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Аналіз впливу правлячої (керівної) еліти на ефек-
тивне функціонування державного апарату хотів би
почати з розгляду самого феномену політичної еліти і
політичного лідерства. Теоретичні висновки дослідників
та суспільно-політична практика виникнення та функ-
ціонування політичних еліт стверджують, що вони є
одним з визначних елементів розвитку людського су-
спільства та держави [17]. Ще з XII століття, термін "ел-
іта" починає використовуватися для позначення товарів
вищої якості, а згодом — у сфері суспільного життя для
виділення груп "кращих" людей — вищої знаті, духовен-
ства, військових.

Політична еліта (фр. е'lite — краще, відібране, виб-
ране) — самостійна, вища, відносно привілейована гру-
па людей, наділена особливими психічними, соціальни-
ми і політичними якостями, яка бере безпосередню
участь у прийнятті, а також, що є особливо важливим,
розробці, затвердженні і здійсненні рішень, пов'язаних
з використанням державної влади або впливом на неї.
Звісно це пов'язано і з практичним втіленням цих рішень
на державному рівні, із врахуванням суспільної думки
[17].
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У статті досліджується природа правлячої (керівної) еліти, шляхи її формування та її складові еле-
менти. Основний акцент зроблено на аналізі впливу правлячої (керівної) еліти на формування та розви-
ток державного апарату. Досліджено взаємозв'язок правлячої (керівної) еліти та успішного і ефективно-
го функціонування державного апарату.

Основна увага в цій роботі надається питанням державного управління, при цьому беручи до уваги,
що головною метою державного управління є наявність конструктивних результатів вирішення існую-
чих проблем та покращення життя громадян конкретної державної одиниці, тому було вирішено екстра-
полювати досліджувану проблематику до реальності української держави.

The article explores the nature of the governing (the ruling) elite, ways of its formation and its constituent
elements. The article focuses on the analysis of the impact the governing (the ruling) elite on formation and
development of the public administration. In addition, the article explores interrelationship the governing (ruling)
elite and the successful and efficient functioning of the public administration.

The authors took into account that the main purpose of public administration is the availability of constructive
results in solution problems and improve the lives of the citizens of a particular state unit. Thus, the focus in this
article is given to governance issues. Therefore, the authors decided to extrapolate the studied issues to the
reality of the Ukrainian state.
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Щоб не перераховувати найбільш відомі підходи до
природи явища еліти, ми їх можемо систематизувати в
наступній схемі (рис. 1).

Грунтуючись на відомих підходах до визначення
політичної еліти, можемо стверджувати, що всі кон-
цепції сходяться в тому, що управління не може реалі-
зовуватися всім суспільством, а має, хоча б з технічних
причин, здійснюватися кваліфікованою меншістю, інши-
ми словами елітою. Головним знаряддям, за допомогою
якого еліта досягає своєї мети, є держава, в якій основні
пости займають представники правлячої еліти.

У даному випадку, важливо дати визначення понят-
тя правлячої (керівної) еліти. Можна констатувати, що
це група осіб, рішення яких істотно впливають на про-
цес функціонування і розвитку суспільних інститутів.
Якщо розглядати правлячу еліту в площині структури
влади, то вона складається з групи, яка виносить по-
літичні рішення, і групи, яка здійснює політичний тиск.

Окрему увагу слід приділити впливу правлячої (ке-
рівної) еліти на розвиток держави як інституту, а також
державного управління як способу забезпечення фун-
кціонування даного інституту. За останніми досліджен-
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нями спосіб розвитку правлячої (керівної) еліти має
безпосередній вплив на успішність того чи іншого дер-
жавного утворення. Так, колишній головний економіст
Світового банку, а нині професор Паризької школи еко-
номіки Франсуа Бургіньон на конференції Глобальної
мережі розвитку в Манілі в 2013 році констатував, що
від характеру національної еліти залежить успіх дер-
жави в економічній сфері. Так, успішно розвивається
економіка держави з елітою, яка орієнтована на ство-
рення, а занепадає економіка тих держав, де панує, за
словами науковця, "хижацька" еліта.

Професор Каліфорнійського університету в Берклі
Пітер Еванс, в свою чергу, пропонує розширені харак-
теристики таких двох типів соціальних структур [20].
Науковець констатує, що держави, орієнтовані на роз-
виток, стимулюють довготривалу підприємницьку пер-
спективу. Вони забезпечують зацікавленість бізнесу в
тому, щоб робити інвестиції і трансформувати еконо-
міку, а в сучасному динамічному світі така діяльність от-
римує надзвичайно важливе значення. Пітер Еванс на-
голошує, що враховуючи, що для розвитку потрібно
більше ресурсів, ніж можуть забезпечити приватні рин-
ки капіталу, держава бере на себе функцію мобілізації
відсутніх ресурсів. Крім того, розуміючи, що інститутів,
здатних рознести фінансові ризики по широкій мережі
власників капіталу, ще не існує, а окремі підприємці не
готові і не зацікавлені взяти ці ризики на себе, держава
починає діяти як "сурогатний підприємець" [20]. Вона
ефективно впроваджує такі правила і механізми соціаль-
ного контролю, які істотно знижують інвестиційні і
підприємницькі ризики.

У даному контексті, окремо слід підкреслити, що
один з подібних механізмів — сильна і раціональна дер-
жавна служба, яка необхідна, як казав Макс Вебер, для
успішного капіталістичного розвитку. Оскільки вироб-
ництво націлене на глобальний ринок з усіма його не-
визначеностями і конкуренцією, планування економіч-
ного розвитку стає неминучим [19]. Але раціонально
орієнтована державна служба справляється з таким
завданням досить успішно, збираючи необхідні для цьо-
го дані. Бюрократи в країнах, орієнтованих на розви-
ток, максимізують не власний, а загальний, тобто сусп-
ільний, добробут, і тому створюють всі умови для еконо-

мічного розвитку, при цьому не
перешкоджаючи йому.

У свою чергу, як відмічає
Пітер Еванс, "хижацькі" еліти,
а відповідно і державні структу-
ри й сама держава "вичавлю-
ють" велику економічну додат-
кову вартість для особистого
користування. При цьому не за-
безпечуючи належної зворот-
ної вигоди для суспільства та
підприємців. Науковець прямо
стверджує, що така правляча
(керівна) еліта грабує та експлу-
атує громадян без забезпечен-
ня навіть мінімального рівня їх
добробуту [20]. В такій уп-
равлінській системі домінує по-
ведінка, яка націлена на пошук
і присвоєння ренти. При цьому
бюрократи перешкоджають
економічному розвитку, оскіль-
ки правила прийняття рішень,
які вони використовують, не є
економічно раціональними. Бю-
рократія часто будується за ро-
довою ознакою і державні
службовці при розподілі ре-
сурсів використовують своє
становище для того, щоб при-
своїти ресурс. Таким чином,

поняття хабарництва та "відкатів" отримують суспіль-
не (але ні в якому разі не легальне) сприйняття та ви-
знання. Оскільки в цю діяльність залучені вищі ланки
державних службовців, їм складно ефективно контро-
лювати підлеглих, що реалізують корупційні дії на ниж-
чому рівні. Як результат, державні проекти і програми
"зависають" і не виконуються. З часом громадяни, по-
страждалі від "хижацької" еліти, дистанціюються від
держави, впадають у песимізм і перестають довіряти чи-
новникам, поширеним стає явище абсентеїзму. У крайніх
випадках громадяни вдаються до насильницьких спо-
собів впливу на державних службовців та державні
інститути, аж до збройного повстання [19].

Підводячи підсумок, Пітер Еванс підкреслює, що в
державах, орієнтованих на розвиток, можуть бути при-
сутні деякі елементи "хижацької" поведінки, але в ціло-
му кількість створюваних державними службовцями
суспільних благ більше ніж кількість ресурсів, які вони
"вичавлюють" з населення. "Хижацькі" держави теж мо-
жуть надавати певні суспільні блага, але те, що вони про-
понують, менше того, що вони стягують з населення та
бізнесу [19].

Повертаючись до розгляду явища правлячої (керів-
ної) еліти, маємо розглянути питання її класифікації.
Для того, щоб не нагромаджувати статтю зайвим тек-
стом, знову використаємо схему (рис. 2).

Окремо слід розглянути та згадати теорії походжен-
ня правлячих (керівних) еліт, для кращого розуміння
природи даного явища та його впливу на практику дер-
жавного управління [10].

Теорії демократичного елітаризму. Згідно з ними
керівна група не лише наділена певними якостями, а й
здатна виконувати функцію захисту демократичних
цінностей (свободи особистості, слова, друку, політич-
ної конкуренції).

Концепції плюралізму еліт. Передбачають визнан-
ня наявності багатьох еліт одночасно, вплив яких обме-
жений певними сферами діяльності; перебування еліт
під постійним впливом мас; наявність демократичної
конкуренції еліт; мінливість і нестійкість відносин вла-
ди і як наслідок — відсутність стійких позицій панівно-
го класу; умовність відмінностей між елітою і масою
враховуючи широкі можливості доступу до лідерства.

Рис. 1. Сутність еліти
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Ліволіберальні концепції
еліт. Базуються на критиці
елітарності суспільства з де-
мократичних позицій, струк-
турно-функціональному
підході до еліти; визнання
глибоких відмінностей між
елітою і масою, складності
структури панівної еліти.

Також необхідно розгля-
нути типологію правлячих
(керівних) еліт, яка також
має значний вплив на дослід-
жуване нами питання. Вона,
здебільшого, залежить від
політичного режиму, в яко-
му існує. Виділяють два ос-
новних типи еліт — відкриту
і закриту [15].

Відкрита еліта. Вона до-
пускає спонтанний приплив
нових членів, піддаючи при
цьому остракізму порушення
встановлених правил. Вирі-
шальним критерієм підбору є
особисті якості, досягнення
у сфері діяльності, якою зай-
мається претендент, значна
популярність (спосіб відбору
конкурсний). Посадовими
вимогами є компетентність, професіоналізм (посаду слід
займати згідно особистих якостей — моральних, про-
фесійних тощо). Велике значення має громадська дум-
ка. Відкрита еліта формується за такими принципами:
економічна значимість, політичний статус, попу-
лярність, професіоналізм у своїй сфері діяльності,
підтримання власного авторитету; увага до громадсь-
кої думки.

Закрита еліта. Характерна для авторитарних та
тоталітарних режимів і має такі ознаки: заперечує
спонтанність формування, члени еліти не піддають-
ся остракізму за порушення дисципліни; головне в
підборі — відданість вождю або лідеру з урахуван-
ням особистих якостей; спосіб підбору — кадрова
політика партії та влади; посадова вимога — точне
виконання директив керівництва; ігнорує громадсь-
ку думку, посади часто надають за прихильність ке-
рівництву.

У західній політології еліту поділяють: за особис-
тими якостями — на статичну і виконавчу; за типом
впливу — на професійну і групову, залежно від форми
правління — на традиційну, внутрішню і зовнішню; за
стилем правління — демократичну, ліберальну, автори-
тарну. Що стосується відбору еліт, то К. Мангейм ви-
значає три типи: 1) на основі крові, 2) на основі приват-
ної власності, 3) на основі інтелектуальної продуктив-
ності. На його погляд, еліта крові характерна для доін-
дустріального суспільства, еліта багатства — для інду-
стріального, а еліта продуктивності — для постіндуст-
ріального [15].

Зробивши характерний вступ, ми можемо перейти
до розгляду характерних особливостей правлячої (ке-
рівної) еліти сучасної України та її впливу на форму-
вання системи державного управління.

Будемо відверті, питання правлячої еліти, політич-
ного класу, їх ролі в утвердженні української держави
набувають особливої актуальності на нинішньому етапі,
коли керівництво держави після періоду політичної не-
стабільності знову укріплює позиції сильної президен-
тської влади та переважно однопартійного формуван-
ня складу уряду.

Спочатку, необхідно згадати, що такий політичний
клас, як правляча (керівна) еліта у найбільш загальному
визначенні — це вищі соціальні прошарки, які володі-

ють атрибутами впливу, зосередили у своїх руках реаль-
ну владу в основних сферах життєдіяльності держави.
Під нього підпадають:

— депутатський корпус парламенту;
— адміністративно-управлінська еліта;
— еліта судової влади;
— дипломатична еліта;
— лідери політичних партії, громадських рухів;
— керівники аналітичних, політологічних центрів,

фондів [9].
Саме тому правляча (керівна) політична еліта ви-

значається як достатньо самостійна меншість суспіль-
ства, відносно привілейована група чи сукупність груп,
яка має відповідні психологічні, соціальні та політичні
якості та бере безпосередню участь у формуванні та ре-
алізації політичних рішень, пов'язаних з використанням
державної влади, у здійсненні стратегії розвитку су-
спільства в цілому [9].

Маємо констатувати, що значимість правлячої (ке-
рівної) еліти в політичному житті держави залежить від
рівня політичної культури і активності як еліти, так і
громадян суспільства. На даний момент політична еліта
України, не дивлячись на деякі негативні особливості її
формування та розвитку, змогла сформувати Україну
за роки незалежності практично у всіх формальних сфе-
рах державного існування. За Конституцією "Україна є
суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова
держава".

Суспільно-політична сфера демонструє становлен-
ня владних структур, формування політичного класу,
багатопартійної системи тощо. Так, можна говорити
про становлення громадянського суспільства — що реп-
резентоване громадськими об'єднаннями, недержавни-
ми аналітичними центрами, великою кількістю Інтернет-
ЗМІ.

Окремо слід підкреслити, що економіка характери-
зується нелегкими, проте істотними трансформаційни-
ми процесами, спрямованими на становлення ринкової
економіки. Незалежність, державний суверенітет, не-
доторканність кордонів, курс на євроінтеграцію та по-
заблоковий статус України є основами зовнішньої по-
літики. Ведуться активні переговори щодо посилення
співробітництва з Європейським Союзом та Митним
Союзом.

Рис. 2. Класифікація еліт
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Однак сучасний етап розвитку українського су-
спільства має цілу низку негативних, а подекуди й кри-
зових ситуаційних моментів, які охоплюють політич-
ну, економічну, соціальну і духовну сфери. В пол-
ітичній сфері зростає скепсис, апатія та загальна не-
довіра громадян до діяльності владних структур,
відсутній адекватний діалог влади та громадян, а
отже, неможливий нормальний суспільний компроміс
між цілями правлячої верхівки держави та бажанням
громадян підвищувати соціальне забезпечення. Еко-
номіка тільки починає вибудовувати чітку довгостро-
кову стратегію модернізації виробництва та його кон-
курентоздатного розвитку. Соціальна сфера характе-
ризується різкою майновою нерівністю, великим і
зростаючим бар'єром між багатими та бідними. Зга-
дані вище проблеми породжують кризу духовної сфе-
ри, найпоширенішими проявами чого є втрата політич-
них і соціальних орієнтирів та ідеалів, криза світог-
ляду, виникає ідеологія несприйняття нинішньої
дійсності, зростає радикалізм у правому та лівому
крилі політичного спектру. Внаслідок цього складно
говорити про нормальне існування державного апа-
рату, обраних народом осіб при владі та створення
умов для покращення стану справ України на міжна-
родній арені.

Таким чином, можемо припустити, що головна про-
блема для України має внутрішній характер і полягає у
невідповідності її сучасного стану прийнятим у світі
критеріям. Досвід колишніх держав соціалістичного та-
бору та країн Прибалтики свідчить, що політика в них
страждає на численні так звані "дитячі хвороби", серед
яких, так само, як у нас, можна виділити неадекватність
наявної еліти та її політичних лідерів вимогам часу і
потребам суспільства. Що в свою чергу безпосередньо
впливає на успішність побудови ефективного держав-
ного апарату.

Відзначимо, що після здобуття незалежності прав-
ляча (керівна) еліта України так і не спромоглася ви-
значити стратегію розвитку суспільства, шляхи вирішен-
ня проблем, що постали перед ним, не консолідувала
суспільство, не стала його провідником, а значить і
дійсним виразником його інтересів, тобто не змогла ви-
конати покладені на неї функції. Таким чином, керівна
еліта не змогла сформулювати чітку стратегію розвит-
ку державного апарату, при цьому не визначивши дале-
коглядні орієнтири для розвитку державного управ-
ління.

Можемо відмітити, що в сфері державного управ-
ління правляча (керівна) еліта часто використовує по-
няття політичної доцільності, а не ефективності розвит-
ку державного апарату. Так, приклади спроб проведен-
ня адміністративних реформ в Україні це підтверджу-
ють.

Сучасна правляча (керівна) еліта, яка сформу-
валася в безідейних політичних умовах, не може
претендувати на статус справжньої політичної елі-
ти, а тому виявилася неспроможною вирішувати за-
гальнодержавні завдання. Прийшовши до влади в
умовах відсутності досконалих законів, правляча
(керівна) еліта почала задовольняти власні інтере-
си, а не піклуватися щодо суспільного блага. Таким
чином, керуючись термінологією Пітера Еванса,
можемо називати українську правлячу (керівну)
еліту перших років існування держави — "хижаць-
кою" [20].

Можемо констатувати, що в подальшому, правляча
(керівна) еліта об'єдналася в олігархічні клани, які на-
зивають клієнтелами. Головна мета таких утворень по-
лягає у особистому збагаченні. Таким чином, можна
спостерігати феномен приватизації влади, сутність яко-
го полягає у прагненні владних еліт збільшити владу
заради самої влади для її подальшого використання для
розподілу ресурсів, а не для реалізації політичних про-
грам.

Таким чином, утворюється ситуація, за якої корум-
пованість керівної еліти перетворюється на її не-
від'ємний та обов'язковий елемент. Корупція як явище
пронизує владну вертикаль, що не може не впливати на
репутацію та імідж державних службовців та всієї бю-
рократії загалом в найширшому її розумінні. Можемо
припустити, що причина неефективності сучасної украї-
нської правлячої еліти не у браку знань і вмінь, а в тому,
що вона не має органічної потреби брати до уваги інте-
реси суспільства.

Окремо маємо наголосити, що проблеми форму-
вання української керівної еліти лежать в площині
її складу. Так, Україна позбавлена елітарної куль-
тури, а має традиційну форму керівної еліти, одним
з визначальних компонентів якої є так званий трай-
балізм — схильність до культурної і суспільно-пол-
ітичної кланової відокремленості [9]. Маємо конста-
тувати, що використовуючи корпоративні, сімейні
зв'язки, певні політичні клани сформували або праг-
нуть до створення в певному регіоні або владній
структурі закритої системи прийняття рішень. Ці
риси керівної еліти на нинішньому етапі стали особ-
ливо виразними і, зрештою, визначають цінності,
якими вона керується у своїх діях. Виразними риса-
ми такого принципу формування та прийняття уп-
равлінських рішень є нехтування суспільними інте-
ресами, безконтрольність, безвідповідальність, не-
прозорість.

З іншої сторони, на сучасному етапі, в Україні три-
ває активний процес формування основних структур
громадянського суспільства — велика кількість діючих
на території України громадських організацій часом
ведуть більш активний діалог з населенням, аніж влад-
на еліта.

Оцінюючи таку ситуацію, можна стверджувати,
що їх лідери завдяки своїй діяльності мають достатній
потенціал перетворитися (частіше за все на локаль-
ному рівні, а саме районах, містах) на аналог місцевої
еліти та лідерів думок. Даний феномен також є важ-
ливим для розвитку державної служби, так як гро-
мадські організації потенційно можуть стати тими
інкубаторами, які допоможуть деякій кількості перс-
пективних професіоналів отримати досвід та навички
для їх подальшого застосування в структурі держав-
ної служби. Таким чином, подальший розвиток гро-
мадянського суспільства в Україні залежить від роз-
в'язання низки непростих проблем. Одна з них —
удосконалення відносин між державою і суспіль-
ством, владою і громадянами.

Підсумовуючи, можемо додати, що справжня кері-
вна еліта в Україні знаходиться на етапі формування.
Зокрема управлінська еліта, якщо вона прагне відігра-
вати роль політичного класу, покликана володіти по-
літичною культурою, тобто не тільки знати закони су-
спільно-політичного державного устрою, а й виконува-
ти їх, а не тільки декларувати. Можемо констатувати,
що правляча (керівна) еліта — це не клас, а певна інте-
лектуальна суспільна добірка якісних кадрів, що пере-
буваючи при владі повинні дотримуватися букви зако-
ну та сприяти покращенню стану певної державної оди-
ниці. Такою своєю поведінкою правляча еліта безпосе-
редньо впливає на ефективність роботи бюрократично-
го апарату та якісне формування складу державних
службовців.

Беручи до увагу також найголовнішу характерис-
тику керівної еліти, а саме її спосіб легітимації вла-
ди, що зумовлює механізми вироблення та прийняття
політичних рішень, трансляції прийнятих рішень на
рівень масової свідомості та поведінки, в контексті
України їй потрібно не забувати про стан суспільної
думки.

Маємо констатувати, що, на жаль, українська ке-
рівна еліта сформувала закриту систему прийняття рі-
шень, яка часто не тільки не відповідає інтересам су-
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спільства, а й відірвана від них. Такий підхід на по-
чаткових етапах формування української держави був
нав'язаним державним апаратом, який надзвичайно
сильно переплітався з керівною елітою. Відповідно,
державна служба отримала "негласні" базові принци-
пи, які не відповідають її легальним цілям та функці-
ям.

Підводячи остаточний підсумок, наголосимо на
тому, що форма, принципи та способи формування
правлячої (керівної) еліти мають бути безпосередньо
пов'язані з ефективним функціонуванням державної
служби.
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