійкою матрицею соціальної поведінки, саме вони покладені в основу 

багатьох політичних конфліктів. 

До інституціональних та управлінських проблем функціонування та 

відтворення правлячих еліт можна віднести наступні: адміністративне 
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підприємництво, державне будівництво (розподіл влад, місцеве 

самоврядування), вибори. Що стосується останніх, то вибори стали досить 

значним механізмом легітимації влади правлячих політичних еліт, їх 

поповнення, внутрішнього структурування, а також їх взаємовідносин між 

собою. 

Таким чином, процес зміни правлячих еліт на просторах колишнього 

СРСР знаходиться ще на стадії модернізації. Цілком очевидно, що рано чи 

пізно він закінчиться створенням життєздатної моделі, в якій певним чином 

будуть поєднуватися елементи партійно-політичної та адміністративної еліти. 

Але сьогодні контури майбутньої правлячої еліти відсутні, стабілізація стану 

теперішніх політичних діячів у найближчій перспективі досить сумнівна. 

Відчуття тимчасовості, нетривкості та нестійкості свого становища на вершині 

піраміди влади, яка хитається, накладають найсильніший відбиток на усю їх 

діяльність. 

Можна передбачити два варіанти розвитку цього процесу. 

Перший варіант – консолідація. Вона відбувається шляхом формування та 

стабілізації блоку: господарча – державна (політична) – партійна еліта, через 

встановлення зв’язків та міцних стосунків між родинними угрупованнями у 

всіх трьох секторах. Як видимо, домінувати та панувати при такому варіанті 

буде саме «господарчий корпус». Умови реалізації варіанту: невелика та 

згуртована команда на рівні супереліти; наявність фракцій правлячих 

угруповань у всіх ланках влади (виконавча та законодавча гілки, центральна, 

регіональна, місцева адміністрації). Буде потрібно і створення власних 

масових політичних організацій, або перетворення ряду вже існуючих партій 

та рухів на «керуючі». Цілком очевидно, що ключовими проблемами є 

встановлення тісних відносин взаємопідтримки з регіональною та 

місцевою владою, а також «приборкання» на всіх рівнях бюрократії. 

Значно більш реальним є скачування до другого варіанту: вічної 

сутички. Власне кажучи, це продовження нині пануючих тенденцій. Правлячі 

угруповання будуть прагнути внутрішньої консолідації та розпадатися, 
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шукати підпору в оточенні господарників, підприємців та відмовлятися від 

тільки що укладених союзів. Напевне, тиск на політику «нових економічних 

прошарків» не стільки підсилить ринкову спрямованість державного 

курсу, скільки полегшить криміналізацію владних та управлінських 

структур. Буде продовжуватися і боротьба між угрупованнями в еліті за 

виживання – боротьба перманентна, бо ніхто сам, в найближчому 

майбутньому нездатний утриматись на самій вершині. Продовжується 

витіснення з еліти представників «неконкурентоздатних» прошарків, які 

потрапили до верхніх ешелонів влади на хвилі швидких політико-

економічних змін у 1990-х рр., буде йти і далі формування ядра політичної 

еліти з господарників. Нескладно припустити і хворобливе чергування 

правлячих угруповань на самій вершині піраміди державної влади. 

Перспективи виходу з «вічної сутички» залежить не тільки від 

результату боротьби між господарчою елітою та «новими економічними 

прошарками», але і від того, коли в еліті з’являться люди нового покоління, без 

«старорежимних» традицій та звичок, здатні генерувати ідеї та ідеали, виробляти 

стратегію не економічного, не політичного, а саме суспільного розвитку, 

пов’язувати та погоджувати інтереси всього спектру соціально-політичних 

сил, здатних викликати довіру до себе та віру у свій курс, діяти за допомогою 

компромісів і в той же час утримувати рух країни у напрямку проголошених 

цілей.  

 

3.3. Політико-управлінська еліта як соціально-політичний інститут  

 

Масштаби перетворень, що відбуваються у суспільстві як у глобальному , 

так і на локальному й регіональному рівнях, не вкладаються у звичні 

теоретичні схеми, які дотепер пояснювали соціальні, економічні, політичні, 

культурні процеси і які здебільшого ґрунтувалися на детерміністських і 

лінійно-прогресистських ідеях. Відповіді на цивілізаційні виклики, що 

демонструють сучасні народи, країни, культури, настільки неоднозначні й 
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настільки непередбачувані, що визначити якусь цілком певну й 

безальтернативну тенденцію їх розвитку, а тим більше єдину парадигму 

дослідження й політичного дискурсу абсолютно неможливо. 

Прагнучи, втім, осмислити ці процеси й віднайти для їхньої 

характеристики універсальну формулу, політологи ввели до активного дискурсу 

поняття трансформації. Взяте у своєму етимологічному значенні, воно означає 

перетворення, зміну певної форми, перехід останньої в якусь нову і з якісно 

новим змістом. Оскільки більшість аналітиків продовжують мислити 

здебільшого в категоріях лінійного (висхідного) прогресу, то концепція 

трансформації, як правило, пояснює суть суспільних перетворень як 

поступальний рух від чогось старого, недосконалого, небажаного, 

збанкрутілого до нового, омріяного, досконалого, прогресивного. 

Поступальність і поступовість цього руху передбачає певний часовий 

період і певний стан суспільства, що характеризується наявністю та 

співіснуванням в одному суспільстві в кожний конкретний момент його 

розвитку елементів старого і нового. Накопичення цих «нових» елементів 

створює «нову» якість, а відповідно підстави для тверджень про успіх тієї 

чи іншої країни у просуванні до омріяного «світлого майбутнього», про 

завершення так», званого перехідного періоду. Цей перехідний стан дістав 

назву транзиту, а відповідний напрям дослідження суспільних процесів – 

транзитології [20]. 

Оскільки не можна фактично знайти жодної країни у світі, яка б не 

переживала цього періоду (перехід від старого до нового, причому не 

завжди прогресивного, позитивного – в оціночному, аксіологічному вимірі – 

є аксіомою будь-якого руху, розвитку), то транзитними можна вважати всі 

сучасні політичні спільноти. Проте цей понятійний набір (трансформація, 

транзит, перехідний період і т. ін.) прийнято застосовувати лише до тих 

країн, які покінчили з тоталітарним комуністичним минулим і стали на 

шлях розбудови ліберальної демократії та ринкової економіки. Відтак до 

цієї категорії країн потрапляють як Польща й Угорщина, так і Молдова з 
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Таджикистаном. Враховуючи явища рецесії, «відкатів», неоавторитарні й 

неототалітарні тенденції, неможливо визначити єдині критерії оцінки 

суспільних процесів у цих країнах, виміру їхньої «демократичності». 

Можна визначити певні закономірності трансформації політичних 

систем у країнах «нових» демократій. 

По-перше, швидкі темпи суспільних перетворень забезпечуються у тих 

країнах, де склався комплекс внутрішніх та зовнішніх чинників, де забезпечено 

масову участь широких соціальних і політичних сил у реформуванні 

суспільства, де інституціональні передумови накладалися на історично 

сформовані демократичні традиції. 

По-друге, у тих країнах, де одночасно здійснювались економічні й 

політичні перетворення, формувались засади національної державності, 

демократична трансформація набула поступового, поетапного характеру. 

По-третє, повільні темпи та невиразні результати трансформації 

спричинені відсутністю економічних та соціокультурних передумов, а процес 

демократизації є результатом боротьби політичних сил та еліт за владу. 

По-четверте, процес демократизації у посттоталітарній країні має 

особливості, зумовлені історичним досвідом, традиціями, політичною 

культурою. 

По-п’яте, демократія передбачає наявність сформованого ринку та 

інституту приватної власності, які забезпечують потужний середній клас, 

достатньо оформлені групи інтересів та політичні партії, незалежні від 

держави, автономію особи, її імунітет щодо тотального державного 

втручання й контролю, що врешті є основою громадянського суспільства 

[106]. 

Як відомо, функції політичної і управлінської еліт, технології їх 

реалізації багато в чому переплітаються, а в чомусь і співпадають. Тому багато 

дослідників цих двох еліт використовують поняття «політико-управлінська» 

еліта. Вище ми вже писали про це.  

Пострадянську еліту ряд політологів поспішили назвати демократичною. 
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Проте, на наш погляд, це передчасне твердження. Скоріше мають рацію учені і 

аналітики, що схиляються до висновку про те, що кардинальної зміни еліти 

поки не відбулося, що це тривалий еволюційний процес, продукт об’єктивних і 

суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх, економічних і політичних, соціально-

психологічних і духовних чинників суспільного розвитку. Поки ж ми маємо 

еліту, що лише складається, чергового перехідного періоду (коеволюції), в історії 

нашої країни, еліту молодого демократичного суспільства, що народжується. 

Якими ж чинниками обумовлений її розвиток в умовах суспільної 

трансформації? 

З одного боку, відносно сприятливими умовами для консолідації еліти. 

Сьогодні жодна політична сила країни не оспорює приватну власність і 

багатоукладність економіки; жодна партія не претендує на монополію в 

системі державної влади і управління, всі визнали правомочність 

ідеологічного різноманіття і багатопартійності, з’явилися нові механізми 

забезпечення політичної згоди на базі принципів реалізму і практицизму – 

«круглі столи», «четвірки», «договори згоди», політичні консультації; 

незалежні від влади ЗМІ, почався інтенсивний процес пошуку згоди на 

рівні регіональних еліт. Це безумовні досягнення на шляху руху країни до 

демократичного устрою. 

Але ці позитивні зміни, з іншого боку, далеко не завжди адекватні і 

синхронні відповідним змінам в економіці, політиці, соціальних відносинах, 

духовній сфері. Становлення елітних прошарків також визначається: 

– інерційністю кризових процесів, суперечністю формування ринкових 

відносин і слабкістю фінансової системи, трудністю створення 

децентралізованої управлінської інфраструктури і досягнення нормальної 

економічної самостійності регіонів; 

– наростанням протиборства політичних сил, непомірною 

зарозумілістю малопотужних партій, рухів і їх лідерів, що незмінно 

намагаються представити свої амбіції як вираз «волі і інтересів народу; 

– складністю відносин президентських, урядових структур і 
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представницьких органів влади, падінням їх рейтингу, поступовим зниженням 

довіри до владних структур з боку громадян, а звідси – наростанням 

напруженості і небезпеки переходу до диктатури в атмосфері зростання впливу 

різних екстремістських організацій, особливо націоналістичного плану; 

– правовим нігілізмом, що посилюється, стурбованістю народу 

злочинністю, що росте, процвітанням мафіозних організацій, зрощенням 

владних структур з кримінальними угрупованнями. Звідси страх перед 

анархією і безвладдям; 

– розпадом здорових зв’язків між людьми, повзучою дезинтеграцією 

держави і сепаратизмом регіональних лідерів, розмитістю відчуття 

елементарного соціального порядку. Багато навіть добре освічених людей 

погано розуміють, що бути багатою людиною в бідній країні соромно і 

аморально, що особисте благо невіддільно від блага Вітчизни; 

– ціннісно-етичним і культурним вакуумом, що розширюється, 

поворотом у бік релігійно-культових ідеалів, містики, етнонаціонального 

егоїзму. І це притому, що в процесі демократичного оновлення особливу, а 

багато в чому і провідну роль покликані зіграти художньо-культурна, духовна, 

наукова еліти; 

– песимізмом соціальних очікувань, розчаруванням народу результатами 

реформ, втратою значною частиною населення віри в можливість виходу з 

кризи без цілісного і переконливого плану реформування країни [14]. 

Як тут не пригадати мудрі роздуми Ю. Крижанича (XVII ст.: щоб 

викликати страх підданих, говорив він, потрібні сила і могутність. Щоб влада 

була шаноблива і поважана, потрібна мудрість. А ось щоб вона була 

улюблена, потрібне багатство. Але не королівське, а загальне, здобуте чесно, 

а не жадібною тиранією або нещадним пограбуванням. У всі часи і в усіх 

народів ті правителі, які жадібно і жорстоко збирали скарбницю і ганялися за 

мерзенними негідними доходами, були всім ненависні і не здобули у 

потомства ні слави, ні честі. Відрізняючись від своїх попередників 

демократизмом, часто лише словесним, релятивізмом, прихильністю 
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ідеологічному плюралізму, правлячі політико-управлінські кола не 

відмовилися, та і навряд чи це можливо в такі короткі терміни, від 

автократичних схильностей, патерналистсько-клієнталістських відносин, 

олігархічності [20]. Не випадково, очевидно, багато учених-соціологів і 

політологів дотримуються тієї думки, що сучасна українська еліта багато в 

чому носить номенклатурно-корпоративний характер. Ні перебудова, ні 

нинішні демократичні перетворення поки не привели до влади якісно нову, 

демократичну в повному розумінні еліту. Для цього необхідний час і величезні 

ресурси. 

Зараз, мабуть, справедливіше говорити про проміжну фазу становлення 

еліти майбутнього демократичного суспільства. Поки ж при владі перебуває 

еліта посттоталітарного додемократичного суспільства. Еліта домінантного 

типу, в якій знайшли місце демократи в блоці з «другим» ешелоном 

соціалістичної політичної номенклатури і колишніми аутсайдерами партійно-

державного апарату. Немало тут і просто штатних ораторів мітингових і 

парламентських трибун, кар’єристів, випадкових людей. Це, природно, не 

«леви» застою і не «лисиці» перебудови, але ще і не професіонали вільного 

демократичного світу. Не випадково багато представників цієї еліти недовго 

залишаються у великій політиці, не здатні по-справжньому опанувати її стилем 

і методами державного правління, пізнати їх особливості і закономірності, 

скористатися можливостями, що відкриваються, для реалізації своїх задумів.  

Еліта, на наш погляд, – результат тривалого природно-історичного 

розвитку, а не суб’єктивних побажань і дій. Вона складається впродовж 

багатьох поколінь. Тому в найближчій історичній перспективі вихід на 

політичну арену країни демократичної еліти є мало реальним.  

Нинішнє покоління еліти повинне подолати в собі рецидиви 

авторитаризму і конфронтаційності, виховати терпимість і довіру до 

опонента, навчитися володарювати в рамках закону і прийнятих у суспільстві 

моральних норм, проявляти психологічну еластичність, високий інтелект, 

професіоналізм. Потрібно прожити дуже багато років, щоб зрозуміти, що 
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політика робиться розумом, а не серцем, – писав Л. Фейхтвангер [42].  

Таким чином, нинішня політико-управлінська еліта практично не може 

спиратися на скільки-небудь міцну основу публічного авторитету. Люди не 

вірять у те, що у своїх діях влада керуються щирим бажанням чесно служити 

народу. На думку громадськості, куди ближче до істини інше: націленість на 

задоволення особистих інтересів, низька професійна компетентність в політиці і 

державних справах, бюрократизм. У суспільній свідомості склалася міцна 

думка про «меркантильність» мотивів політико-управлінської еліти, прагненні 

не просто зайняти гідне місце в суспільстві, а перш за все отримати матеріальні 

привілеї і політичні почесті. Не говорячи вже про етичну охайність.  

Не випадково сьогодні в Україні немає жодного державного, 

соціального, економічного або політичного інституту, чия діяльність 

викликала б довіру і подяку людей. Згідно з дослідженням, проведеним 

службою Геллапа (The Gallup Organization GFK USM Ukraine 2000 7–13 

жовтня, № 40. 2005), негативно до діяльності парламенту відносяться 54 %, 

до діяльності місцевих властей – 60 %, політичних партій – 55 %, міліції – 

60 %, судів – 59 % опитаних у 2005 р. громадян України . 

Зрозуміло, що кризові чинники нинішньої української дійсності 

серйозно ускладнюють становлення демократичної еліти, негативно 

впливають на механізми її формування і виховання. Якщо на Заході вона 

складалася десятиліттями і природним чином, поступово виробляла 

принципи і норми внутрішньоелітних відносин, то наша постсоціалістична 

еліта вимушена вчитися «на марші», жити і діяти в умовах відсутності досвіду 

демократичних перетворень і підтримки цивілізованої багатопартійності. 

Заслуговують особливої уваги її соціальні джерела. Разом з певною 

кількістю колишніх дисидентів і представників правозахисних рухів, лідерів 

неформальних об’єднань і нових політичних рухів головним джерелом еліти 

залишається стара партійна, державна і комсомольська номенклатура, що 

відмежувалася від КПРС, науково-викладацька еліта, частина інтелігенції.  

Остання і сьогодні знаходиться як би при владі, обслуговуючи 
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правлячий істеблішмент ідеологічно і духовно. Не випадково на «тусовках» у 

вищих колах незмінно присутні фігури з телевізійно-газетного і театрально-

художнього світу, менеджери рекламної справи, організатори шоу-бізнесу. 

У цілому тепер уже ясно, що становлення політико-управлінської еліти 

сучасної України протікає в рамках так званої «адміністративно-

номенклатурної моделі», суть якої полягає в тому, що влада поступово 

зосереджується в руках політиків і вищого чиновництва, значна частина яких 

– вихідці з колишніх елітних прошарків, хоч і другого ешелону. І це не 

українська інновація. Дуже багато демократів-реформаторів в Іспанії, 

Португалії, в країнах Латинської Америки і Східної Європи також вийшли з 

надр старої правлячої еліти. Важливе інше: це люди, які не несуть основної 

відповідальності за минуле. Вони раніше інших усвідомили порочність старої 

системи і уловили нові тенденції суспільного буття, більшою мірою виявились 

прихильниками принципів демократії і ринкових відносин, цивільних свобод і 

гласності. У масі своїй це люди не жорсткої ортодоксальної орієнтації, вони 

знайшли в собі сили першими звільнитися від організаційних і ідеологічних 

ланцюгів тоталітаризму, виявились мобільнішими, сміливішими і рішучішими. 

Можна сказати, що колишня партійно-номенклатурна еліта як система 

зруйнована. Але вплив вихідців з колишньої політико-управлінської верхівки 

як і раніше істотний. Вони і зараз володіють досить міцними соціальними 

ресурсами. Їх сила – у володінні досвідом управлінської діяльності, особистих 

зв’язків, знанні принципів роботи апарату, клановій солідарності. Значна їх 

частина опинилася на стороні нових властей на переконання і з щирим 

бажанням допомогти демократичним перетворенням. 

Але не можна не бачити ще одну, не менш значну частину, яка, знов 

отримавши право голосу і набувши самовпевнених манер, з тією ж 

«більшовицькою несамовитістю» руйнує залишки існуючої управлінської 

вертикалі. Найімовірніше, ця категорія старої номенклатурної еліти ніколи і не 

була носієм комуністичного світогляду. Вона була і залишилася борцем за 

теплі місця в системі влади. Її представники і зараз готові підтримувати будь-яку 
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владу, лише б зберегти своє положення політичного чиновника. Вони, як і 

раніше, вкрай небезпечні для влади і суспільства. Небезпечні не 

диктаторськими замашками або поверненням до минулого (це практично 

неможливо), а своєю нездатністю до історичної дії, пристосовництвом, імітацією 

прогресивності, гучною соціальною демагогією. Небезпечні своїм 

честолюбством, прагненням володіти владою, не розуміючи її призначення, не 

маючи високих етичних якостей, небезпечні нездатністю ефективно 

реалізувати цю владу, небезпечні тим, що своєю зарозумілістю і клановою 

орієнтацією затуляють шлях у вищі владні інстанції для людей, сильних 

розумом і цілісним світобаченням. 

Характерною рисою  сьогоднішніх часів в Україні є перманентний процес 

оновлення, що виводить на сцену нових і недосвідчених управлінців, 

перетворюючи молодість на самостійний політичний капітал. Така практика 

далеко не завжди стабілізує владу і підвищує її авторитет. Частіше – навпаки, 

знижує її потенціал, робить владу уразливою і нестійкою. І сьогодні немало 

представників еліти, які вважають, що найбільш природним для керівника є не 

професіоналізм політика, а політиканство, виверткість, хитрість, уміння 

маневрувати.  

У політико-управлінській практиці багатьох громадських діячів широко 

використовуються популізм, маніпулювання громадською думкою, інтриги, 

збирання компромату на суперника. У політичній сутичці опинилися всі: і 

патріархи від політики, і олігархи, і технократи, і молоді реформатори, і 

регіональні лідери, і ЗМІ. 
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ВИСНОВКИ 

 

Підводячи підсумки, можна зазначити, що політико-управлінська еліта 

відіграє ключову роль у будь-якому суспільстві. Її дослідження – 

найважливіше завдання гуманітарних наук і елітознавства. Суспільству 

необхідно подолати ілюзію, що управляти країною можуть всі. 

Еліта формується природним чином, в руслі постійного відтворення і 

вирішення головного соціально-політичного протиріччя між народом і 

владою, між цивільним суспільством і державою. Поповнюється вона в 

цілому за рахунок осіб високого соціального положення, сильних особових 

якостей індивідуума і відповідної професійної підготовки, за рахунок людей, 

здатних відтворювати могутній інтелектуальний продукт – головну цінність 

еліти. 

У сучасному українському суспільстві процес становлення 

демократичного покоління політико-управлінської еліти буде непростим, 

довгим і достатньо хворобливим. Це визначається як труднощами демонтажу 

командно-адміністративної системи з її патерналістськими партійно-

державними формами управління, так і серйозними помилками в здійсненні 

курсу посткомуністичних реформ. 

Демократичне суспільство потребує соціально-продуктивної політико-

управлінської еліти, тобто такого керівництва, яке: 

1. Щиро прагне до вирішення проблем, що стосуються розвитку 

суспільства в цілому, коли в його діяльності домінують не егоїстичні, 

вузькокорпоративні інтереси, а інтереси суспільного розвитку в цілому. 

2. Забезпечує більш широку – для даних історичних умов – участь 

соціальних сил в управлінні суспільством, тобто вектор її діяльності має бути 

спрямований на розширення демократичних початків в соціальному житті. 

3. Здатне забезпечити оптимальне для даних умов поєднання 

демократизму, професіоналізму і моральності в соціальному управлінні. 

4. Вміє налагоджувати демократичний тип відносин не тільки з 
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цивільним суспільством, але і з іншими (неполітичними) елітами, поважаючи 

їх самостійність і професіоналізм, не вдаючись відносно їх до ідейного 

диктату і політичного насильства. 

5. Здатне побудувати демократичну систему зв’язку і відносин 

усередині себе, між різними суб’єктами, що входять до її складу. 

6. Готове забезпечити максимально можливий (для даних історичних 

умов) демократизм в процесі пошуку рішень і здійснювати диктатуру закону 

при їх обов’язковому виконанні, тобто поєднувати диктатуру виконання з 

демократизмом контролю за виконання. 

7. Орієнтоване на створення технологічної бази суспільного 

виробництва, підйом економіки, розвиток освіти, науки, культури, 

розширення числа свідомих і активних суб’єктів історичного процесу – 

розширення демократії, перетворення еліти з соціально-класового 

інструменту в професійний. 

Вирішення цих завдань насамперед і здатне забезпечувати стабільність 

розвитку суспільства. 

У цьому ж контексті не менш актуальним є завдання швидкого 

перетворення як внутрішньоелітної, так і міжелітної конфронтації, подолання 

безкомпромісного прагнення окремих осіб, партій і суспільних рухів до 

патронажу над владою, а також претензій цих діячів на вираз істини в 

останній інстанції. Україні потрібна сильна, цивілізована, державно 

орієнтована еліта, що душею і серцем відчуває економічну і культурно-

історичну своєрідність своєї країни. Тільки така еліта зацікавлена у 

стабільності суспільства і його поступальному розвитку. Тільки така еліта 

здатна добиватись взаєморозуміння політичних сил, цивільного миру, 

прагнути до постійних практичних кроків. Щоб добитися цього, необхідно 

добитись розкріпачення владних відносин, відвертості і рухливості еліти. 

Відвертість еліти припускає наявність таких чинників: 

а) подолання наслідків номенклатурної системи роботи з керівними 

кадрами, з її вождізмом і авторитаризмом, що себе дискредитувала.  
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б) забезпечення соціальної мобільності і поповнення еліти професійно 

підготовленими і здібними людьми, залучення до системи державного 

управління лідерів здорової політичної опозиції, тобто людей більш 

цілеспрямованих, рішучих і прагматичних, але не менше ідеологізованих і 

бюрократизованих. 

в) не примус, а виховання суспільства у дусі пошани до влади, що 

виключає тиранію і привілеї; водночас треба зрозуміти, що народ 

зобов’язаний не тільки підкорятись владі, але й відповідати за владу, за дії 

тих, кого він вивів на елітні владні позиції, а відтак зобов’язаний 

організувати відповідний контроль знизу;  

г) наявність постійного демократичного контролю за елітою з боку 

громадськості, засобів масової інформації, партій, представницьких, судових 

і фінансових органів влади. 

Відсутність усіх перерахованих особливостей відкритості еліти є 

джерелом соціальних потрясінь і конфліктів. 

Найважливішою проблемою в розвитку і становленні еліти є створення 

сучасної системи політичної соціалізації кадрів, стрижнем якої є виховання 

політичного працівника нового соціального типу. 

Будь-який аспект життя і діяльності політико-управлінської еліти є 

проблемою міцності та ефективності влади, її життєздатності й авторитету. 

Формування еліти – діло делікатне, таке, що постійно вимагає нових підходів 

на основі відповідних соціальних технологій. Тільки на цьому шляху, можна 

сподіватися, буде покладений край відтворенню номенклатурності та 

бюрократизму, будуть реалізовані соціальні очікування найвищих стандартів 

з формування еліти, що складається з найбільш здібних, гідних, 

високоморальних людей. 
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