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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У всі часи суспільний розвиток супроводжувався

наявністю вибраної верстви, меншості, що прагнула до

влади. Вона брала участь у підготовці й ухваленні най/

важливіших владно/управлінських рішень і своїми дія/

ми була здатна реально вплинути на долі людей і краї/

ни в цілому. Власне, цей особливий прошарок людей

прийнято називати елітою.

Історичний досвід та сучасна практика свідчить, що

саме еліта та її провідна складова — політико/управлі/

нська еліта — несе відповідальність за всі здобутки і

втрати становлення та розвитку будь/якої країни.

На сучасному етапі перед нашою державою, відпо/

відно до завдань демократизації українського суспіль/

ства, стоїть завдання розроблення концептуальних за/

сад трансформації політико/управлінської еліти та її
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ролі у процесі перехідного періоду, формулювання на

загальнодержавному та регіональному рівнях чіткої

стратегії подальшого формування власної політико/

управлінської еліти з метою утвердження розвинуто/

го громадянського суспільства та встановлення дієво/

го контролю з боку народу за діяльністю політико/уп/

равлінської еліти, що, в свою чергу, зумовлює акту/

альність дослідження поняття "політико/управлінська

еліта".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Політико/управлінську еліту в Україні досліджува/

ли такі науковці, як Е.Афонін, В.Гошовська, О.Крюков,

І.Лопушинський, А. Пахарєв, Л.Пашко, М.Пірен.

Однак, попри численний науковий доробок у цій

галузі, проблема теоретичних засад політико/управлі/

нської еліти ще не є достатньо розробленою в Україні.
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних підходів

до розуміння поняття "політико/управлінська еліта".

Поставлена мета вимагає вирішення наступних зав/

дань:

— систематизувати існуючі підходи до визначення

поняття "еліта";

— проаналізувати основні теорії еліт;

— визначити причини виділення поняття "політико/

управлінська еліта";

— розмежувати поняття політична еліта, політико/

управлінська еліта та адміністративно/управлінська

еліта.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теорії еліт пройшли тривалий шлях розвитку. Сло/

во "еліта" походить від латинського eligere і французь/

кого elite — кращий, добірний, обраний. Це слово ви/

користовували в генетиці та насінництві для позначен/

ня кращих сортів рослинництва. Починаючи з ХVІІ ст.

слово еліта застосовували для позначення товарів най/

вищої якості, а потім і щодо "обраних людей", насампе/

ред — вищої знаті. У Великобританії, як свідчить Окс/

фордський словник, поняттям еліта визначались вищі

соціальні групи суспільної ієрархії.

Проте до ХІХ ст. поняття еліта не мало широкого

застосування в суспільних науках. Наукова концепція

теорії еліти сформувалася в другій половині ХІХ ст., коли

у зв'язку з особливостями розвитку політичного життя

настав період критичної переоцінки форм правління [1,

с. 9].

Родоначальником цілеспрямованого наукового до/

слідження проблем лідерства і правлячої еліти вважають

італійського філософа Ніколло Макіавеллі, який заклав

основи наукового обгрунтування теорії еліт. З позицій

Макіавеллі, всі суспільства багато в чому різняться між

собою внаслідок різноманітностей, породжених приро/

дою самої еліти. Це водночас пов'язано з тим, що цінності

світу розподілено нерівномірно, а разом з ними настільки

ж нерівномірно розподілено престиж, владу та почесті,

що пов'язані з політичним процесом.

Як окремий напрям наукових досліджень проблема

сутності походження та становлення еліти дістала по/

дальшого розвитку на рубежі XIX—XX ст. у роботах іта/

лійських теоретиків В. Парето, Г. Моски, Р. Міхельса,

які створили концепції еліти, засновані на спостережен/

нях за реальною поведінкою та взаємодією суб'єктів,

та теорію елітаризму.

У цей же період іспанський філософ і соціолог Г. Ор/

тега/і/Гассет обгрунтував поняття "вибраності" еліти. У

своїй праці "Повстання мас" вчений зазначає, що людсь/

ке суспільство за своєю суттю завжди аристократичне,

хоче воно цього чи ні; воно лише тому суспільство, бо є

аристократичним, і перестає бути суспільством, коли

перестає бути аристократичним. Звідси Х.Ортега/і/Гас/

сет робить висновок, що суспільство — це динамічна

єдність двох факторів — меншості і маси. Меншість —

постаті особливої кваліфікації. Маса — це збори се/

редніх людей. Суспільство, кероване елітою, і маса, "яка

знає своє місце", — умова "нормального" функціону/

вання суспільства [2, с. 5—16].

Значний внесок у розвиток елітаризму вніс німець/

кий учений М. Вебер, який започаткував концепцію "де/

мократичного елітаризму" і вважав, що найбільші шан/

си на лідерство має той, хто висуває загальнонаціо/

нальні завдання, які можуть зацікавити всі класи та вер/

стви суспільства [3]. Він упевнений, що будь/яка влада

здійснюється угрупованням вождів, і тому народ має

справжню можливість управляти тільки в системі без/

посередньої демократії. Народ сам по собі як неорга/

нізована аморфна маса правити не може, це роблять від

його імені окремі керівники.

Уже в ХХ ст. поняття "еліта" ввійшло до соціологіч/

них і політичних словників. Водночас виникають суттєві

розбіжності щодо тлумачення поняття еліти зумовлені

визначенням його змісту. Зокрема, за Г. Ортегою/і/Гас/

сетом, еліта — це люди, котрі користуються в суспільстві

найбільшим престижем, мають високий — порівняно з

масою — інтелектуальний рівень незалежно від свого

статусу, відповідають за свої дії. У літературі також

йдеться про творчу меншість суспільства на противагу

нетворчій більшості (А. Тойнбі).

Г. Моска, наприклад, поділяв суспільство на такі

класи людей: керуючих, котрі складають еліту, та керо/

ваних, які є підпорядкованим класом. Згідно з ідеями

В. Парето, елітою вважаються ті, котрі мають значні

здібності, що реалізуються з найбільшою продуктивні/

стю в будь/якій сфері діяльності [4].

Таким чином, у західній науковій літературі можна

виділити два концептуально різних підходи до теорії

еліт. Згідно з першим, моністичним (Ч. Міллз, Дж. Дам/

хофф, Ф. Хантер, Т. Мейно, П. Бірнбаум та ін.), вва/

жається, що суспільством керує еліта, яка об'єднала тих

лідерів, котрі займають стратегічні посади в соціальній

структурі. Це насамперед такі сфери, як політична, еко/

номічна, військова. Характерною особливістю цих

лідерів є величезна згуртованість, яка базується на

єдності об'єктивних інтересів, особистій солідарності,

що, у свою чергу, має корені в однаковому соціально/

му походженні, високому рівневі освіти, матеріальній

забезпеченості, схожості ментальності, психологічній

спорідненості [5, c. 5].

Представники іншого напряму, плюралістичного,

відстоюють ідеї про існування в суспільстві не однієї, а

багатьох еліт (Р. Арон, Д. Перрі, Д. Рісмен, Д. Трумен,

І. Полсбі, Р. Дал та ін.). Незважаючи на деякі розбіжності

в їхніх поглядах, вони відхиляють провідну тезу Ч. Міл/

лза про відносну щільність еліти, котра володіє владою

на стратегічних напрямках. Учені наполягають на тому,

що в суспільстві співіснують різні еліти, кожна з яких

функціонує у своїй сфері. Наявність численних центрів

влади, а отже, різноманітних еліт, виявляється достат/

ньою підставою для контролю за владними структура/

ми, за спрямованістю їх діяльності та її відповідності

громадським сподіванням. Саме конкурентна природа

політичної та інших суспільних сфер дає можливість

гальмувати зростання монополістичної влади, ухвалю/

вати раціональні суспільні рішення, а відкритість соці/

альної системи, у свою чергу, сприяє персональній сво/

боді громадян [5, с. 6].

Спільним для двох концепцій є визнання еліти як

правлячої меншості, що має перевагу над більшістю

завдяки своєму багатству, соціальному престижу, ком/
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петентності, політичній активності. Основною відмін/

ністю є те, що прихильники моністичного підходу до

оцінки еліти наголошують на її однорідності, замкне/

ності, горизонтальній мобільності (переміщення мож/

ливе лише в межах елітних груп) та її непідконтрольності

з боку більшості навіть при демократичних інститутах.

Прихильники плюралістичної концепції вказують на

те, що демократичні механізми влади забезпечують кон/

куренцію і водночас доступ до неї представників інших

соціальних верств. Така конкуренція між елітами, на

думку плюралістів, дає змогу різним соціальним групам

вибирати ту еліту, яка краще враховує їхні інтереси.

Для групування підходів до визначення еліти існу/

ють теорії обгрунтування еліти, серед яких виділяють:

— психологічне обгрунтування: маса повинна на/

слідувати еліту (Л. Бернард);

— технологічне обгрунтування: деякі дослідники

основну увагу приділяють здатності організовувати про/

цес. Так, Т.Веблен закликав встановити владу інженерів

— "технократію" (сучасною мовою це, напевно, звуча/

ло б — "владу менеджерів");

— історичне обгрунтування: поділ людей на ниж/

чих і вищих, тобто на еліту і масу, яке часто використо/

вувалося в історії людської цивілізації (А. Грін, Ж. Лак/

руа) [1, с. 20].

У сучасних умовах серед зарубіжних дослідників

існує також декілька підходів щодо визначення понят/

тя еліта, а саме:

— ціннісний — існування еліти пояснюється деякою

"вищістю" (перш за все інтелектуальною, моральною і

т.д.) одних людей над іншими (В. Парето, Г. Лассуелл,

Л. Боден, Х. Ортега/і/Гассет, М. Вебер, А. Тойнбі,

Д. Дюпре);

— структурно/функціональний — існування еліти

пояснюють виключною важливістю функцій управлін/

ня, що визначають винятковість ролі людей, які реалі/

зують ці функції (до того ж виконання даних функцій за

необхідністю здійснюється меншістю (Г. Моска, Т. Дай,

С. Келлер, В. Геттсмен);

— інституціональний, тісно пов'язаний зі структур/

но/функціональним, поширений у сучасній західній со/

ціології, трактує еліту як групу осіб, які займають керівні

позиції у впливовіших соціальних інститутах — урядо/

вих, економічних, військових, культурних.

По/різному науковці трактують і поняття політична

еліта. Так, з точки зору російської дослідниці О. Гаман/

Голутвіної, в сучасній науковій літературі склалися три

головних підходи щодо визначення поняття "політична

еліта", а саме:

— позиційний, який встановлює ступінь політично/

го впливу тієї чи іншої особи, виходячи з позиції в сис/

темі влади (до еліти, відповідно до такого підходу, на/

лежать, передусім, члени уряду, парламенту та ін.);

— репутаційний, заснований на виявленні рейтингу

політика завдяки експертним оцінкам;

— природжений або такий, що базується на урод/

жених здібностях політика до прийняття стратегічних

(політичних) рішень.

Найбільше поширення в науковій літературі отримав

третій підхід, згідно з яким до політичної еліти належать

особи, які приймають стратегічно важливі рішення в

управлінні суспільством.

Таким чином, політична еліта здійснює, насамперед,

політичне управління суспільством. Тому політичне управ/

ління є найбільш суттєвою функцією політичної еліти. У

своїй сукупності політична еліта забезпечує цілісність

влади в суспільстві. Саме ця особливість робить необхі/

дним визначення політико/управлінської діяльності як

самостійної функції політичної еліти та зумовлює виді/

лення категорії "політико/управлінська еліта".

О.І. Крюков пов'язує відокремлення політико/управ/

лінської еліти від політичної із наявністю двох ме/

ханізмів рекрутування еліти — призначення та виборів.

Ці два механізми приводять до формування неодно/

рідності політичної еліти й дозволяють виділяти в її

структурі дві взаємозалежні спільності:

— по/перше, просування яких до еліти відбуваєть/

ся шляхом виборів (президенти, депутати всіх рівнів,

лідери політичних партій). Таку соціальну спільність

можна назвати політичною елітою у вузькому сенсі;

— по/друге, утворення елітної спільності шляхом

призначення (міністри, інші чиновники, які очолюють

управлінські структури державної влади).

Саме таку спільність вчений пропонує визначати як

політико/управлінську еліту і дає наступну дефініцію

цього терміна: " Політико/управлінська еліта — це чи/

новники вищої ланки, які володіють формальною вла/

дою в організаціях та інститутах, займаються політич/

ним управлінням і встановлюють правила організації

життя в суспільстві" [1, с. 29].

Вибір терміна "політико/управлінська" еліта пояс/

нюється тим, що застосування терміна "управлінська

еліта" є більш широким, адже охоплює не тільки вищих

чиновників системи державної служби, але й керівників

підприємств, установ. А термін "бюрократична еліта" в

українській і російській мовах має емоційно негативне

забарвлення, що утруднює операціоналізацію поняття.

Автори підручника "Елітознавство" за загальною

редакцією В. А. Гошовської розглядають політико/влад/

ну еліту, що складається з політичної та адміністратив/

но/управлінської еліт. Останню пов'язують з існуванням

еліт, які є не менш важливими для перспективи розвит/

ку держави і суспільства і здатні певним чином вплива/

ти на політичні рішення, що приймаються на загально/

державному рівні. Це представники влади, опозиції, гро/

мадських організацій, бізнесмени та ін. Її склад протя/

гом багатьох років може залишатися практично не/

змінним. Перебуваючи весь час у центрі уваги, її пред/

ставники змінюють посади чи сфери діяльності: міністри

стають впливовими бізнесменами і, навпаки, олігархи

— чиновниками, можновладці — представниками по/

літичної опозиції [6, с. 3].

Водночас поняття адміністративно/управлінська

еліта визначають як прошарок державних службовців,

що займають керівні позиції в органах виконавчої вла/

ди, володіють вищим правовим, організаційним, політич/

ним статусом [6, с. 141]. Таким чином, акцентується ува/

га на тому, що представники адміністративно/управлі/

нської еліти не лише беруть участь у прийнятті політич/

них рішень і встановленні правил функціонування та

розвитку держави і суспільства, а й забезпечують ефек/

тивну реалізацію прийнятих рішень. З цієї точки зору,

адміністративно/управлінська еліта є складовою політи/

ко/управлінської.
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О. І. Крюков також вказує на неоднорідність струк/

тури політико/управлінської еліти і розмежовує в її

складі службовців середніх ланок державної влади та

тих, хто займає найвищі позиції в системі політичного

управління державою [1, с. 29].

Крім того, існує точка зору, що сучасна політико/

управлінська еліта складається з трьох взаємозв'язаних

елементів.

1. Носієм владних функцій виступає політична елі/

та, яка є частиною правлячої. Її вплив на систему влад/

них відносин визначається співвідношенням сил усере/

дині самої еліти, ситуацією наявності та співвідно/

шенням політичних сил у державі, формою політичного

устрою, наявністю і гостротою політичних конфліктів.

Зазвичай політична еліта володіє непересічними психо/

логічними, соціальними і політичними якостями та бере

безпосередню участь в ухваленні та здійсненні рішень,

пов'язаних з використанням державної влади чи впли/

вом на неї.

2. Бюрократична еліта, яка охоплює представників

управлінського апарату, котрі мають владні повнова/

ження і впливають на виконання важливих державних

функцій.

3. Ідеологічна, або комунікаційна еліта — це пред/

ставники політизованої верхівки науковців, культури,

духовенства і засобів масової інформації [7].

Тобто до політико/управлінської еліти входять гру/

пи, що можуть бути віднесені до різних суспільних

верств, які посідають центральні позиції в політичній

системі, керують державою та багато в чому визнача/

ють характер, напрями і форми політичного розвитку

суспільства.

Однак, на нашу думку, такий підхід швидше визна/

чає політичну еліту в цілому, а говорячи про політико/

управлінську еліту ми акцентуємо увагу на тих, хто фор/

мально уповноважений здійснювати політичне управлі/

ння в державі.

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Отже, проведений у статті аналіз дає підстави

зробити висновок, що термін "політико/управлінсь/

ка еліта" доцільно використовувати, коли йдеться

про державних службовців вищої та середньої лан/

ки (враховуючи і політичні, і адміністративні посади

в органах державної влади), які володіють владою в

суспільних інститутах, виконують функцію політич/

ного управління та визначають напрями розвитку

держави.

Немає сумнівів, що політико/управлінська еліта

відіграє провідну роль у будь/якому суспільстві. А про/

цес становлення демократичного покоління політико/

управлінської еліти в Україні є непростим, довгим і до/

статньо хворобливим. У свою чергу, розробка теоре/

тико/методологічної бази становлення політико/управ/

лінської еліти є одним з ключових етапів цього проце/

су.

Перспективними в цьому контексті є подальші до/

слідження шляхів завершення формування та особли/

востей становлення сучасної політико/управлінської елі/

ти в нашій державі.

Література:

1. Крюков О.І. Політико/управлінська еліта України

як чинник державотворення: монографія / За наук. ред.

Е.А. Афоніна. — К.: Вид/во НАДУ, 2006. — 252 с.

2. Танчер В., Кучеренко О. Ідеї елітизму в контексті

демократичної трансформації суспільства / В. Танчер,

О. Кучеренко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.

— 1998. — № 3. — С. 5—16.

3. Патрушев А. Расколдованный мир Макса Вебера

/ А. Патрушев. — М.: Изд/во МГУ, 1992. — 207 с.

4. Лопушинський І.П. Формування української по/

літико/управлінської еліти: сучасний погляд на пробле/

му / І.П. Лопушинський [Електронний ресурс]. — Ре/

жим доступу: http://www.stattionline.org.ua/

index.php/pravo/28/1011/formuvannya/ukraїnskoї/

politiko/upravlinskoї/eliti/suchasnij /poglyad/na/

problemu.html

5. Відродження української національної еліти /

[О. Лазоренко, Л. Козяр, Я. Дашкевич] // Бюлетень

Всеукраїнського наукового та професійного товариства

ім. Миколи Міхновського. — К.: Українська видавнича

спілка. — 1998. — № 5. — 82 с.

6. Елітознавство: підручник / За заг. ред. В.О. Го/

шовської. — К.: НАДУ, 2013. — 268 с.

7. Пахарєв А. Політико/управлінська еліта України:

шляхи становлення, тенденції розвитку / А. Пахарєв

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

www.politik.org.ua/vid/ magcontent.php3?m=1&n=/

88&c=2176

References:

1. Kriukov, O. I. (2006), Polityko/upravlins'ka elita

Ukrainy iak chynnyk derzhavotvorennia [Political and

governing elite of Ukraine as a factor of state creation],

NADU, Kyiv, Ukraine.

2. Tancher, V. and Kucherenko, O. (1998), " Ideas eli/

tism in the context of democratic transformation of society

", Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, vol. 3, pp. 5—

16.

3. Patrushev, A. (1992), Raskoldovannyj myr Maksa

Vebera [Disenchanted world of Max Weber], Yzd/vo MHU,

Moscow, Russia.

4. Lopushynskii, I. P. (2010), "Formation of the Ukrai/

nian political and governing elite: a modern approach to

the problem" Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia,

[Online], vol. 1 (37), available at: http://www.stat/

tionline.org.ua/index.php/pravo/28/1011/formu/

vannya/ukraїnskoї/politiko/upravlinskoї/eliti/suchasnij/

poglyad/na/problemu.html (Accessed 23 November 2014).

5. Lazorenko, O. Koziar, L. and Dashkevych, Ya.

(1998), "The revival of Ukrainian national elite", Biuleten'

Vseukrains'koho naukovoho ta profesijnoho tovarystva im.

Mykoly Mikhnovs'koho, vol. 5, p. 82.

6. Hoshovs'ka, V. A. (2013), Elitoznavstvo [Knowledge

of elite], NADU, Kyiv, Ukraine.

7. Paharev, A. (2012), "Political and governing elite

Ukraine: ways of formation, development trends",

Politychnyj menedzhment, [Online], vol. 4—5 (55—56),

available at: http://www.politik.org.ua/vid/ magcon/

tent.php3?m=1&n=88&c=2176 (Accessed 23 November

2014).

Стаття надійшла до редакції 16.12.2014 р.


