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ВСТУП 
 
Успішне функціонування суспільства, якість життя людей значною мірою 

залежить від правлячої меншості – еліти в державному управлінні, від її якісних 
характеристик.  

Тисячоліттями еліта виконувала дві основні функції: створення та 
розвитку. У певні історичні моменти в суспільствах виділялися групи людей, 
які були здатні покращити або створити нову систему життя суспільства та 
надалі забезпечувати збереження та розвиток цієї системи. 

Історичний досвід та сучасна практика свідчать, що побудувати потужну 
демократичну національну державу можна лише за умови наявності провідної 
верстви, яка зацікавлена в існуванні такої держави. Реалізуватися може лише 
соціально розвинений народ, що має власну духовну, інтелектуальну, 
життєздатну еліту.  

Сьогодні в Україні відбувається процес поступового оновлення (еволю-
ції) еліти, шляхів її рекрутування. Так, відбір найкращих представників суспіль-
ства в системі державного управління для створення Президентського кадро-
вого резерву “Нова еліта нації” та затверджена Комплексна програма професій-
ного розвитку осіб, зарахованих до цього резерву, спрямовані на формування й 
розвиток еліти в системі державного управління України.  

Навчально-методичні матеріали “Суспільно-демократичні цінності – 
основа формування еліти в державному управлінні” підготовлені з урахуванням 
Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президент-
ського кадрового резерву “Нова еліта нації” і є допомогою як особам, зарахова-
ним до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”, так і іншим 
слухачам Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної 
академії державного управління при Президентові України.  

Авторами при визначенні ролі еліти у відродженні та збереженні націо-
нальної ідентичності: розкрито сутність понять “ідентифікація”, “національна 
ідентичність”; названо основні концепції етнічної ідентичності та окреслено їх 
сутнісну відмінність; привернуто увагу до складових національної ідентичності 
сучасної української еліти.  

Також, надано інформацію про основні сучасні критерії елітності в 
державному управлінні: альтиметричний та аксіологічний, і доведено обов’яз-
ковість застосування цих двох підходів при визначенні поняття “еліта в держав-
ному управлінні”.  

У запропонованих матеріалах акцентовано увагу на цінностях в системі 
механізмів формування й розвитку еліти в державному управлінні та суспільно-
демократичних цінностях державно-управлінської еліти в контексті розвитку 
України.  

Опануванню навчального матеріалу та його закріпленню сприятимуть 
питання для самоконтролю знань та їх обміркування. 

Навчально-методичні матеріали рекомендовано для використання у про-
цесі підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів системи державного 
управління. 
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1. Роль еліти у відродженні та збереженні національної 
ідентичності 

 
Феномен ідентичності виникає у рамках глобальної проблематики існу-

вання самого людського виміру. 
Економічні та соціально-політичні трансформації, що відбуваються в 

сучасному українському суспільстві, спричинили виникнення нової етнополі-
тичної та соціально-психологічної реальності, однією з характерних ознак якої 
є виникнення кризи ідентичності сучасної управлінської та політичної еліти в 
Україні. В період зламу минулої соціальної системи та побудови нової 
демократичної держави еліта змушена адаптуватися до змін, які відбуваються, 
шукати своє місце в різних сферах життєдіяльності та життєтворчості. Словом 
шукати собі “місце під Сонцем"! 

Усвідомлення особистістю власної належності до певного народу відіграє 
в її житті досить важливу роль та помітно впливає на відносини між людьми у 
суспільстві. 

Серед безлічі проблем, що потребують вивчення в системі формування 
сучасної української еліти та формування у неї державницької психології є 
проблема психологічних чинників зростання значущості національної ідентич-
ності в наш час державотворення та особливості трансформації ідентичності 
еліти, до яких призвела зміна соціально-психологічного клімату в сучасному 
українському суспільстві [14]. 

На відміну від західної суспільної науки, в якій існують багаті традиції 
дослідження проблеми національної ідентифікації, у вітчизняній соціології та 
психології ця тема була “боязливою” і тому не була популярною серед науков-
ців, за неї були “Соловки”, “Гулаги”, “психушки”. Коли хтось видавав думки, 
що суперечили КПРС, то дорога його вела саме в такі місця. 

До категоріального апарату поняття "ідентифікація" увів З.Фрейд, 
розглядаючи у своїх працях причини її виникнення та функції, які вона виконує 
у розвитку особистості. Фрейд розглядав ідентифікацію як важливий механізм 
взаємодії індивіда з соціальною групою. Первинним моментом цього процесу 
він вважав ідентифікацію членів групи з лідером, еліта в даному контексті лідер 
нації (курсив наш, М.П.). На цій основі відбувається й ідентифікація членів 
групи один з одним через формування спільності "Я"-ідеалу [20, с. 120]. 

Поширення терміну "ідентифікація" (ототожнення індивіда з колективом, 
з етносом, з культурою) часто пов’язують з думкою американського психолога 
Е.Еріксона, який вважав її наріжним каменем розвитку "Его" людини. 

Щодо психосоціальної ідентичності, то Еріксон вважав її продуктом 
взаємодії між особистістю та суспільством. Цей тип ідентичності властивий 
лише зрілій особистості, в якої "внутрішня тотожність та безперервність" 
синтезується з прагненням інтеграції її з соціальними структурами (державою, 
нацією, різними соціальними групами). 

Е.Сміт пропонує такі параметри, присутність яких у суспільній свідомості 
свідчить про наявність національної ідентичності:  
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− історична територія, або рідний край;  
− спільні міфи та історична пам’ять;  
− спільна культура;  
− єдині юридичні права та обов’язки для всіх членів суспільства;  
− спільна економіка, можливість вільно пересуватись у межах національної 
території" [12]. 
Таким чином, основними елементами ідентичності Е.Д. Сміт уважає 

історичну територію, політико-юридичну рівність членів, спільну громадську 
культуру та ідеологію. Е.Д. Сміт розглядає національну ідентичність як 
колективний культурний феномен і застосовує для його аналізу соціологічний 
та етнологічний методологічний інструментарій. Учений розкриває природу 
національної ідентичності, її функції та значення, пов’язуючи національну 
ідентичність і націоналізм із питаннями етнічної ідентичності й етнічних 
спільнот. 

До зовнішніх функцій національної ідентичності Е.Д. Сміт відносить 
територіальні, економічні та політичні, а до вужчих, внутрішніх функцій – 
формування колективної національної свідомості: “…згуртування членів як 
людей "однієї національності" і "громадян". Сьогодні цього досягають завдяки 
обов’язковій, стандартизованій державній системі масової освіти, з допомогою 
якої державна влада сподівається прищепити вірність нації й самобутню 
однорідну культуру; саме цій діяльності більшість урядів, перебуваючи під 
впливом націоналістичних ідеалів культурної автентичності та єдності, 
віддаються з великим завзяттям" [12]. 

Польська дослідниця Т.Хінчевська-Геннель пропонує таке визначення: 
"Національна ідентичність – це соціально-психологічний феномен, характерний 
для особистостей чи груп людей. Це прояв існування нації на певному етапі її 
розвитку, й водночас – необхідна умова існування. Національна ідентичність 
формується під впливом таких чинників, як належність до мовної спільноти, 
історичні традиції, релігія; потреба у створенні народного героя; територіальна 
спільність; прагнення незалежної державності. Жоден із цих чинників не є 
абсолютно необхідним, водночас наявність одного чи двох із них не є 
достатньою. Всі вони можут змінюватися з часом" [22]. Згадані "чинники", або 
складники, національної свідомості частково збігаються з тими, про які згадує 
Е.Сміт, однак польська дослідниця не бере до уваги той факт, що вони 
водночас можуть бути складниками етнічної свідомості, не пояснює, як і чому 
вони стають національними. 

У вітчизняній історіографії (Я. Дашкевич, Н. Яковенко, Я. Грицак) 
поняття національної ідентичності є ключовим при аналізі проблем витоків 
української національної ідеї. 

Розпад СРСР та виникнення на його теренах нових незалежних держав 
спричинили у людей масовий "культурно-ідеологічний шок" та втрату стійкої 
соціальної ідентичності. Це прослідковувалося у кожній країні в перехідний 
період до ринкових відносин. Порушення соціальних стереотипів, зміна 
системи цінностей, соціальної структури суспільства – зумовили виникнення 
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кризи особистості. Індивід за таких умов змушений адаптуватися до змін, що 
відбуваються у суспільстві, шукати своє місце в різних сферах життєдіяльності. 
В такій ситуації посилюється потреба людини в самовизначенні в системі 
соціальних зв’язків, починається пошук груп, які допомогли б індивіду 
відтворити цілісність та упорядкованість зруйнованого світу, вийти з кризового 
стану ідентичності, дати для себе відповідь на запитання: "Хто Я", "Хто Ми – 
еліта в даній державі?". 

Останніми роками з’явилося багато нових груп, що претендують на роль 
еліти нації, але не всі вони ті, що зарахували себе до елітних кіл через бізнес, 
гроші, політичні партії, здатні успішно виконувати ціннісно-орієнтаційну та 
захисну функції для більшості людей. З цьогго приводу слушним є 
спостереження російського дослідника О.Панаріна: “Колишня еліта ще не 
втратила своєї національної прив’язки й ідентичності – колективне “ми”, що 
поєднує народ і еліту країни. Нова еліта не ототожнює себе з “цим” народом: її 
“ми” більше стосується міжнародних центрів влади – інтернаціоналу, 
глобалізму, ніж етнічного населення. Вона тримає капітали, має вілли, навчає 
своїх дітей – не в “цій” країні. Відповідно, доля “цієї” країни її цікавить 
найменше” [11]. Тому людина, особливо в перехідному суспільстві, обирає як 
референтну групу більш стабільну та стійку спільноту – сім’ю та етнос. 

Життєва важливість елітарної особистості бути прийнятою іншими 
людьми, однак, мати своє стійке етнічне, що є основним структурним 
елементом етнічної свідомості є усвідомленням людиною власної належності 
до свого народу. 

Українська дослідниця Ірина Кресіна зазначає, що національна 
ідентичність – це усвідомлення державно-політичної, громадсько-
територіальної спільності, духовної єдності, етнічної та історичної 
спорідненості, психолого-етнічної самобутності та неповторності [8]. 

Ю. В. Бромлей вважав національну самосвідомість важливим 
компонентом кожної людини, а еліти особливо, й тою неодмінною ознакою й 
умовою функціонування кожного етносу (народу), нації [2]. 

Ю. В. Бромлей в роботі "Очерки теории этноса" у структурі національної 
самосвідомості виокремив такі компоненти: 

− національна ідентифікація; 
− уявлення про "типові риси" своєї національної спільноти, її 

властивості як цілого, автостереотипи; 
− уявлення про спільність історичного минулого народу, спільність 

мови, культури, території ("рідна земля"); 
− уявлення про державну спільність при певних конкретно-історичних 

умовах; 
− усвідомлення та емоційне ставлення до матеріальних та духовних 

цінностей нації, її досягнень; 
− усвідомлення національних інтересів [2, с. 175-180]. 
Даної структури дотримуються також відомі соціологи Росії 

Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробіжева [1]. 
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Поняття "національна ідентифікація" починає фігурувати в науковій 
думці СРСР в 70-х рр. XX ст., а розуміють під цим поняттям процес 
ототожнення, уподібнення суб’єкта зі своїм етносом [5]. 

Дослідження етнічності західними вченими мали метою прогнозування та 
розв’язання міжетнічних, міжнаціональних конфліктних ситуацій, бо саме на 
цей період припадає ідея А. Лоу про етнічний ренесанс у XXІ ст. 

Наслідком спрямування інтересу до досліджень етнічної ідентичності 
стало виникнення багатьох концепцій: примордіалізм, інструменталізм і 
конструктивізм. 

Дамо коротку характеристику кожної із них: 
Примордіалізм – його представниками були антропологи, етнологи, 

соціологи (Ван де Берг, Ентоні Д. Сміт, Ю.В. Бромлей, Л.М. Гумільов та ін.). 
Прихильники цієї орієнтації розглядають етнічність як споконвічну 
характеристику, що властива індивідові як суб’єкту конкретної етнічної 
спільноти, як невід’ємну потребу людей належати до конкретного етносу. Вона 
є "етнічністю в серці", яка змішана на "крові" й "ґрунті". 

Конструктивізм – протилежна "примордіалізму" наукова орієнтація. 
Вона є найбільш розповсюдженим на заході сучасним підходом до пояснення 
природи етнічності. Прихильники даного підходу вважають, що етнічність 
коріниться не в "серцях", а в "головах" індивідів, які є членами етнічних груп. 
Бачення етнічності з точки зору конструктивізму дано норвезьким 
антропологом Ф. Бартом. Істотною рисою зазначеного підходу є уявлення про 
етнічність не як про одвічно даний феномен, а скоріше як створений [3]. 

Інструменталізм – поєднує в собі два попередні. Склався даний підхід в 
рамках політології, соціології влади, політичної антропології. Прихильники цієї 
орієнтації розуміють етнічність як спосіб досягнення групових інтересів, як 
ідеологію, яку створює еліта для мобілізації групи. Ключовою концепцією 
даного теоретичного напряму є ідея етнічного інтересу (М.М. Губогло, 
Л.М. Дробіжева). 

Важливе місце національна ідентичність еліти займає у системі 
соціальної ідентичності. Протягом життя еліта, як вибрана верства суспільства, 
включається до багатьох груп, усвідомлює себе членом різних спільнот, 
намагаючись дати собі відповідь на запитання: "Хто я?" Тим самим, фіксуючи 
своє місце у системі суспільних відносин. Процес, коли людина 
самовизначається через членство в соціальній структурі суспільства 
називається соціальною самоідентифікацією. Особистість на основі стійкого 
емоційного зв’язку та засвоєння групових норм і цінностей відчуває та пов’язує 
свою належність до різних соціальних спільнот. Сукупність цих спільнот 
складає цілісну соціальну ідентичність особистості. Важливе місце у структурі 
соціальної ідентичності належить ідентифікації особи з національною 
спільнотою, відчувати себе часткою "Ми". 

У процесі формування національної ідентичності громадян зусилля 
політичної еліти та бюрократії відіграють ключову роль, адже елементами її 
конструювання виступають державна мовна політика, так само як і освітня й 
культурна політика.  



9 

Національна ідентичність задовольняє потребу стабільності, їй 
притаманна стабільність складу, традиція спадковості поколінь, людину 
неможливо вилучити із національної спільноти. Це є найбільш значуща 
референтна група. Нація має минуле, сучасне і майбутнє. Вона надихає людей 
на підпорядкування спільній долі, допомагає особистості дістати особисте 
відновлення і гідність у національному розвитку. На груповому рівні 
національна ідентичність пов’язує і солідаризує індивідів на основі групового 
членства. Перед сучасною українською елітою стоїть завдання сформувати 
українську національну ідею. “Українському народові, – пише В. Литвин, – 
прийшовся до типу принцип широкого демократизму і визнання рівного 
політичного права задля кожної одиниці суспільства” [9, с. 3].  

Англійський етнолог Е. Сміт зауважує, що національна ідентичність 
виконує і функцію згуртування людей як представників "однієї національ-
ності", так і "громадян" [12]. Отже, якщо ми ведемо розвідку про сучасну 
українську еліту, то мусимо признати, що вона є поліетнічною, бо за даними 
перепису населення України 2001 p. (останнього), важливо диференціювати 
громадян України як загальнонаціональну українську спільноту, яка 
складається з великої кількості етносів. В такому разі ми говоримо про 
українську політичну націю. Це дає нам підстави поділяти точку зору вченого 
Оксфордської школи М. Баррет , який твердить, що національна ідентифікація 
складається із двох аспектів – етнічної та громадянської ідентичності.  

Саме цю ідею етнічності, громадянськості мусимо враховувати, коли 
йдеться про функціональну роль української еліти (як представника української 
політичної нації) в державотворчих процесах сучасної України. Тобто, маємо 
необхідність толерантно твердити про етнічну ідентифікацію та соціальну 
(громадянську), яка має місце і повинна розвиватися в сучасному українському 
суспільстві. Однак, мусимо зважати на таку складову проблеми, як належність 
окремих особистостей до свого власного етносу по крові і водночас до 
української політичної нації, що консолідує усіх представників еліти на 
громадянську позицію в українському суспільстві. Ця теза ставить перед елітою 
завдання про виконання не своїх лише корпоративних завдань, а 
державницьких потреб суспільно-значимої ідеї згуртування навколо себе всього 
українського народу на виконання доленосних завдань державотворення і 
формування громадянськості, відповідальності кожного представника еліти за 
долю української держави і народу.  

Необхідно усвідомлювати, що формування національної ідентичності — 
це процес, який проходить в кожній модерній державі, бо він забезпечує 
демократичний розвиток суспільства. Тому лише в постійній взаємодії 
держави, інститутів громадянського суспільства та національної еліти цей 
процес може тривати. 

Більше 350 років бездержавності в Україні сформували в українського 
народу психологію недержавного народу. Саме еліта у державі повинна бути 
взірцем громадянськості. Чи є вона такою? Запитання першого порядку до 
державотворців, бо вони взяли на себе честь бути елітою, а чи є усі вони такою 
верствою, питання найвищої ваги. Отже основною місією еліти, в контексті 
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збереження національної ідентичності, повинно стати наступне: бути взірцем 
для суспільства; управляти достойно у суспільстві; бути високоморальними, 
духовними; бути патріотами держави і народу та ілюструвати свою 
громадянську позицію своїми справами, а не словами, обіцянками. 

Осмислюючи компоненти національної ідентичності еліти, вважаємо за 
необхідне більш детально зупинитися на них. Західні та вітчизняні дослідники 
відносять до національних ознак майже однаковий набір феноменів: рідна 
земля, мова, спільність походження, матеріальна та духовна культура, риси 
національного характеру, традиції, обряди, звичаї, зовнішність, особливості 
поведінки, емоційність тощо. 

Мова – головний компонент національної культури, оберіг та 
ретранслятор духовних цінностей, в якому виражається менталітет, характер та 
національні почуття народу. Мова –універсальний спосіб пізнання світу й 
самопізнання. Мова виступає скарбницею історичної пам’яті народу, його 
ідеалів, моралі й етики, його історичної долі, засобом створення оригінальної 
національної літератури, науки, мистецтва, в яких втілюється національна 
самосвідомість, специфіка способу життя народу, його мислення. 

У національному бутті мова виконує низку суттєвих функцій, а саме: 
комунікативну, гносеологічну, мислетворчу, номінативну, експресивну, 
естетичну, культурологічну, ідентифікаційну. 

Проблема володіння державною мовою національною елітою, а також 
мовна політика в державі надзвичайно важлива проблема, бо саме мова у 
кожного народу є творцем, інтерпретатором та оберігачем її єства, її традицій. 
Зокрема, коли йде процес державотворення, то значення розвитку та 
функціонування державної мови є дуже важливим чинником державного 
іміджу у світі, який культивує еліта держави у різних інституціях та у 
політичному Олімпі держави - Верховній Раді, коли йде мова про сучасну 
Україну. Саме тому перед українською політичною, управлінською та 
освітянською елітою стоїть проблема володіння державною мовою та 
функціонування в українському суспільстві державної української мови.  

Сьогодні в Україні більше 80% громадян спілкуються переважно 
українською мовою (включаючи тих, хто переходить на спілкування 
російською мовою в залежності від обставин). Отже, можна сказати, що 
населення України, у своїй переважній більшості, володіє державною мовою 
(українською) – це гарний показник, який створює нам надію на те, що в 
Україні з державною мовою та її функціональною роллю у суспільстві буде все 
гаразд. Гаслом в поліетнічному українському суспільстві має бути: "Скільки 
мов ти знаєш, стільки раз ти людина!". 

Реалії життя засвідчують, що чим більш міцними є зв’язки людини з 
культурою народу та його мовою, тим більш високим є рівень розвитку 
громадянських якостей особистості, еліти, тим більш виразними є її патріотичні 
почуття та почуття громадянськості, відповідальності особистості перед 
народом за своє покликання у суспільстві. Те, що Україні потрібна еліта, яка 
мала би бути "совістю нації", про те немає ніяких сумнівів і народ про це 
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прагнення бачити свою національну еліту бути “совістю нації” завжди ствер-
джує і мріє про це. 

Звичайно, національну ідентичність визначає не лише мовна спорід-
неність і розвиток мови, але і історико-культурний розвиток етносу, який 
упродовж тисячоліття реалізовувався в особливому культурному, історичному і 
політичному середовищі. Варто згадати, що український народ досить довго 
перебував під впливом або навіть тиском інших країн загарбників. Але це не 
перешкодило українському народові залишитися вірним Українським 
традиціям, культурі та вірі власне всьому тому, що і стало фундаментом 
виникнення української держави. 

Вагомим чинником світоглядних засад еліти в контексті досліджуваної 
проблеми є потреби формування інтересу еліти до історичної пам’яті народу. 
Інтерес елітарної особистості до історії народу країни, де ти живеш, працюєш, 
народився – честь і совість її, бо вона прагне з історії взяти досвід успіхів та 
невдач і тим самим мати базову основу для практики сьогодення. Інтерес до 
історичної пам’яті сприяє становленню національної ідентичності елітарної 
особистості. 

У структуру національної ідентичності входить і афективний компонент, 
зміст якого складає емоційне переживання елітарною особистістю власної 
належності до національної спільноти, що проявляється цілою гамою почуттів, 
а саме: суб’єктивна актуальність, міра важливості, валентність (позитивну, 
негативну), почуття належності (близькості, групової згуртованості, солідар-
ності), емоційно-ціннісне ставлення до ознак нації (таких як національна тери-
торія, мова, культура, історія тощо), почуття (почуття національної гордості, 
сорому, провини, відповідальності), громадянське почуття (яке може і повинні 
враховувати представники еліти різноетнічного походження в Україні) тощо. 

Важливою складовою національної ідентичності сучасної української 
еліти є поведінковий компонент (контактивний). Його зміст складає поведінка, 
дії особистостей, регуляторами яких є засвоєні норми та цінності, з чим елітар-
на особистість себе ідентифікує в суспільстві. Основною частиною поведін-
кового компоненту національної ідентичності є дії людини, регуляторами яких 
є засвоєні норми та цінності тієї національної спільноти, з якою особистість 
себе ідентифікує. Певною частиною поведінкового компоненту національної 
ідентичності еліти є уявлення про найбільш вдалі адаптивні способи поведінки, 
які були вироблені народом у минулому та закріплені в народі традиційно. 

Проте, досвід кожної людини, що набувається у суспільстві в процесі 
соціалізації є унікальним. Змістовні ж характеристики виокремлених у 
структурі національної самоідентифікації компонентів елітарних особистостей 
також є індивідуальним та своєрідним. Така своєрідність може проявитися в 
поведінці особистості в процесі міжетнічного спілкування. Позитивна та 
негативна національна ідентичність можуть проявитися у своїх крайніх формах 
(дискримінація, приклад окремих представників сучасної американської полі-
тичної еліти щодо еліти Іраку). 

Наприклад, гіперпозитивна ідентичність виникає в результаті гіпер-
трофованого прагнення лідера чи особистості до позитивної національної 
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ідентичності, що приводить до абсолютної впевненості людини у вищості своєї 
групи над іншими, віри у винятковість власної нації. Наприклад, ідея Гітлера 
про вибраність арійської раси. 

Емоційний компонент таких настанов набуває яскраво негативної 
спрямованості, що виражається у неповажному ставленні до інших народів, 
недовірі, ворожості, неприязні, приниженні їх гідності. Прикладом тут може 
бути колишнє ставлення до негрів в Америці, рабів у Римській імперії та ін. 

Якщо взяти елітарну особистість, то такі прояви і в наш час мають місце в 
окремих випадках. Гіперпозитивна ідентичність може мати такі конкретні прояви, 
як: етноцентризм, етноегоїзм, етноізоляціонізм, національний фанатизм та ін. 

Тому важливо кожному етносу в державі звертати увагу на національне 
виховання в плані шанобливого, толерантного ставлення до інших народів, їх 
культур, традицій, віри, які теж збагачують скарбницю загальнолюдських 
цінностей [21, с. 113-121]. Словом, суспільство в цілому повинно дбати про 
культуру міжнаціонального спілкування, основним взірцем якої покликана бути 
національна еліта, яка є найбільш відповідальною за злагоду і мир у сучасному 
поліетнічному українському суспільстві. 
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2. Сучасні критерії елітності в державному управлінні 
 
При визначенні приналежності до еліти застосовують два основні 

підходи: аксіологічний та альтиметричний, або один з цих двох.  
Альтиметричний критерій елітності – вказує на приналежність до еліти за 

фактом володіння індивідуумами реальною владою і впливом, без прямого 
(обов’язкового) зв’язку з їх інтелектом і морально-етичними якостями.  

Найчастіше сучасники розглядають еліту за альтиметричним підходом 
(структурно-функціональним). При цьому, погоджуючись, що на посадах 
“еліти” мають бути найкращі представники суспільства (аксіологічний, 
ціннісний підхід) 

Відповідно до функцій та структури державного управління як складових 
його системи “еліта в державному управлінні” за альтиметричним підходом – 
це невід’ємна і важлива частина суспільства, яка виникає в результаті його 
соціально-політичної диференціації, наділена офіційними повноваженнями та 
володіє правом і можливостями приймати управлінські рішення щодо 
життєдіяльності суспільства (держави), організовувати їх упровадження, 
контролювати діяльність усіх ключових інститутів суспільства і таким чином 
займає керівне місце в суспільстві (державі). 

Еліта в державному управлінні є складовою системи суб’єктів 
державного управління, її найвища страта (за повноваженнями, можливістю 
впливів на суспільні процеси, свідомість, поведінку і діяльність людей), це 
складна ієрархізована структура, яка забезпечує цілісне функціонування 
держави та її інститутів [6, с. 49-50]. 

Аксіологічний (ціннісний) підхід базується на початковому смислі 
поняття “еліта” (тобто “краще”). Аксіологічний критерій елітності – сутність 
елітної якості людини. Мається на увазі, що індивідууми, які відносяться до 
еліти володіють вищими інтелектом, талантом, здібностями, компетентністю, а 
так само вищою мораллю і моральністю в порівнянні з середніми показниками 
загального соціуму [1, с. 31-33]. 

Сутність еліти і донині викликає значні суперечки серед учених. Перші 
трактування були дані ще у прадавні часи. Конфуцій, Платон, Аристотель 
заклали основи ціннісного підходу до розуміння еліти. Згідно з цією версією, 
еліта включає кращих з кращих, тобто тих, хто володіє такою доброчесністю, 
як мудрість і справедливість. 

Слід нагадати, що Платон сформулював чіткі вимоги до осіб, що 
становлять еліту, та правила їх відбору і виховання: “... треба шукати людей, які 
найвідважніше від усіх стоять на варті своїх переконань і вважають, що для 
держави завше треба робити все найкраще. Уже з дитинства, пропонуючи їм 
заняття, слід помічати, в чому хто з них найбільш забудькуватий і піддатливий 
на обман. Тямовитих і таких, що не піддаються обману, потрібно відбирати, а 
хто не такий, тими нехтувати... Слід також залучати їх до важкої праці, негод і 
змагань і спостерігати там те ж саме ... необхідно влаштовувати для них і третє 
випробування, тобто перевірку за допомогою спокуси, і при цьому спостерігати 
за ними ... юнаків треба зіштовхувати спочатку із чимось страшним, а потім, 
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для переміни, з приємним, випробовуючи їх набагато ретельніше, ніш золото у 
вогні, і тоді з’ясується, чи може молодий хлопець опиратися спокусі, чи в 
усьому він доброчесний і чи добрий з нього охоронець не тільки самого себе, а 
й мистецтва, якого він навчався, а також чи за таких умов виявить він себе 
поміркованим і гармонійним, здатним якнайбільше принести користі і собі, й 
державі. А того, хто завжди витримував випробування – і в дитинстві, і в 
юності, і в зрілому віці, виходячи з усього неушкодженим, того якраз і слід 
призначати правителем і охоронцем держави ... а хто не такий, того треба 
відкинути ... ” [2, с. 102-103; 5, с. 43-47]. Готовність відмовитися від родинних 
почуттів і особистих симпатій є основою для подолання протекціонізму, 
непотизму, і тим запобігти виродженню еліти.  

Аристотель розвиває вчення про моральність як про “похвально здобуту 
якість душі”. Душа етично доброчесна у тій мірі, в якій практичний розум 
оволодіває афектами. Доброчесність – це “порив до прекрасного, поєднаний із 
міркуванням”. Чесноти розумної частини душі здобуваються шляхом навчання, 
а етичні – шляхом виховання.  

В. Парето вказує на такі основні риси еліти. По-перше, еліта є 
однорідною (так звана теорія трьох С). Вона усвідомлює, що є прошарком, 
відокремленим від суспільства, об’єднана спільністю соціального походження 
та досвіду, відзначається солідарністю при захисті власних інтересів. По-друге, 
еліта має зверхність над масами, що виявляється у таких елітарних 
психологічних якостях, як енергійність, мужність, доброчесність. Втрата елітою 
цих якостей призводить до її занепаду. По-третє, всередині еліти відбуваються 
зміни (так звана циркуляція еліт), під час яких вона допускає у свої ряди нових 
членів і тим самим зберігає панування або чинить опір структурному і 
кадровому оновленню, що призводить до революції [4]. 

Сьогодні управління розвитком суспільства потребує еліти не тільки за 
фактом володіння владою, впливом (альтиметричний критерій), а обов’язково 
за наявності у неї якісних характеристик – аксіологічний критерій елітності. До 
ціннісних характеристик еліт державного управління відносять: інтелектуальну 
і моральну перевагу (Ж.Боден); найвище почуття відповідальності (Х.Ортега-і-
Гассет); здібність до лідерства (Л.Фройнд); найбільшу кваліфікованість 
(Л.Саністебан, Л.Боден); визначні психологічні, соціальні й політичні якості 
(О.Крюков); авторитетність, спеціальну підготовку, управлінську компетент-
ність, лідерські та моральні якості і здоров’я (Г.Дмитренко, Т.Ріктор); професіо-
налізм (Т.Ріктор); ділові, професійні якості (О.Воронько); морально-духовні 
якості: людяність, духовність, порядність, чесність, поваги гідності людей, 
почуття обов’язку (М.Пірен); досвід державотворення, професіоналізм, 
інтелектуальні здібності, патріотизм та духовність (М.Пірен); соціально-
психологічні якості, серед яких лідерство (М.Логунова); творче інноваційне 
мислення, оптимізм, емоційна стійкість, підприємливість, стресостійкість, 
уміння керувати власною поведінкою та створювати соціально-психологічний 
комфорт у колективі (М.Логунова); високий рівень культури, інтелекту, духов-
ності, моралі, патріотизму, лідерських здібностей (А.Гаврилюк); морально-
психологічна готовність (Л.Орбан-Лембрик); патріотизм, відповідальність, 
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громадянська компетентність (В.Шахов); компетентність, моральність, відпові-
дальність (В.Ребкало); професійно-ділові, адміністративно-організаторські, 
соціально-психологічні, морально-етичні якості (М.Логунова).  

Зауважимо, що деякі дослідники серед ціннісних характеристик еліт 
(аксіологічний критерій елітності) державного управління називають 
професіоналізм, але ряд сучасних науковців зазначені якості вбачають 
частиною професіоналізму. Професіоналізм еліти державного управління, 
включає увесь комплекс знань, умінь, навичок (скоригованих відповідно до 
завдань та компетенцій займаної посади) та найкращих якостей людини, які 
необхідні для ефективного виконання державного управління, та, які 
потребують постійного формування (удосконалення). Вищеназвані якісні 
характеристики еліти державного управління можна вважати складовими 
поняття “професіоналізм”. Проте цей перелік є неповним, потребує 
розширення, структурування та уточнення відповідно до місця та повноважень 
особи в системі державного управління. При цьому слід зауважити, що рівень 
професіоналізму осіб, що претендують на зайняття найвищих (“елітних”) посад 
має бути значно вищий, ніж до претендентів на інші посад у системі 
державного управління [3, с. 163-167].  

Також зазначимо, що у січні – квітні 2011 року проводилось анонімне 
анкетне опитування, метою якого є з’ясування характеристики сучасної 
політико-владної еліти та її участі у державотворчому процесі.  

В опитуванні взяли участь такі категорії слухачів Інституту підвищення 
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при 
Президентові України: заступники голів обласних державних адміністрацій, 
голови районних державних адміністрацій; керівники структурних підрозділів 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного 
агентства земельних ресурсів України, Міністерства екології та природних 
ресурсів України; Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерства культури України, Державної служби інтелектуальної власності 
України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України; державні 
службовці та посадові особи місцевого самоврядування I-IV категорії посад 
(вперше прийняті на державну службу); учасники тематичних семінарів; 
керівники і викладачі навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних службовців. Усього в опитуванні взяли 
участь 582 респонденти, більшість з яких є представниками владної еліти, тому 
що займають високі посади у сфері державного управління і державної служби. 

До поняття “еліта” респонденти насамперед віднесли тих осіб, хто має 
освіту та інноваційне, творче мислення (63,4% голосів від загальної кількості 
респондентів), має інтелект (38,0%), духовність (32,3%).  

Це підтверджує тезу, що політико-владна еліта має бути освіченою, 
духовною, інтелектуально розвиненою та професійно підготовленою. Тому 
найменшу кількість голосів отримали ті, хто мають знайомства з впливовими 
людьми (7,7%) та ті, хто мають гроші (17,7%). 

Портрет сучасного керівника, зокрема і особливо в системі державного 
управляння, мають характеризувати якості трьох основних груп: морально-



17 

етичні, професійно-ділові та особистісні, які певним чином взаємопов’язані між 
собою. Із урахуванням цих трьох груп якостей важливо вивчати відповідність 
керівника (претендента на керівну посаду) кваліфікаційним вимогам, 
пред’явленим посадою, формувати відповідні професіограми, у яких, з одного 
боку, будуть враховані вимоги до особистих якостей керівників, а з іншого – 
відповідні вимоги щодо знань, умінь, навичок, здібностей, необхідних для 
якісного виконання завдань державного управління [3, с. 163-167]. 

Респонденти дуже низько оцінили (за п’ятибальною шкалою) рівень 
виконання основних функцій сучасною політико-владною елітою України і в 
основному вважають, що еліта виконує свої функції на оцінки “1”, “2” та “3”. 
На жаль, за кількістю голосів на оцінку “1” оцінено такі функції: “бути взірцем” 
– 39,7%; “виховувати” – 30,4%; на “3” оцінено “управляти” – 30,6%; “навчати” 
– 29,0%; “спілкуватися” – 27,1%.  

Така низька оцінка вказує, що еліта, яка існує сьогодні в Україні, на 
думку слухачів, працює не достатньо ефективно, тому потребує професійної 
підготовки, цільового навчання для якісного виконання всіх своїх функцій. 

Отже, у зв’язку із зростанням вимог, постає завдання формування нового 
типу керівників у державному управлінні із застосуванням аксіологічного 
критерію елітності, здатних організовувати, координувати, ініціювати роботу 
інших, працювати в нових суспільних умовах.  
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3. Цінності в системі механізмів формування й розвитку 

еліти в державному управлінні 
 
Сучасні філософи зазначають, що “цінність”, як термін, позначає належне 

та бажане, на відміну від реального, дійсного. XX століття успадкувало дві 
основні групи концепцій стосовно пояснення природи поняття цінності – 
об’єктивістську та суб’єктивістську. Лінію об’єктивістського розуміння цього 
поняття започаткував Платон: він розумів ідею добра як таку, що в принципі не 
відрізняється від інших ідей, а, отже, не відрізняється і від істини; винятковість 
цієї ідеї полягала в тому, що, з погляду Платона, вона увінчує ієрархію всіх 
інших ідей. Відповідно до суб’єктивістського розуміння “цінність” належить до 
психічних об’єктів – їх джерелом є наші бажання, інтереси, почуття, ставлення. 
У філософії кінця XX століття суперечка двох названих підходів до проблеми 
цінності існує у вигляді певних тенденцій. Більшість сучасних філософів у 
поясненні природи цінності прагнуть поєднати позитивні елементи обох 
підходів – як суб’єктивістського, так і об’єктивістського. “Цінність”, за 
висловом Фрондізі, є результатом напруги між об’єктивним та суб’єктивним 
[10, с. 707]. 

Те ж саме ми можемо сказати про цінності як складову аксіологічного 
критерію елітності еліти в державному управлінні. У сучасних реаліях 
найчастіше вони сприймаються як належне та бажане, а не як реальне і дійсне. 
Проте, при формуванні еліти в державному управлінні, слід прагнути до їх 
поєднання.  

В.А.Ребкало і В.М.Козаков визначають “цінність” як феномен, який 
об’єктивно, за своєю природою є благом для людини, спрямованим на 
утвердження її в бутті, реалізацію її творчих можливостей. На їх думку, 
“цінність” – це такі результати або продукти різноманітної діяльності людей, 
які задовольняють які-небудь матеріальні або духовні потреби людей різних 
соціальних груп [7, с. 714-716]. 

Наведемо найбільш поширені класифікації цінностей, на які ми 
спираємося під час дослідження формування та розвитку еліти в державному 
управлінні. 

Переважно цінності поділяють на дві великі групи: 1) “нижчі”, або 
“матеріальні” (те, що задовольняє біологічні потреби) і 2) “вищі”, або духовні.  

Цьому поділу відповідає поділ на інструментальні або зовнішні цінності 
(ті, що є засобом для утвердження інших цінностей) і самодостатні або, інакше, 
внутрішні цінності [10, с. 707-708]. 

Як зазначає В. Лісовий, духовні цінності є переважно внутрішніми, само-
достатніми. Самодостатні цінності мають більше ознак об’єктивних цінностей: 
їхнє буття як цінностей не залежить від того, цінуємо ми їх чи ні – від яких іде 
“заклик” шанувати та захищати їх; якщо не чують цього заклику, то наслідком 
цього є духовна деградація людей. За змістом духовні цінності поділяють на 
релігійні, моральні, естетичні, політичні, правові та ін. [10, с. 707–708].  
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Існує також поділ цінностей на індивідуальні, колективні (партикулярні) 
та універсальні. Універсальні або, інакше, вселюдські цінності – це ті, що прий-
няті (чи мають перспективу бути прийнятими) різними народами, культурами, 
націями, цивілізаціями (наприклад, права людини). Цінності партикулярні – це 
цінності даного суспільства, самобутньої культури, нації, цивілізації. 
Зрозуміло, що універсальні цінності існують як включені в контекст кожної із 
культур, націй чи цивілізацій [10, с. 707-708].  

Слід зазначити, що ставлення людини до світу лежить в дихотомії: знання 
та цінності. Як зауважують Г.П. Ситник, В.І. Абрамов і Д.Я.Кучма лінія 
розмежування між ними проходить через проблему раціональної чи моральної 
(ціннісної) визначеності світу [8, с. 104]. 

Крім того, цінності містять у собі спонукальний складник і саме тому 
вони відіграють важливу роль у перетворенні реальності, виконують роль 
основи для дії, спрямовують індивідуальну і колективну дії. Саме ціннісні 
орієнтації людини визначають лінію її поведінки і визначають її як особистість. 

Цінності відіграють провідну роль в об’єднанні індивідів для спільних, 
колективних дій; є важливими у забезпеченні основи для єднання людей у 
нації, цивілізації чи навіть людства, оскільки це передбачає наявність деяких 
базових спільних цінностей [10, с. 707-708]. 

Отже, постають питання: на які цінності має бути зорієнтовано 
формування й розвиток еліти в державному управлінні; які складові цих 
цінностей; яким чином можна впливати на їх формування. 

Насамперед, зазначимо, що представники еліти в державному управлінні є 
особистостями і це передбачає наявність сформованих особистих духовних цін-
ностей (індивідуальні цінності). По-друге, вони мають дотримуватися цінностей 
професійного середовища (професійні цінності). По-третє, їм мають бути 
притаманні цінності держави, суспільства (національні1 цінності). Черговість у 
даному випадку не свідчить про пріоритетність. Названі групи цінностей тісно 
взаємопов’язані між собою. Деякі цінності можуть входити до усіх названих груп, 
що свідчить про їх універсальність. І таке явище можна вважати ідеальним. 

Наприклад, до моральних (духовних) цінностей відносять:  
1) осмислені моральною свідомістю, етично обґрунтовані, належні 

доброчесності й відповідні їм норми поведінки (мудрість, мужність, 
толерантність, вірність, правдивість, щирість та ін.);  

2) узагальнений зміст основних етичних понять (добро і зло, 
справедливість, щастя, гідність, честь, обов’язок тощо) і принципів (альтруїзм, 
гуманізм, благоговіння перед життям та ін.);  

3) безпосередньо значимі для людини універсальні зразки, вимоги, ідеали 
моралі, які мають самостійний статус, схвалюються суспільною думкою, зна-
ходять втілення в праві, релігії, мистецтві, філософії [10, с. 708].  

Зазначимо, що буття і цінності мають бути як нероздільні, і, отже, мора-
льна аксіологія невід’ємна від онтології. Тривалий час моральні цінності 

                                                           
1 У смислі загальнодержавні, бо мається на увазі не окрема нація, а громадяни України як 

спільнота. 
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розглядалися як ієрархічно підпорядковані в межах більш глобальних ціннісних 
систем і не набували значення універсальних і самодостатніх [10, с. 708].  

Сьогодні, на нашу думку, моральні цінності мають бути універсальними і 
свідчать про самодостатність як особи, так і суспільства, які їх сповідують. 
Моральні принципи мають бути притаманні особі (індивідуальні цінності), 
повинні входити до професійних цінностей та одночасно бути національними 
цінностями. Так, зокрема, доброчесність (обов’язкова, на нашу думку, для еліти 
в державному управлінні) – це: 

– якісна характеристика особи (індивідуальні цінності);  
– принцип державної служби (професійні цінності); 
– складова механізму забезпечення національної безпеки (національні 

цінності). 
Зауважимо, що національні цінності, за визначенням Г. П. Ситника, – це 

цінності, які притаманні суспільству або окремому народу країни, матеріальна, 
інтелектуальна і духовна власність та досягнення, що становлять основу його 
матеріального й морального існування і розвитку та визначальним чином 
справляють вплив на формування системи національних інтересів і цілей, є їх 
базовим компонентом [9, с. 718]. У нашому дослідженні ми акцентуємо увагу 
на духовних, зокрема моральних цінностях як частині національних цінностей, 
що є основою національної безпеки.  

Деградація та втрата національних цінностей фактично означають втрату 
національної ідентичності. Вони визначають ціннісні орієнтації суспільства, 
політичні, культурологічні та філософсько-світоглядні уявлення й переконання, 
моральні та етичні принципи поведінки кожного члена суспільства [9, с. 718]. 
Тому усвідомлення їх елітою в державному управлінні та відповідно дії еліти 
на їх основі є архіважливим.  

Також слід зауважити, що розвиток теорії та практики державного 
управління у сфері національної безпеки потребує поглиблених самостійних 
досліджень процесів, які відбуваються в Україні в контексті їх ціннісного 
змісту. Але сьогодні, на жаль, можна констатувати про відсутність системного 
уявлення про національні цінності України, про недопустимо поверхове 
ставлення щодо гостроти необхідності її розв’язання [8, с. 107]. 

На нашу думку, питання національних цінностей прямо пов’язано з 
цілями державного управління та національною (загальнодержавною) ідеєю. 

Поділяючи думку Ф.М.Канака [4] зазначимо, що національна ідея містить 
у собі те, що, реалізуючись в державі й національному бутті громадян, 
забезпечує їхню самобутність, непересічність у світі суверенних країн. Розхожі 
твердження, що національна ідея є анахронізмом, що часи її життєдайності 
пройшли разом з епохою формування національних держав, ніяк не доведені. В 
той же час, розмаїття країн у сучасному світі досить легко подати як наслідок 
реалізованого в них багатства форм національної ідеї, сформованої за 
неоднаковими канонами й на різному соціо- й етнокультурному фундаменті. 

Національна ідея – синкретичне й багатопланове утворення. В ньому є 
елементи поняття і власне ідеї почувань і етнокультурних проявів. Говорячи 
про національну ідею як духовну опору за умов перехідного стану маємо на 
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увазі сукупність переконань, вірувань, інших світоглядних утворень, навколо 
яких складається нова система духовності, складається система духовного 
життя, національного буття, що одночасно формується [4, с. 41]. 

Конкретний зміст національної ідеї може еволюціонувати, обростати 
новими елементами, уточнюватись, але за будь-яких обставин вона утримує в 
собі віру в життєздатність і оптимальність створюваного національного буття 
(нової його форми); вона не дозволяє розслаблюватися на шляху до мети й т.ін. 

За умов перехідного суспільного стану національна ідея є одним з 
найпотужніших інтегративних чинників і стимулів до масової діяльності в 
сфері забезпечення державного суверенітету, захисту національного буття, 
здійснення державотворчих заходів, є підвалиною, на якій тримається терпіння 
в нестатках і спроможність чекати й далі змін на краще [4, с. 41]. 

На нашу думку, такі ціннісні орієнтації мають бути базисом (основою) 
формування та розвитку еліти в сучасному державному управлінні і тому 
пронизувати усі види навчання претендентів на високі і найвищі посади в 
державному управлінні. Зокрема, це прямо стосується навчальних програм з 
підготовки магістрів освітнього напряму “Державне управління”, осіб, 
зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”, 
підвищення кваліфікації керівних кадрів системи державного управління. “Слід 
бути не тільки знаючими, але й духовними” [6, с. 171]. 

Дослідження сучасних програм підготовки керівників вищої ланки в 
державному управлінні в різних країнах світу підтверджує тенденцію переходу 
до “людиноцентризму”, а місію освіти як “людинотворення”. Таке розуміння не 
обмежує освітній процес лише передаванням (або набуттям) знань (умінь, 
компетенцій2 тощо), а включає фактор соціалізації та виховання особистості, 
орієнтації на вдосконалення та досконалість [3, с. 260]. 

Погоджуємося, що шлях “творення Людини” (повною мірою стосується 
еліти в державному управлінні) – це, по суті, відкриття того, що в ній уже є, а 
освіта повинна лише “допомогти людині розбудити те, що в ній вже закладено 
(природні унікальні здібності, нахили)” [5, с. 523], та допомогти Людині 
пізнати та усвідомити своє призначення, свою місію [3, с. 261], усвідомити себе 
через духовні цінності. Як зазначає М.І. Пірен: “архетипова самосвідомість 
ставить нас усіх перед серйозним викликом – перед поверненням до духовності 
та відповідальності за свої дії” [6, с. 174]. 

Отже, ціннісні орієнтації мають бути базисом (основою) формування й 
розвитку еліти в сучасному державному управлінні і тому пронизувати усі види 
навчання претендентів на високі і найвищі посади в державному управлінні [11, 
с. 43-50]. 

 
 
 
 
 

                                                           
2 У  цьому випадку компетенції як складова компетентності. 
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4. Доброчесність – сутнісна ознака еліти в державному управлінні 
 
 
Здавен відомо слово “доброчесність”, проте бували періоди коли про 

нього або забували, або використовували у значенні, дещо іншому від 
первинного. Останнім часом його часто вживають у контексті боротьби, 
протидії або запобігання корупції.  

Так, Указом Президента України від 11 вересня 2006 р. № 742 затвер-
джено Концепцію подолання корупції в Україні “На шляху до доброчесності” 
[5], Творчим об’єднанням ”ТОРО” (Контактна група Transparency International в 
Україні з вересня 2009 р.) випускається щомісячний інформаційний антикоруп-
ційний бюлетень з назвою “На шляху до доброчесності” [11], вийшла друком та 
має доступ у мережі Інтернет книга “Оцінювання національної системи 
доброчесності. Україна 2011” [12], проводяться конференції з використанням 
слова, “доброчесність” у цьому ж контексті, зокрема 16 грудня 2010 р. 
відбулася всеукраїнська конференція “Національна система доброчесності в 
Україні: результати оцінювання” [6; 8]. Слово “доброчесність” у цих назвах 
використовується як антипод слову корупція. Чим менше “доброчесності”, тим 
вище корупція. 

Аналіз останніх публікацій показав, що поняття “доброчесність” 
використовувалося, насамперед, у дослідженнях щодо формування найкращих 
якостей людини, їх морально-етичних якостей.  

Дослідники виділяють низку поглядів на доброчесність як категорію 
філософії, педагогіки, психології, за якими вона визначається як система 
цінностей гуманної особистості (Лао-цзи, Конфуцій, Сократ, Платон, 
Я. Коменський, Д. Локк, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Е. Фромм), як 
висока моральна чистота (Г. Ващенко, О. Духнович, В. Зеньковський, І. Ільїн, 
М. Лосський, І. Огієнко, В. Сухомлинський, П. Юркевич). 

Якості еліти, серед яких доброчесність або її аналоги, окреслюються у 
працях Н. Гончарук, А. Гошка, Г. Дмитренка, О. Крюкова, Б. Кухти, 
М. Логунової, М. Пірен, Т. Ріктор та інших науковців.  

Так, Симеон Полоцький (1629-1680 рр.), випускник Києво-Могилянської 
колегії, освітній, культурний та церковний діяч, педагог, письменник, виділяв 
основну роль соціального середовища і виховання у формуванні поглядів 
дитини, необхідність самовдосконалення особистості, правильне виховання у 
сім’ї як умову формування доброчесної дитини, громадянське виховання.  

В. Парето серед основних рис еліти вказує на те, що вона (еліта) має 
зверхність над масами і це виявляється у таких елітарних психологічних 
якостях, як енергійність, мужність, доброчесність. Втрата елітою цих якостей 
призводить до її занепаду [13]. 

Мораль і сьогодні виступає консолідуючою силою людства, яке прагне 
жити серед доброчесних особистостей зі сталими моральними якостями. 
Такими необхідно визнати чесноти – позитивні риси характеру особистості, які 
не мають національних або релігійних обмежень і ґрунтуються на законах 
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істини, добра і краси, складаючи єдину категорію – доброчесність [16]. 
О. А. Степанова виокремлює такі складові доброчесності (Рис.1.). 

 
Стриманість                                                                              цнота 
    Розважність                                                                      терпіння 
       Працьовитість                                                          слухняність 
          Відповідальність                                               гідність 
              Сумлінність                                               щирість 
                   Патріотизм                                       доброта 
                       Шанобливість                           милосердя 
                            Дисциплінованість            вдячність 
                                    Свобода                 краса 
 

Рис. 1. Система складових доброчесності [16] 
 
Слід нагадати, що на думку наших сучасників, портрет “елітного” 

керівника мають доповнювати: лідерські та моральні якості (Г. Дмитренко, 
Т. Ріктор); морально-духовні якості: людяність, духовність, порядність, 
патріотизм, чесність, поважання гідності людей, почуття обов’язку (М.І. Пірен); 
соціально-психологічні якості, серед яких лідерство (М.М. Логунова); високий 
рівень культури, інтелекту, духовності, моралі, патріотизму, лідерських 
здібностей (А.М. Гаврилюк); морально-психологічна готовність (Л.Е. Орбан-
Лембрик); патріотизм, відповідальність, громадянська компетентність 
(В.А. Шахов); моральність, відповідальність (В.А. Ребкало); честь (Б. Литов); 
доброчесність (І.Г. Сурай). Соціально-психологічний портрет сучасного 
керівника мають характеризувати якості трьох основних груп: морально-етичні, 
професійно-ділові та особистісні, які певним чином взаємотранслюються між 
собою [7].  

Порівнюючи названі якості та складові поняття доброчесності, озвучені 
О. А. Степановою, можна сказати, що більшість з них входить до поняття 
“доброчесність” . 

Категорія “доброчесність” належить до багаторівневих явищ.  
Доброчесність (церковнослов’янське: ціломудріє, моральна й тілесна 

чистота та невинність, латинською: castitas; англійською: chastity; російською: 
добродетельность, порядочность) – моральна якість та чеснота.  

Доброчесність досягається, насамперед, завдяки освіті й вихованню, 
тобто може бути сформована. Отже, якщо людина сформована доброчесною, то 
вона здатна протистояти різним негативним явищам і спокусам, зокрема, таким, 
як конфлікт інтересів, корупція тощо. 

У сучасних країнах демократії система вимог, необхідних до поведінки 
службовців публічної адміністрації, вибудовується навколо їхнього 
призначення служити суспільному благу. Це потребує наявності у працівників 
чеснот, які б поєднували вимоги моралі з вимогами професійної діяльності. При 
цьому, слід зазначити, що серед сучасних компетенцій осіб, що займають вищі 
керівні посади в країнах-членах ЄС та Європейській Комісії, названо лідерство. 
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Його рамки, за дослідженням Голландського інституту державного управління, 
містять сім ключових компетенцій. Одна з них – доброчесність (чесність, 
прозорість, підзвітність, відданість справі [10, с. 36–37]. Крім того, 
доброчесність виступає принципом державної служби країн ЄС. 

Центр сприяння інституційному розвитку державної служби при 
Головному управлінні державної служби України пропонує визначати 
доброчесність як спрямованість дій державного службовця виключно на захист 
публічного інтересу та відмову державного службовця від керівництва 
приватними інтересами при здійсненні наданих йому повноважень [19]. 

У тексті нового Закону України “Про державну службу” (від 17 листопада 
2011 р.) серед принципів державної служби названо принцип доброчесності [2, 
ст. 3]. Присяга державного службовця, яку повинна скласти особа, призначена 
на посаду державної служби вперше, відображає сутність доброчесності та має 
такий зміст: “Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, 
що буду вірно служити Українському народу, додержуватися Конституції та 
законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і 
законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе 
звання державного службовця та сумлінно виконувати свої службові обов’язки” 
[2, ст. 18].  

Важливу роль у дотриманні принципу доброчесності в системі 
державного управління, що, безперечно, стане головним стримуючим фактором 
конфліктів інтересів та унеможливить прояви корупції в системі державного 
управління грає законодавство. 

Часто вживане у сучасній українській мові слово “корупція” походить від 
латинського слова corrumpere – “псувати”. До корупції може бути схильна 
будь-яка людина, що володіє владою – владою над розподілом ресурсів, що їй 
не належать.  

Міжнародно-правові документи свідчать про існування різних підходів до 
розуміння корупції. Так, у резолюції “Практичні заходи боротьби з корупцією”, 
розповсюдженій на VIII Конгресі ООН по запобіганню злочинності (Гавана, 
1990 р.), корупція визначається як “порушення етичного (морального), 
дисциплінарного, адміністративного, кримінального характеру, що 
проявляється у протизаконному використанні свого службового становища 
суб’єктом корупційної діяльності”. Інший документ ООН (Довідковий 
документ про міжнародну боротьбу з корупцією.) формулює це поняття як 
“зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях” [9, 
с. 349–350]. 

Ознаками корупції є: 
• безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним 

законом інтересам держави; 
• наявність у службовця умислу на вчинення дій (бездіяльність), які 

об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави та 
служби; 

• використання службовцем свого становища всупереч інтересам 
публічної служби; 
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• корислива мета або інша зацікавленість публічного службовця; 
• незаконне одержання службовцем благ (матеріальних і нематеріальних), 

послуг, переваг [15, с. 9–10]. 
Корупцію, які і інші негативні соціальні явища, обумовлює ціла система 

факторів. Серед чинників корупційних правопорушень – конфлікт інтересів [17, 
с. 118–121].  

“Конфлікт інтересів” – це конфлікт між публічно-правовим обов’язком та 
приватними інтересами публічної посадової особи. У згаданому конфлікті 
публічна посадова особа має інтереси, котрі випливають з її положення як 
приватної особи і які здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією 
публічною посадовою особою її офіційних обов’язків або функцій (Настанова 
ОЕСР) [14]. 

Конфлікт інтересів не є корупційним діянням і злочином, але може стати 
їх джерелом. Коли приватний інтерес фактично призвів до неналежного 
виконання посадовою особою її офіційних обов’язків, тоді слід говорити про 
корупційне діяння або злочин [17, с. 118–121]. 

Конфлікт інтересів – це ситуація, за якої особиста зацікавленість 
публічного службовця може вплинути на об’єктивність виконання ним 
службових повноважень та функцій і за якої існує можливість виникнення 
протиріччя між особистою зацікавленістю публічного службовця і законними 
інтересами громадян, організацій, суспільства, держави, що може спричинити 
нанесення шкоди цим законним інтересам громадян, організацій, суспільства 
[15, с. 38]. 

Конфлікт інтересів завжди слід розглядати як колізію публічних інтересів 
в межах компетенції посади публічної служби та приватних інтересів особи, яка 
заміщує дану посаду.  

Вступаючи на публічну службу, особа має підпорядковувати свій 
приватний інтерес публічному інтересу. Пріоритет інтересів публічної служби 
зумовлює необхідність дій по запобіганню та усуненню конфлікту інтересів як 
на момент вступу на публічну службу, так і в процесі службової діяльності.  

Про “конфлікт інтересів” в Україні вперше було згадано в Загальних 
правилах поведінки державного службовця, затвердженого Наказом 
Головдержслужби України від 23 жовтня 2000 р. № 58, згідно з якими 
державний службовець повинен на вимогу заявляти про наявність чи 
відсутність у нього конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів випливає із 
ситуації, коли державний службовець має приватний інтерес, тобто переваги 
для нього або його родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з 
якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або 
може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання службових обов’язків 
[3, п. 21]. 

Будь-який з конфліктів має бути вирішено ще до прийняття на державну 
службу чи переведення на іншу посаду державної служби, проте у наведеному 
документі не було передбачено механізму попередження виникнення чи 
позбавлення конфлікту інтересів. 
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Слід сказати, що у наступному наказі Головдержслужби з цього питання, 
який є сьогодні чинним, окремим розділом виділено питання врегулювання 
конфлікту інтересів [4, розділ 3]. 

Державний службовець зобов’язаний у межах своїх повноважень вживати 
заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме будь-якої можливості 
виникнення реальних або таких, що видаються реальними, протиріч між його 
приватними інтересами та його службовими повноваженнями, наявність яких 
може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а 
також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому 
службових повноважень. 

Зазначено, що обставини, які можуть призвести до виникнення конфлікту 
інтересів, повинні бути усунуті до того, як державний службовець буде 
призначений на посаду. У разі, коли обставини, що можуть призвести до 
виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, 
державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій формі про 
це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення 
таких обставин. Якщо державному службовцю стало відомо про наявність 
конфлікту інтересів у інших державних службовців, йому необхідно 
повідомити про це свого безпосереднього керівника. 

Державний службовець, який повідомив про конфлікт інтересів свого 
безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може 
повідомити про це в письмовій формі керівника органу державної влади. 
Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямова-
них на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповід-
ного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання 
службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.  

У разі виникнення конфлікту інтересів у державного службовця, який 
входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо), 
такий державний службовець не повинен брати участь у прийнятті рішення, 
якщо його неучасть не впливає на повноваження цього органу. У разі якщо 
неучасть державного службовця, у якого виник конфлікт інтересів і який 
входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом 
призведе до втрати повноважень цим органом, участь такого державного 
службовця у прийнятті рішень має здійснюватись під контролем.  

Державному службовцю рекомендується позбутись приватного інтересу, 
з приводу якого може виникнути конфлікт інтересів, шляхом відчуження 
корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче 
управління або в будь-який інший спосіб.  

У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення 
державного службовця іншою особою та відсутності можливостей для його 
переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних службовців 
керівник органу, де працює державний службовець, або його заступник 
відповідно до розподілу повноважень у найкоротший строк, але не більше ніж 
протягом одного робочого дня, приймає рішення про здійснення контролю за 
рішеннями, що приймаються цим державним службовцем. 
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У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги 
до державного службовця щодо прийняття рішень стосовно предмета 
конфлікту інтересів. Державний службовець не пізніше наступного робочого 
дня з дня прийняття рішення про застосування контролю ознайомлюється з 
таким рішенням. Контроль здійснюється у такій формі:  

• перевірка особою, визначеною керівником державного органу, змісту 
рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються державним 
службовцем або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із 
предметом конфлікту інтересів; 

• розгляд справ та прийняття рішень державним службовцем у 
присутності особи, визначеної керівником державного органу. 

Якщо конфлікт інтересів виникає у зв’язку з діяльністю державного 
службовця у складі колегіального органу, рішення про запровадження 
контролю над таким державним службовцем надсилається усім членам 
колегіального органу [4, розділ 3]. 

Слід звернути увагу, що у названому документі вже приділено увагу 
механізмам попередження виникнення чи позбавлення конфлікту інтересів, 
проте вони ще потребують удосконалення. Крім того, питання врегулювання 
конфлікту інтересів представлено окремо від питань запобігання проявам 
корупції [4, розділ 3, 4], які насправді є взаємопов’язаними. Використання 
службовцем свого становища всупереч інтересам публічної служби – це одна із 
ознак корупції, що призводить до заподіяння шкоди авторитету чи іншим 
охоронюваним законом інтересам держави [18, с. 188–189]. 

Урегулювання конфлікту інтересів як складової антикорупційних заходів 
установлює Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 
7 квітня 2011 р., переважна більшість статей якого набрала чинності з 1 липня 
2011 р. [1]. Конфлікт інтересів визначається цим Законом як “суперечність між 
особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність якої 
може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а 
також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових 
повноважень” [1, ст.1]. 

Уживати заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 
конфлікту інтересів та повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про 
наявність конфлікту інтересів [1, ст.14] зобов’язані не тільки державні 
службовці, а й усі особи, уповноважені на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, а також посадові особи юридичних осіб публічного 
права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого 
бюджету та особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 
місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, 
оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, 
члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих 
функцій, інші особи в установлених законом випадках [1, ст. 4].  

Слід також зауважити, що серед правил етичної поведінки осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
названо правило “недопущення конфлікту інтересів” [1, ст. 15]. 
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На нашу думку, забезпечення виконання норм законодавства прямо 
залежить від чеснот, а саме доброчесності особи. А враховуючи, що явища 
корупції й доброчесності не сумісні, формування доброчесності унеможливлює 
прояви корупції [17]. 

Нажаль сьогодні все ще слабким місцем для практичного втілення 
принципу доброчесності в системі державного управління залишаються 
механізми формування та дотримання цього принципу. Це стосується всієї 
системи та, зокрема, найвищих її посад, які має обіймати еліта з наявною 
доброчесністю як базовою (сутнісною) ціннісною ознакою.  

Отже, категорія “доброчесність” належить до багаторівневих явищ. 
Доброчесність – складова аксіологічного критерію елітності, моральна якість і 
чеснота людини, яка складається з низки ціннісних показників. Для еліти в 
державному управлінні особливо важливими є такі з них:  

− патріотизм (включає: вірно служити народу України, служити 
суспільному благу, відданість справі, готовність відмовитись від родинних 
почуттів і особистих симпатій); 

− порядність (включає: чесність, справедливість, стриманість, дисциплі-
нованість, сумлінність); 

− відповідальність (на основі почуття обов’язку); 
− гідність та повага до гідності інших (включає: честь, шанобливість). 
Доброчесність має бути сутнісною ознакою сучасної еліти в державному 

управлінні України. 
Доброчесність досягається, насамперед, завдяки освіті й вихованню, 

зокрема самовихованню.  
У дотриманні принципу доброчесності в системі державного управління 

важливу роль відіграє законодавство.  
Принцип доброчесності має бути одним з базових при здійсненні функцій 

управління державою, суспільством і тому – закріпленим у законодавстві 
України. При цьому, щоб не відбулося підміни понять та не втратився 
первинний зміст поняття “доброчесність”, принцип доброчесності слід 
визначати як забезпечення доброчесності (моральної характеристики) осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, що, зокрема, включає 
патріотизм, порядність, відповідальність, гідність і повагу до гідності інших, і є 
основою для недопущення таких негативних явищ, як протекціонізм, непотизм, 
конфлікт інтересів, корупція тощо. 

З огляду на зазначене, механізми формування ціннісних ознак еліти 
державного управління мають включати:  

• законодавче забезпечення принципу доброчесності у системі 
державного управління; 

• відбір особистостей за відповідними якостями, зокрема, добро-
чесності; 

• ціннісний підхід до підготовки еліти в державному управлінні 
(формування доброчесності); 
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• застосування для державних службовців протягом усього періоду 
проходження ними служби тренінгів, які спрямовані на формування навичок 
доброчесності та, відповідно, дотримання принципу доброчесності. 
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5. Суспільно-демократичні цінності державно-управлінської 
еліти в контексті розвитку України 

 
 
Не викликає заперечення теза, про те, що найбільший вплив на розвиток 

суспільства через систему державного управління здійснює верхівка цієї 
системи – еліта.  

 Справжня еліта в державному управління має відповідати як 
альтиметричному критерію елітності, так і, обов’язково, аксіологічному [5, 
с. 49]. Цінності – це базова складова аксіологічного критерію елітності в 
державному управлінні [4, с. 50]. 

Насамперед, зазначимо, що представники еліти в державному управлінні 
є особистостями і це передбачає наявність у них сформованих особистих 
духовних цінностей (індивідуальні цінності), по-перше. По-друге, вони мають 
дотримуватися цінностей професійного середовища (професійні цінності). По-
третє, їм мають бути притаманні цінності держави, суспільства (національні3 
цінності). Черговість у даному випадку не свідчить про пріоритетність. Названі 
групи цінностей тісно взаємопов’язані між собою. Деякі цінності можуть 
входити до усіх названих груп, що свідчить про їх універсальність. І таке явище 
можна вважати ідеальним [4, с. 48].  

Національні цінності прямо пов’язані з цілями державного управління та 
національною (загальнодержавною) ідеєю, а процес формування й розвитку 
еліти в державному управлінні має включати формування зазначених цінностей 
[4, с. 50]. 

Зауважимо, що демократизація суспільного розвитку в сучасний період 
сприяє утвердженню загальнолюдських цінностей. На думку М.І. Пірен 
“Демократичні цінності – це те, що є уособленням гуманізму, духовності, 
толерантності, свободи слова та інших цінностей, завдяки яким демократія 
здобуває прихильників в усьому світі” [2, с. 156]. Україна – демократична 
держава [1, ст. 1], отже думка еліти в державному управлінні щодо суспільно-
демократичних цінностей суттєво впливає на подальший розвиток України. 

Протягом 31 січня – 12 лютого 2013 року в рамках соціологічного 
дослідження автором було проведено опитування 113 експертів – державних 
службовців ІІ–IV категорій посад державної служби (серед них ІІІ–IV категорія 
посад – державні службовці районних державних адміністрацій), які навчалися 
в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 
державного управління при Президентові України.  

Зауважимо, що у нашому дослідженні до еліти в державному управлінні 
за альтиметричним підходом ми відносимо державних службовців І–V 
категорій посад державної служби, при цьому ІІІ–V категорії посад державної 
служби – посади місцевого рівня системи державного управління: голів 

                                                           
3 У смислі загальнодержавні, бо мається на увазі не окрема нація, а громадяни України як 

спільнота. 
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районних та у м. Києві і м. Севастополі державних адміністрацій, їх перших 
заступників та заступників [3, с. 53–54]. 

9 листопада 2007 р. також було проведено опитування близько 100 
експертів, які навчалися в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 
Національної академії державного управління при Президентові України. 
Метою опитування було вивчення думки еліти України з приводу 
демократичних цінностей в процесі осмислення проблем вступу України в ЄС 
та НАТО [2, с. 158–163].  

Результати цих двох опитувань (2013 р. у порівнянні з даними 2007 р.) 
наведено у таблицях 1, 2.  

Із наведених даних видно, що сьогодні найбільшою цінністю респонденти 
сприймають “здоров’я людини та нації”. На другому місці за сумарною 
кількістю обраних експертами цінностей стоїть “подолання безробіття, 
злочинності та наркоманії”. На третьому місці, за даними експертів, 
“суспільний добробут”. Далі серед цінностей є “покращення екології” та “права 
і свободи громадян”.  

89% високопосадовців вважають важливою цінністю “національну 
культуру”. “Розвиток науки та освіти” важливим є для 88% опитаних. 

Однаковими за важливістю для опитаної еліти в державному управлінні 
виявилися “суспільна етика та мораль”, “духовність”, “соціальний захист 
суспільства”: 86% експертів оцінили як “дуже актуально”, “актуально”.  

Одинадцяте місце за важливістю зайняла позиція “добробут родини, 
материнство та дитинство”. Актуальність позиції “громадянська політична 
культура” позначили 81% експертів. Трохи менш актуальним – 80,5% є 
“розвиток туризму”. “Міжнаціональна, міжетнічна та міжконфесійна 
злагода” є важливою цінністю для 78% опитаних.  

Таблиця 1 
Порівняння результатів відповідей еліти в державному управлінні  
на запитання: “У контексті яких суспільно-демократичних цінностей  

Ви сприймаєте розвиток України?”, % 
 

№ 
з/п Суспільні цінності Дуже актуальні Актуальні Не-

актуальні 
Важко 
відповісти 

2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 
1 Суспільний добробут 61 66 19 25 6 4 0 0 
2 Національна 
культура 

30 38 37 51 17 3,5 4 1 

3 Міжнародна 
співпраця 

35 33 43 41 4 6 3 1 

4 Розвиток науки та 
освіти 

24 56 40 32 12 5 0 0 

5 Розвиток туризму 21 19,5 36 61 22 9 0 1 
6 Рівність статей 6 18 19 36 35 34,5 5 7 
7 Суспільна етика та 
мораль 
 

12 41 34 45 25 5 4 2 
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8 Здоров’я людини та 
нації 

49 73 26 23 6 3,5 2 0 

9 Духовність 20 54 40 32 13 5 2 3,5 
10 Міжнаціональна, між-

етнічна та міжконфе-
сійна злагода 

16 21 32 57 25 14 2 3,5 

11 Подолання безробіт-
тя, злочинності та 
наркоманії 

27 67 43 27 12 3,5 2 0 

12 Покращення екології 26 57 35 33 20 6 0 1 
13 Зміцнення миру 22 25 49 46 12 20 1 4 
14 Громадянська полі-

тична культура 
11 22 47 59 18 9 0 4 

15 Права і свободи 
громадян 

29 44 46 46 5 5 1 1 

16 Соціальний захист 
суспільства 

42 44 28 42 15 8 0 1 

17 Добробут родини, ма-
теринство та 
дитинство 

38 48 30 36 15 6 0 1 

18 Інше (дописано):  
- корупція,  
- бюрократична тяга-
нина 
- адміністративно-
територіальна 
реформа 

  
33 
2 
 

1 

  
11 
12 

    
1 

 
На п’ятнадцятій позиції за важливістю “міжнародна співпраця”. “Зміц-

нення миру” сьогодні “дуже актуально” лише для 25% представників еліти в 
державному управлінні, для 46% – “актуально”, для 20% – “неактуально”, 4-м% – 
“важко відповісти”. 

Найменш актуальним респонденти назвали “рівність статей”. Це “дуже 
актуально” для 18% опитаних, для 36% – “актуально”, для 34,5% – 
“неактуально”, 4-м% – “важко відповісти”. 

Проведений порівняльний аналіз важливості суспільно-демократичних 
цінностей для еліти в державному управлінні у 2007 та 2013 роках дозволяє 
зробити такі основні висновки та окреслити наступні тенденції. 

Сьогодні представники еліти в державному управлінні більш активно і 
впевнено, ніж у 2007 році, визначають своє ставлення до суспільно-демо-
кратичних цінностей, необхідних для розвитку України. Усі названі суспільно-
демократичні цінності, на думку експертів, є важливими. 

Якщо у 2007 році пріоритетність у думках еліти належала суспільному 
добробуту, здоров’ю людини та нації, правам і свободам громадян, зміцненню 
миру, то у 2013 році ми спостерігаємо, що найважливішими визначено: 
здоров’я людини та нації, подолання безробіття, злочинності та наркоманії, 
суспільний добробут. І майже поряд ідуть такі цінності як покращення екології, 
права і свободи громадян. 
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Позитивною є тенденція щодо: національної культури (з 13-ї позиції 
перемістилася на 6); суспільної етики і моралі (з 17-ї позиції перемістилася на 
8); духовності (з 12-ї позиції перемістилася на 9). 

 “Зміцнення миру” сьогодні як і п’ять років тому є важливим для 71% 
експертів, проте за пріоритетністю з четвертої позиції перемістилося аж на 16. 

Крім цього, сучасна еліта в державному управлінні констатує важливість 
подолання корупції, бюрократичної тяганини та необхідність проведення 
адміністративно-територіальної реформи (дописано експертами). 

 
Таблиця 2 

Тенденції сприйняття суспільно-демократичних цінностей елітою 
в державному управлінні України 

 
2007 р. 2013 р. 

Рейтинг 
важли-
вості 

Суспільні цінності % 
Рейтинг 
важли-
вості 

Суспільні цінності % 

1 суспільний добробут 80 1 здоров’я людини та 
нації 

96 

2 здоров’я людини та 
нації 

75 2 подолання безробіття, 
злочинності та 
наркоманії 

94 

3-4 права і свободи 
громадян 

71 3 суспільний добробут 91 

3-4 зміцнення миру 71 4-5 покращення екології 90 
5-6 соціальний захист 

суспільства 
70 4-5 права і свободи громадян 90 

5-6 подолання безробіття, 
злочинності та 
наркоманії 

70 6 національна культура 89 

7 міжнародна співпраця 78 7 розвиток науки та освіти 88 
8 добробут родини, мате-

ринство та дитинство 
68 8-9-10 суспільна етика та 

мораль 
86 

9 національна культура 67 8-9-10 духовність 86 
10 розвиток науки та освіти 64 8-9-10 соціальний захист 

суспільства 
86 

11 покращення екології 61 11 добробут родини, мате-
ринство та дитинство 

84 

12 духовність 60 12 громадянська політична 
культура 

81 

13 громадянська політична 
культура 

58 13 розвиток туризму 80,5 

14 розвиток туризму 57 14 міжнаціональна, міжет-
нічна та міжконфесійна 
злагода 

78 

15 рівність статей 54 15 міжнародна співпраця 74 
16 міжнаціональна, міжет-

нічна та міжконфесійна 
злагода 

48 16 зміцнення миру 71 
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17 суспільна етика та 
мораль 

36 17 рівність статей 54 

   18 (дописано): корупція 44 
    бюрократична тяганина 14 
    адміністративно-терито-

ріальна реформа 
1 

 
Слід зауважити, що виявлені тенденції свідчать, насамперед, про 

усвідомлення сучасною елітою в державному управлінні України важливості 
названих суспільно-демократичних цінностей та їх необхідність для розбудови 
й розвитку України. Не менш важливим, на нашу думку, є практичне 
впровадження усвідомлених цінностей, що потребує подальшого ґрунтовного 
дослідження.  

Цінності, що нас усіх (і еліту, і громадян) об’єднують є основою 
подальшого розвитку України.  
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ГЛОСАРІЙ4 
 
АВТОРИТЕТ (від лат. autoritas – гідність, сила, влада, вплив) – значущість, 

якою володіють люди і предмети, що не потребують постійного її підтвердження і 
доказів на практиці; одна з основних форм здійснення влади, яка базується на 
загальному визнанні впливу будь-якої особи, організації, ідеї або норми. А. здій-
снює керівництво, контроль і узгодження дій людей, тому він є однією з форм со-
ціального порядку; одна з центральних категорій елітології і базових харак-
теристик еліти. Найбільший авторитет в історії завжди мала “аристократія духу”. 

У політиці А. – “путівка” в активне політичне життя. А. є складником 
принципу політичної легітимності влади. А. конкретного політика може носити як 
прижиттєвий, так і посмертний характер. У останньому випадку мова йде про 
великих державних діячів, що зробили істотний вплив на всю подальшу політичну 
палітру свого суспільства. 

Політика, заснована виключно на використанні якого-небудь “авторитету”, 
що приводить до автократичної та не обмеженої законами влади, отримала назву 
“авторитаризм”; тому “авторитаризм” – це абсолютизований А., який став догмою 
та силою піднятий в ранг “абсолютної істини”.  

 
АРИСТОКРАТІЯ (грецьк. aristos – кращий, вибраний і kratos – сила, влада, 

панування) – 1) принцип правління і форма політичного устрою держави, при якій 
влада знаходиться в руках “найкращих”; 2) синонім терміну “еліта”. Основні 
теоретичні ідеї А. сформульовані ще в епоху Античності (Платон, Аристотель, 
Цицерон). Тоді ж з’явилася і перша критика пороків політичної діяльності родової А.. 
А. існувала як альтернатива монархії, демократії і тиранії. Традиційно виділяють 
два види А. – родова (“еліта крові”) і духовна (“мерітократія”, або “еліта знання”). 

Процес зародження родової А. бере свій початок з витоків “військової 
демократії”. Цей вид А. характеризувався соціальною закритістю та претензіями 
на збереження привілеїв “знатності крові”. Родова А. домінувала в доіндустріаль-
них суспільствах. Історично її міняють А. багатства (або олігархія) у індустріаль-
ному суспільстві та А. духу при постіндустріалізмі. 

Платон розрізняв три основних форми правління (монархію, аристократію і 
демократію, а кожну ще розділяв на підтипи: монархія може бути законною або 
примусовою (тиранія), аристократія як влада небагатьох може бути владарю-
ванням кращих (аристократія) або гірших (олігархія), проте, найгостріше він 
критикував демократію, що перероджується в охлократію. У його “ідеальній 
державі”, як і в олігархії владарює меншість, проте, ця меншість – самі достойні – 
дійсно здатні управляти державою, бо мають природні здібності й багаторічну 
підготовку, тому “ідеальна держава” – це втілення справедливості. Ідеї Платона 
мають значний вплив на подальші дослідження А. 

Широко відома класифікація форм правління Аристотеля за чисельністю 
осіб, які отримали владу: влада однієї особи, монарха, та її деградована форма – 
тиранія; А. – влада небагатьох, кращих (основна характеристика – гідність, 
відповідальність, турбота про загальне благо) та її деградована форма – олігархія 
                                                           

4 За матеріалами Енциклопедії державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. 
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(серед її характеристик Аристотель на перше місце ставить багатство); влада 
більшості – політія (республіка) (влада в ній основана на законі, урядові посади 
доступні бідним, аби вони були достойні) її негативною формою є демократія, де 
влада находиться в руках некерованого натовпу. Вважаючи, що кращим видом 
державного устрою є правління кращих, А., Аристотель визнавав, що на практиці 
слід враховувати думки більшості, бо якщо їх відсторонити від влади, вони 
ставляться вороже до держави.  

А. у вченні Ніцше зовсім нерівнозначна господарюванню владарюючої еліти 
над масами; важливим є якість еліти. 

Р. Михельс вважав, що А. завжди була прикладом для демократії, що 
“демократія як форма є найменше зло. Ідеалом була б аристократія етично під-
несених і технічно компетентних людей. Але де їх знайти? Іноді – але рідко – 
завдяки відбору, але майже ніколи там, де панує принцип спадковості. Тому 
монархія як така є в своїй основі збоченням, теоретично поганіше і, перш за все, 
більш невиліковне, ніж диктатура демагогів, в чиєму кволому тілі все ж таки 
мешкає здоровий і тому такий, що не виключає одужання тіла дух”. Демократія 
завжди наслідувала (рос. – подражала) А., але публічно завжди заперечувала це 
глибинне прагнення бути на неї схожою. Тому Р. Михельс висловлював надію, що в 
майбутньому позначені історією XX в. недуги демократії стануть приводом “для 
повернення до аристократії, тим більше що недуги демократії полягають, крім так 
званого панування мас, не інакше як в невід’ємних від неї шлаках аристократизму”. 

У теорії постіндустріалізму першість віддається А. духу, основним 
завданням якої є розвиток культурних і наукових цінностей, а також здійснення 
управлінських функцій в сферах економіки і політики. Починаючи з кінця ХІХ і у 
ХХ ст. М. Бердяєв, Х. Ортега-і-Гассет, Т. Адорно та інші дослідники використо-
вували як тотожні поняття "аристократія духу" та "ціннісна еліта". 

Сучасним синонімом терміну А. є термін “еліта” (лат. elite – кращий, 
вибраний). 

 
АКМЕОЛОГІЯ (греч. acme - вершина, квітуча пора) – наука, яка вивчає 

закономірності й феномени розвитку людини на етапі її зрілості та особливо при 
досягненні нею найбільш високого рівня розвитку; з позиції персоналізму А. є 
зрілістю особи, вершина її творчої діяльності. А. як наука виникла на перетині 
природничих, суспільних і гуманітарних дисциплін. Метою А. є вдосконалення 
людини, допомога в досягненні нею вершин у фізичному, духовно-етичному і 
професійному розвитку, гуманізація цього розвитку. Об’єктом А. є зріла особа, що 
прогресивно розвивається, самореалізується головним чином в професійній 
діяльності та досягає вершин у своєму розвитку. Предметом (у широкому 
розумінні) є процеси, закономірності і механізми вдосконалення людини як 
індивіда, індивідуальності, суб’єкта праці і особи в життєдіяльності, професії, 
спілкуванні, самореалізації, що приводять до оптимальних шляхів, досягненню 
вершин в розвитку. У цілому предмет політичної А. співпадає з елітологічною 
наукою, оскільки вони займаються вищими формами прояву людської активності. 

Основним завданням А. є визначення закономірностей, чинників і умов, які 
сприяють прогресивному розвитку зрілої особи та її високим професійним 
досягненням, а також розробка діагностичних і розвиваючих технологій, які б 



39 

забезпечували ефективну реалізацію особистісно-професійного потенціалу 
людини й оптимізацію його професійної діяльності. 

Політологічний аспект А. проявляється в аналізі вершин професійної кар’єри 
політика, його явних успіхів в розумовому розвитку та статусному положенні. У 
кожного політика є “своя вершина” професійного зростання, є і так звана “осінь 
патріарха”. А. є вищою точкою елітогенеза (Карабущенко П.Л., Карабущенко Н.Б.). 

Управлінська А. сформувалась як самостійний напрям у зв’язку з 
актуалізацією суспільної потреби в керівних кадрах, що забезпечує досягнення 
високого рівня професіоналізму в управлінській діяльності.  

Запропонована А. Деркачем, В. Зазикіним акмеологічна концепція розвитку 
професіонала має дві площини подання системи поглядів: змістовну й структурно-
процесуальну. Змістовний розвиток суб’єкта праці до рівня професіонала 
розглядається в контексті загального розширення суб’єктного простору 
особистості, її професійного й морального “збагачення”. Процесуальний розвиток 
суб’єкта праці до рівня професіонала розглядається із системних позицій, а саме у 
зв’язку зі змінами й розвитком підсистем професіоналізму особистості й 
діяльності, нормативної регуляції, мотивації на саморозвиток і професійні 
досягнення, рефлексивної самоорганізації й у плані розкриття творчого потенціалу 
особистості. Підсистема професіоналізму діяльності характеризується поєднанням 
високої професійної компетентності із професійними та спеціальними базовими 
вміннями й навичками. Головним когнітивним компонентом підсистеми 
професіоналізму діяльності виступає професійна компетентність. Професіоналізм 
особистості досягається в процесі й у результаті розвитку здібностей, професійно 
важливих та індивідуально-ділових якостей, акмеологічних інваріантів 
професіоналізму, рефлексивної організації, рефлексивної культури, творчого й 
інноваційного потенціалу, мотивації досягнень, розкриття творчого потенціалу й 
наявності сильної та адекватної мотивації. 

У процесі розвитку А. як комплексної міждисциплінарної практико-орієнто-
ваної науки виникли такі поняття як “акмеологічна діагностика”, “акмеологічний 
моніторинг”, “акмеологічне прогнозування”, “акмеологічна оцінка” тощо.  

Крім технологій діагностики Московською акмеологічною школою (Ро-
сійська Федерація) успішно перевірено на практиці широкий спектр технологій 
акмеологічного впливу, які спрямовані на додання як до професійної діяльності, 
так і суб’єктові праці принципово нових станів та якостей; технології акмеоло-
гічного консультування, технології ігромоделювання професійної діяльності, 
рефлексивно-гуманістичні технології співтворчості та технології розвитку рефлек-
сивної культури і самосвідомості, технології продуктивної саморегуляції психічної 
стійкості кадрів тощо. Державному службовцеві адресовано низку акмеологічних 
технологій з метою допомоги в здійсненні ним самопізнання, саморозвитку, 
самореалізації, самозбереження, самовідновлення після стресів тощо.  

Заслуговую на увагу створена Московською акмеологічною школою 
ідеологія особистісно-професійного розвитку державних службовців і практично 
розроблені принципи психолого-акмеологічного супроводу професійної діяльності 
державних службовців, основним напрямом якого є сприяння максимальному 
розкриттю їх творчого потенціалу, допомога у виявленні та актуалізації резервів 
особистісно-професійного розвитку. Основними етапами і напрямами психолого- 
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акмеологічного супроводу професійній діяльності державних службовців є: відбір 
на державну службу кандидатів, що відповідають принципу професіоналізму і 
компетентності; психолого-професійна адаптація особи до умов державної 
служби; психологічне забезпечення самої діяльності державних службовців, 
зокрема; розробка оптимальних психолого-акмеологічних алгоритмів розв’язання 
професійних завдань; психологічний супровід кар’єри; оптимізація процесів 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації; оптимізація міжособових і 
внутрішньо організаційних відносин; навчання навичкам ефективної протидії 
стресовим станам і перевтомі, технологіям саморегуляції, самозбереження і 
відновлення працездатності; оптимізація професійної діяльності в екстремальних і 
надзвичайних умовах. 

 
АКСІОЛОГІЯ (від грецьк. axios – цінність, вартість; logos – слово, поняття, 

вчення) – вчення про цінності, філософська теорія цінностей, що з’ясовує якості і 
властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольняти потреби, інтереси і 
бажання людей. Теорія цінностей формується у XIX-XX ст. Вводячи поняття 
цінностей, Кант протиставляє сферу моралі (свобода) сфері природи (необхід-
ність) і тим самим окреслює головні аксіологічні питання – значення, вибору, 
повинності, належності, обов’язковості, оцінки, ставлення тощо. У творах неокан-
тіанців проблема цінностей набуває самостійного трансцендентального значення. 
Одним з перших засновників А., як самостійної філософської галузі, був Лотце, 
який трактував поняття "цінності" як аналог поняття "значимість". Розвиваючи по-
гляди Лотце, Коген трактував цінності як поняття "безумовного" (мета, моральне 
благо), що протистоїть досвідові, але надавав йому характеру загальності і 
необхідності. Риккерт розробляє вчення про цінність як основу теорії істинного 
знання і моральної дії, з’ясовує відмінність між "цінністю" і "нормою". У XX ст. 
систематичні дослідження проблеми цінностей продовжує Гартман, який, зокрема, 
посилює аргументацію на користь доведення засад об’єктивної природи цінностей 
тезою про "інтенціональність" ціннісних відносин. За Гартманом, цінності не 
піддаються раціональному пізнанню і оприявнюються лише в особливих почуттях 
(любов і ненависть), що змушують людину інтуїтивно віддавати перевагу тому чи 
тому способу поведінки. Перрі аналізує значення і базові принципи цінностей за 
допомогою поняття "інтерес", а Дьюї розвиває натуралістичну версію А. (прагма-
тичний інструменталізм). Проблема цінностей – центральна в філософській 
антропології (Шелер, Плеснер, Гелен). За Шелером, цінності – це сфера феноме-
нального, яка визначається апріорністю. Ідея Бога – вища цінність. Переживання 
цінностей – не психічний, а космічний акт, отож, аксіологія Шелера набуває 
трагічного відтінку. Тільки завдяки актам духовної діяльності можливо увійти у 
світ цінностей. Різні аспекти теорії цінностей подані в працях таких сучасних 
філософів, як Бахтин, Деррида, Тулмін, Блументаль, Іванов. 

А. входить до складу “наукової тріади” (разом з акмеологією та елітоло-
гією), суті елітної якості людини, що займається вивченням. А. ставить перед 
собою ряд філософських проблем - сенс життя та історії, кінцева мета та ви-
правдання людської діяльності, значення пізнання та ін., які не піддаються 
науковому аналізу. А. є одним з поза наукових способів бачення світу. Якщо 
об’єктивний ідеалізм (М. Шелер, Н. Гартман) трактує цінність як потойбічну суть 
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поза простором і часом, то суб’єктивний ідеалізм (У. Ербан, К. Люнс) розглядає 
цінність лише як явище свідомості, побачивши в ній прояв психологічного 
настрою, суб’єктивного відношення людини до оцінюваних ним об’єктів. 
Антропологічна елітологія як базова цінність людського буття виділяє особу, яка 
володіє такими якостями, як унікальність, багатогранність, креатівність, елітність. 
Цінність кожної особистості виявляється по мірі досконалості її духу. Оскільки 
головною сутністю людської природи є прагнення до досконалості, то і пізнання 
аксіологічних властивостей особи завжди носитиме все більш широкий (тобто, не 
має закінчення) характер. 

 
БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА – захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства і держави (національних інтересів), за якої 
забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація загроз національним інтересам у різних сферах життєдіяльності 
суспільства та держави. 

Існують два підходи щодо операціоналізації поняття Б.н. Згідно з першим 
підходом Б.н. розглядається в контексті захисту національних інтересів, а згідно з 
другим – базисних цінностей суспільства. У межах обох підходів виникає ключова 
проблема – визначення множини національних інтересів, або множини 
національних цінностей. Проблема може бути зведена до тріади питань: 
національні цінності (інтереси) – які, кого, за рахунок кого (чого) їх захищати 
(реалізовувати)? Однозначно відповісти на ці запитання поза межами політичного 
процесу (компромісу) досить важко. 

Коли поняття Б.н. увійшло в політичний лексикон на Заході, воно 
використовувалося як синонім обороноздатності держави і фактично до середини 
80-х рр. ХХ ст. під цим поняттям головним чином розуміли воєнну та політичну 
безпеку. З початку 90-х рр. у теоретичних дослідженнях, філософсько-
соціологічній та політичній літературі поняття Б.н. та проблему її забезпечення 
розглядають з урахуванням економічних, соціокультурних та інших чинників.  

Сьогодні певною мірою сформувалось загальне розуміння базових 
категорій, які використовуються під час розв’язання проблеми Б.н., що сприяє 
розробці достатньо структурованих, з відносно чітким понятійним апаратом 
керівних документів з питань її забезпечення. Є розуміння, що Б.н. – досить 
складне соціально-політичного явище, яке відображає наслідки багатогранної 
життєдіяльності, накопичений історичний досвід, уподобання і культуру кожної 
людини (індивіда), суспільства, держави, загалом земної цивілізації, що воно має 
багато відтінків, закріплених правом як сукупний стан, який акумулює безкінечну 
множину видів збитків, а також можливих уявлень про загрозита їх наслідки. Але 
до цього часу у дослідників відсутня єдина думка, що доцільно розуміти під 
поняттям Б.н. – стан чи категорію, яка характеризує стан.  

З огляду ж на ієрархічність побудови соціальних систем можна 
стверджувати, що Б.н. є складна багаторівнева система, яка формується в руслі 
об’єктивних і суб’єктивних процесів під прямим та опосередкованим впливом 
багатьох факторів. Ці фактори можуть мати економічне, політичне, воєнне, 
природне, техногенне чи інше походження. Діалектична єдність усіх складових 
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Б.н. як системи зумовлена нерозривністю процесу функціонування та розвитку 
людини, суспільства, держави не тільки в просторі, а й в часі.  

Закон України “Про основи національної безпеки України” визначив сфери, 
де суб’єкти державного управління національною безпекою мають забезпечити 
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 
держави, а саме сфери: правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 
прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров’я, 
освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку 
населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної 
політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку 
фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних 
паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької 
діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної 
діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, 
промисловості та сільського господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних 
технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних 
монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, 
захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах 
державного управління під час виникнення негативних тенденцій до створення 
загроз національним інтересам.  

Останніми роками, у т. ч. і в Україні, спостерігається активізація спроб щодо 
подальшої операціоналізації поняття Б.н. у контексті системи базисних цінностей 
суспільства як структурного (цінності типу: “справедливість”, “виживання”, 
“розвиток”, “свобода”, “права людини”, ”добробут” та ін.), так і функціонального 
рівнів. Але за будьяких умов задоволення потреби у безпеці на всіх її рівнях 
(індивідуальному, суспільному, національному, міжнародному) передбачає 
застосування системного підходу щодо всебічного врахування низки факторів, які 
здійснюють вплив на безпечний розвиток соціальної системи. Найважливішими 
серед них є:  

− тенденція зростання ролі екологічних факторів у житті людства та 
розуміння економічної природи проблем, які накопичилися в біосфері та 
вимагають для їх розв’язання спільних зусиль світового співтовариства, певного 
рівня співробітництва в системі міжнародних відносин; 

− необхідність подальшого пізнання та врахування під час розробки 
стратегії безпечного розвитку того чи іншого суспільства еволюційних законів 
функціонування й розвитку природи та суспільства;  

− важливість вибору такої стратегії національного розвитку, за якої 
досягається гармонія екологічних, соціальних, економічних співвідношень; 

− всебічне врахування не тільки культурно-історичних особливостей 
національного розвитку, а й основних параметрів, складових і характеристик 
міжнародної безпеки, вплив яких часто є вирішальним під час розв’язання 
комплексної проблеми забезпечення Б.н., тобто врахування реалій суперечливого, 
але в цілому взаємозалежного та цілісного світу; 

− суперечливість, взаємозалежність та тенденції досить динамічних змін 
загальнолюдських, національних, класових, групових та особистісних інтересів, а 
в деяких випадках і ціннісних орієнтацій.  
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Комплексне врахування цих факторів та аналіз різних точок зору на сутність 
поняття Б.н. у контексті сучасних глибинних змін світового економічного, 
політичного та культурного простору дає змогу також дійти висновку, що мають 
бути продовжені дослідження співвідношення національного й державного 
інтересу, міжнародного й національного інтересу у сучасній світовій політиці. 

 
ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ – безпосередньо значимі для людини 

вимоги та ідеали суспільно-політичного життя, які ґрунтуються на принципі 
народовладдя, мають самостійний статус, схвалюються громадською думкою, 
втілюються у праві та філософії і передбачають відповідні їм норми поведінки. 

Демократія в сучасну епоху є важливою й загальновизнаною цінністю. 
Адже це такий спосіб здійснення влади, коли вона (влада) обмежена законом, коли 
існує простір свободи для самореалізації вільної особистості, утворення широкої 
мережі вільних відносин громадян, через посередництво яких вони реалізують свої 
намагання, досягають своїх цілей. Але утвердитися й набрати справжньої сили 
демократія може тільки за умови, якщо люди знають, за що її поціновують, чого 
хочуть досягти і що захищатимуть. Ці основоположні риси демократії 
перетворили її на соціальну цінність і можуть бути охарактеризовані як Д.ц.  

Основними Д.ц., на думку сучасних дослідників, є: громадянськість, компе-
тентність, відповідальність і свобода, конституціоналізм,свобода совісті і слова, 
людська гідність, моральна автономія, невтручання в особисте життя 
(приватність), громадянська асоціація, соціальний порядок. 

Громадянськість – приналежність людини до держави, розвиненість 
соціальної свідомості й індивідуальної гідності, спроможність людини усвідом-
лювати власні інтереси і захищати їх зі знанням справи та з урахуванням інтересів 
усього суспільства. Громадянськість і громадянство становлять ядро демократії. 
Сила суспільства і його міць складаються саме з освічених і організованих 
громадян, які шанують силу спільного існування, спільного рішення і відповідної 
дії. По-справжньому демократичне громадянство виявляє себе в самоорганізації і 
самоврядуванні на всіх рівнях життя, у діяльності неурядових організацій, що 
становлять громадянське суспільство.  

Демократія потребує свідомого й активного залучення громадян до су-
спільного життя. Громадянство, розвинений громадянський стан є цінностями, бо 
вони “підносять” людину, цивілізують її, формують порядок, заснований на 
свободі та відповідальності.  

Компетентність громадянина – це його знання про те, що існують способи 
відстоювання прав, свобод, захисту власних інтересів; це та цінність, яка 
забезпечує життєздатність і стійкість демократичного ладу. Компетентний 
громадянин повинен знати, за допомогою яких законів, механізмів і процедур 
можна вплинути на ті чи інші структури влади заради відстоювання власних 
інтересів.  

Готовність і бажання діяти передбачають відповідальність – обов’язок 
повною мірою відповідати за прийняті рішення і вчинки. Категорія 
відповідальності своєю чергою тісно пов’язана з уявленням про свободу людини. 
Не маючи свободи,людська особистість не була б у змозі відповідати за свої 
вчинки, тим більше приймати самостійні рішення. 
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Свобода – це простір для відповідальності як особливої моральної 
скерованості людської відповідальності. Упродовж багатьох століть демократія 
досягала своєї мети шляхом обмеження свободи, підкорення інтересів індивідів 
інтересам соціального цілого. Але згодом поступово виокремилася особистість, 
людина почала усвідомлювати значущість свого “Я”. Свобода почала 
усвідомлюватися як ключова цінність, без якої усі інші втрачають свій сенс. 

Конституціоналізм – сукупність виключно узаконених норм, зібраних в 
один або декілька взаємопов’язаних документів; практика запровадження 
Конституції,основне призначення якої – чітко визначити принципи соціального 
співіснування людей у демократичному суспільстві. Конституціоналізм є 
синонімом поняття “верховенство права”. Оскільки в правовій державі права і 
свободи люди оцінюються вище, ніж владні прерогативи, остільки значення 
Конституції є насамперед забезпечення вільного життя індивідів. Конституційний 
правовий порядок є такою системою відносин, за якої всім надається найбільша з 
можливих свобод самодіяльності і самовизначення. 

Свобода совісті – одна з фундаментальних загальнолюдських і 
демократичних цінностей зокрема. Постає як суспільний феномен і перебуває в 
нерозривному зв’язку із сенсом, світоглядними координатами буття людини. 
Відображає умови, за яких можливе вільне світоглядне самовизначення 
особистості, її духовне становлення, розвиток, самоактуалізація. Історично це 
поняття конституювалося як категорія права і тісно пов’язане із становленням, 
розвитком суспільства,держави та їхнім ставленням до світоглядних орієнтацій 
людини і передусім релігії. В релігієзнавстві свобода совісті розглядається як 
право, що гарантує недоторканість совісті людини в питаннях її ставлення до 
релігії, тобто право особистості на свободу мати, приймати, змінювати релігійні 
вірування за власним вибором або ж дотримуватись нерелігійних переконань.  

Право на свободу совісті проголошується в Конституціях, інших законо-
давчих актах більшості країн світу. В Україні це право гарантується Конституцією 
України (ст. 35), законом “Про свободу совісті та релігійні організації”, рядом 
інших нормативних актів. Свобода слова – право людини вільно висловлювати 
свої думки і сповідувати переконання, проповідувати свої вірування, здійснювати 
свободу спілкування, свободу спілок та зборів, свободу пересування. Лише за 
таких умов громадянин може реалізувати себе як представник демократичного 
суспільства. Ст. 34 Конституції України гарантує кожному громадянину право на 
свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.  

Справжню свободу слова у суспільстві можуть забезпечити вільні в своїх 
діях захищені законом засоби масової інформації, котрі дають змогу громадянам 
бути по-справжньому обізнаними зі станом справ у країні. Громадська думка – 
наслідок свободи слова. В умовах свободи слова, наявності опозиції виникає так 
звана публічна сфера, або сфера відкритості – особливий тип відносин між 
багатьма людьми, поєднаними певними засобами комунікації. Особливо зростає 
роль свободи слова як соціальної цінності в умовах сучасного інформаційного 
суспільства. 

Людська гідність – одна з докорінних чеснот демократичного світогляду і 
водночас один із наших громадянських обов’язків; передбачає усвідомлення 
кожним особистої значущості, власної унікальної самобутності й невичерпності. 
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Через посередництво цієї категорії можна визначити як демократію, так і 
громадянина. Саме людська гідність – складова авторитету громадянина, його 
самоповаги й поваги до інших, тому змушує його ставати на заваді порушенню 
принципів і основ демократичного ладу, протидіяти будь яким утискам свободи. 

Моральна автономія – наявна міра незалежності людини у суспільстві, яка 
випливає із її природної здатності до морального самовизначення на засадах 
автономного самоусвідомлення, єдиним етичним відповідником якого є гідність 
морально сформованої особистості. Це означає, що людина здійснює своє 
самовизначення вільно й неупереджено, користуючись власним розумінням щастя 
й добра. Ніхто не може пред’явити людині невиправданих та примусових 
моральних претензій, що суперечать її власному переконанню й совісті. Це сфера 
її вільного вибору. Визнати за членами суспільства їхню моральну та практичну 
автономність означає забезпечити їм статус непідвладності. 

Саме цій меті слугує більшість записаних у Конституції прав і свобод. 
Приватність – сфера, у якій людина має змогу визначати власне життя й існувати 
незалежно від інших. Це право на невтручання в особисте життя. Приватність 
передбачає гарантії невтручання інших (як окремих осіб, так і держави) у справи, 
що не стосуються публічної діяльності людини, в приватну сферу,єдиним 
господарем якої є сама людина. 

Приватність особистого життя, як і недоторканість особи – цінності, що 
органічно випливають із суті демократії. Адже в демократичній правовій державі 
закон боронить людину і коло її спілкування від стороннього інтересу (таємниця 
телефонних розмов, листування, заборона фотографувати без дозволу людини 
тощо). Приватне життя – це сфера, яка охоплює насамперед ситуації або дії, 
стосовно яких кожен мусить керуватися власним вибором (кохання, родинні 
відносини, сексуальна орієнтація, подружнє життя, дозвілля). Простір, який 
охоплюється приватним життям, визначається не тільки світоглядними і 
правовими чинниками. 

Громадянська асоціація – об’єднання вільних громадян, що базується на 
принципах солідарності, довіри, взаємної підтримки і готовності спільно й 
узгоджено діяти для захисту соціальних інтересів.  

Демократія є соціально орієнтованою формою світогляду. Вона орієнтує 
людину на стійкий і свідомий інтерес до суспільного життя, на усвідомлення 
власних інтересів і пошук шляхів їх втілення (захисту). Ціннісні виміри демократії 
органічно включають у себе цінності людської (громадянської) асоціації. Йдеться 
про те, що демократизм ґрунтується на повазі до громадянської думки, спільного 
рішення, громадянського порядку і соціальної згоди. 

Соціальний порядок у відносинах – універсальна цінність будь-кого су-
спільства. Більшість людей хотіли б жити в умовах стабільності, впорядкованості 
й безпеки. Але специфіка соціального порядку в умовах демократії полягає в тому, 
що він досягається не за рахунок ліквідації розбіжностей і багатоманітності, 
властивих живому соціальному організмові.  

Демократія – це постійно діючий, але впорядкований (законами, процедура-
ми, громадянською зваженістю, обізнаністю і досвідом) конфлікт. Іноді він набу-
ває значних масштабів, але від цього міжнародне товариство в підсумку тільки 
виграє. Отже, культура конфлікту також є важливим здобутком демократії. 
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Сучасна демократія спроможна виявляти свої переваги за відповідного 
рівня загальної культури суспільства, відносно високого рівня добробуту та наяв-
ності широкого середнього класу, вона передбачає високий рівень здатності людей 
до самоконтролю, виконання своїх громадянських обов’язків, до розумного поєд-
нання групових інтересів з інтересами інших людей та суспільних верств, отже, 
зрештою, до забезпечення спільного добробуту. В цьому і полягає сутність Д.ц. 

 
ЕЛІТА СОЦІАЛЬНА – краща частина суспільства, яка репрезентує його як 

спільноту, впливає на його консолідацію та характер подальшого розвитку. 
За статусом, чи рівнем значущості та масштабами діяльності, розрізняють 

Е.с. світового рівня (за значним внеском у розвиток загальнолюдської культури та 
впливом на історію людства), національного (роль у розвитку нації, народу, 
держави), а також регіонального та місцевого рівнів. 

За змістом, або сферами діяльності, розрізняють еліту економічну, 
політичну, адміністративну, наукову, мистецьку, військову тощо. 

За характером діяльності, або соціальної спрямованості дій розрізняюсь Е.с. 
як демократичну чи недемократичну (авторитарну, диктаторську, тиранічну, 
охлократичну, тоталітаристську тощо), провладну чи опозиційну, патріотичну чи 
космополітичну, номенклатурну, бюрократичну, технократичну та ін. Інколи у 
ЗМІ і в побутовому вжитку трапляються поняття “кримінальна еліта”, “мафіозна 
еліта”, “олігархічна еліта”, що не є правильним, оскільки діяльність цієї далеко не 
кращої частини суспільства, хоча нерідко і здійснюються досить “професійно”, але 
має антигромадський, асоціальний характер. 

Е.с. притаманні певні якості та відмінні особливості. Насамперед це легі-
тимність свого високого соціального статусу, яка базується на особистих заслугах, 
авторитеті й лідерстві, визнаних суспільством і підтверджених часом, суспільно-
історичним досвідом. Друга риса – громадськість: “чуття єдиної родини”, високі 
помисли (благо народу, суспільства, держави), патріотизм (любов до Батьківщи-
ни), особиста відповідальність і соціальна активність. Наступна риса – духовний 
аристократизм та інтелігентність: відчуття та утвердження людської честі й гід-
ності як у власних вчинках, так і у ставленні до інших. Ще одна вирішальна риса – 
чесність: високий рівень моральної і правової культури, що не допускає порушен-
ня прийнятих у суспільстві етичних норм, юридичних законів і правил поведінки, 
а також зловживань статусом, службовим становищем, владою чи авторитетом.  

На відміну від т. зв. “успішних людей”, які досягли певних суспільних благ: 
влади, багатства, “зв’язків”, можливостей споживання тощо за принципом “мета 
виправдовує засоби”, Е.с. – це люди, які відбулися, тобто знайшли свій шлях і своє 
місце в суспільстві, реалізували себе як особистості і як громадяни, досягли висот 
професійної майстерності, отримали заслужене визнання суспільства. 

В умовах класового суспільства Е.с. має соціально неоднорідний, “розколо-
тий” характер: одна її частина орієнтована на владу (провладна еліта) друга – на 
народ. Це, як правило, кращі представники інтелігенції, “совість”народу. Їх 
зближення відбувається лише за умов формування і розвитку громадянського 
суспільства, демократії, соціальної держави, верховенства права, подолання прірви 
між бідними і багатими, знедоленими і “господарями життя” (за рахунок розвитку 
середнього класу і зростання добробуту населення). 
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Е.с. не призначається кимось, а тим більше не самопризначається. Вона не є 
атрибутом влади, власності, успадкованих привілеїв чи вродженої обдарованості. 
Е.с. вирощується у суспільстві (сім’я, школа, трудовий колектив), для суспільства 
(професійна, громадсько-політична діяльність) і відбирається та оцінюється як 
“краща” суспільством та історією. 

 
ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА визначає належність індивідів і груп 

людей до певної політичної або громадянської спільноти. І.н. існує у формах як 
усвідомлення, так і відчуття своєї належності до спільноти, має складну структуру 
і складається з цілісної системи знань і переконань, оцінок, почуттів і емоцій 
стосовно нації, країни, держави.  

І.н. є домінуючою в системі колективних ідентичностей. Адже інші типи 
колективної ідентичності можуть накладатися на І.н. або поєднуватися з нею, 
проте вкрай рідко її послаблюють, хоча й спроможні змінити її напрям. Нація, по 
суті, привласнює елементи інших видів колективної ідентичності і зумовлює не 
лише спосіб, завдяки якому І.н. може поєднуватись з іншими різновидами 
ідентичностей, а й хамелеоноподібні перетворення націоналізму як ідеології на 
такі, як лібералізм, фашизм, комунізм. 

Один із визнаних західних авторитетів з проблем І.н. Е. Сміт виділяє її 
найголовніші риси: 1) історична територія, або рідний край; 2) спільні міфи та 
історична пам’ять; 3) спільна масова, громадська культура; 4) єдині юридичні права 
та обов’язки для всіх членів; 5) спільна економіка з можливістю пересуватись у 
межах національної території. Таке визначення І.н. виразно відокремлює її від будь-
якого уявлення про державу. Концепція держави пов’язана лише з державними 
інституціями, незалежними від решти суспільних інституцій. Натомість нація означає 
культурні й політичні зв’язки, що об’єднують у єдину політичну спільноту всіх, хто 
має спільну історичну культуру та батьківщину. Важливо також чітко розрізняти 
ідентичності національну і етнічну. Ідентичність етнічна є атрибутом етнічної 
спільноти (етнічної нації), в основі якої лежить біологічний, лінгвістичний, 
культурно-релігійний компонент. 

І.н. – інтегральна характеристика політичної спільноти (політичної нації), 
що базується на інституційному, політичному, територіальному підґрунті, 
основою якої виступають свідомість, політична воля, громадянство. Акцент при 
цьомуробиться на загальнонаціональних цінностях – національному інтересі, 
національній безпеці тощо. 

І.н. виконує різноманітні “зовнішні” та “внутрішні” функції для груп та 
індивідів. До “зовнішніх” відносять територіальні (демаркація історичної території як 
певного соціального простору), економічні (забезпечення контролю над 
територіальними ресурсами, зокрема людськими), політичні (опора для держави та її 
органів і легітимізація запроваджених ними єдиних юридичних прав та обов’язків). 
“Внутрішніми” є функції згуртування членів спільноти, розбудови соціальних 
зв’язків між ними на підставі спільних цінностей, символів і традицій, а також 
сприяння самовизначенню і самоорієнтації особистості в системі колективної 
свідомості та самобутньої культури. 

У суспільствах, що сформувалися як політичні нації і тривалий час існують 
як національні держави, І.н., по суті, є національно-державною самоідентифіка-



48 

цією. Це стосується представників усіх етнічних спільнот, що проживають у 
певній національній державі і є її громадянами. Вони виявляють патріотизм та 
зберігають вірність інтересам держави. Поширення І.н. є паралельним (але не 
обов’язково одношвидкісним) процесом із національним державотворенням. 

Провідні національні держави світу пройшли у своєму розвитку досить 
тривалий шлях, поки досягли необхідного рівня І.н. своїх суспільств і сформували 
політичні нації, здатні ефективно реалізувати власні національні інтереси.  

В Україні формування політичної нації відбувалося в умовах багатовікової 
бездержавності, ускладненої розчленованістю території, що зумовлювало численні 
кризи І.н. У сучасній Україні розвиток І.н. як цілісної та стабільної структури 
гальмується суперечливими процесами взаємодії, взаємовпливу та конфлікту 
регіональних ідентичностей. Найважливішим чинником у формуванні яких є, 
безумовно, історичний досвід, набутий мешканцями цих регіонів у процесі 
історичного розвитку. Втім, результати соціологічних досліджень свідчать про 
зростання кількості українців, які ідентифкують себе не з окремим регіоном, а з 
громадянином України. 

Сучасна проблема формування І.н. є однією з визначальних для україн-
ського суспільства, для подальшого розвитку його як повноцінної політичної нації 
та визначення місця,ролі і статусу держави в міжнародних сою зах і міжнародній 
системі загалом. 

Потрібна цілеспрямована державна політика, реалізація якої сприятиме 
формуванню І.н. громадян України, побудованої на критеріях політичної нації. 
І.н. виступатиме міцною основою національної свідомості громадян України, 
сприятиме забезпеченню участі в суспільно-політичному житті країни представ-
ників різних етнічних, мовних, релігійно-конфесійних груп (без стирання окремих 
етнічних ідентичностей); гарантуванню умов для повноцінної реалізації прав 
представників регіональних спільнот у межах української політичної нації.  

Формування І.н. потребує об’єднання свідомих зусиль держави і 
суспільства, політичних і управлінських еліт, духовних лідерів нації і самих 
громадян. Посилення І.н. (громадянсько-політичної ідентичності) громадян 
України можливе за умови підкріплення її почуттями патріотизму та гордості за 
свою державу і весь український народ, а також за умови підвищення довіри до 
владних структур. І.н. передбачає лояльність до держави, її символів та атрибутів 
(включаючи державну мову), громадянський патріотизм, спільність позицій 
громадян щодо стратегічних напрямів і цілей розвитку держави і суспільства, 
взаємну толерантність і соціальну солідарність між різними (за будь-якими 
ознаками) суспільними групами. Слід, утім, врахувати, що І.н. за самою своєю 
суттю багатовимірна, її не можна звести до єдиного елемента, не можна легко або 
швидко прищепити населенню з допомогою штучних засобів. 

 
ОСОБИСТІСТЬ. Поняття О. в системі державного управління завжди 

викликало підвищений теоретичний і практичний інтерес. Але особливої 
актуальності дана проблема набула в останні роки, виник “антропологічний бум”, 
запит на пізнання сутності особистості, її місця і ролі в управлінні державою та 
суспільством. Окрім інших причин, це обумовлено тими кардинальними змінами, які 
відбулися і відбуваються нині в Україні та інших країнах. 
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О. – неосяжна, багатопланова. Її дослідження включає аналіз у різних 
аспектах – філософському, соціологічному, аксіологічному, психологічному, 
правовому, політичному та ін. Представники даних аспектів дослідження виходять 
із принципу, що необхідно розмежовувати поняття “людина” і “О.”. Людина є 
природно-соціальною істотою, а О. – соціальне явище, її якості тільки соціальні. В 
процесі соціалізації людина здобуває знання, цінності, ідеали, норми і правила 
поведінки, які дозволяють їй функціонувати як рівноправному члену суспільства. 
На цій основі формується О. як унікальна суб’єктивність, прояв неповторного і 
своєрідного внутрішнього духовного світу людини. Як відзначається у Вікіпедії – 
вільній енциклопедії, О. – відносно стійка система поведінки індивіда, побудована 
перш за все на основі включеності в соціальний контекст. Стрижнем О. є 
самооцінка, що будується на оцінці індивіда іншими людьми і його оцінюванні 
цих інших людей. 

У світлі сказаного виникає закономірне питання: чи можна вважати кожного 
суб’єкта державного управління О. Відповідь на поставлене питання передбачає 
необхідність класифікації типів О.: потенційно можлива, неоднозначна, 
багатогранна, велика, егоїстична та ін. Одним із головних критеріїв подібної 
класифікації виступає теоретична і практична діяльність особистості. 

В О. державного службовця людей цікавлять перш за все поведінкові 
вчинки, навмисні поведінкові акти, що отримали або не отримали органічне 
предметне втілення. В органі державного управління існують консультативні, 
виконавчі, допоміжно-технічні, керівні та обслуговуючі посади. Представники 
кожної посади покликані здійснювати продуктивну діяльність, тобто діяльність, 
пов’язану з формуванням принципово нових цілей і засобів їх досягнення, 
займатися творчою діяльністю. Саме в такому ракурсі службовець державного 
апарату працює в режимі постійного виходу за межі існуючого, пізнаного, 
реалізованого. Він виступає як особа, що створює та творить. Має місце також 
репродуктивна діяльність, спрямована на отримання вже відомого результату, 
відомими засобами та методами. Така діяльність становить небезпеку переходу 
державного службовця на позиції стереотипів, шаблонів, догматизму й інших 
негативних форм діяльності. 

Для О. державного апарату першочергове значення мають ціннісні 
орієнтації, ціннісні установки, тобто її ставлення до навколишнього середовища, 
інших людей, до себе. 

Кожна особа більшою або меншою мірою намагається відповісти на зло-
боденні питання: що таке життя і який у ньому сенс; як сумістити свободу волі та 
службовий обов’язок; який вибір зробити у складній ситуації, що виникла; як 
співвідносяться існуюча система державного управління з потребами та 
інтересами особистості; яким повинне бути реформування політичної системи 
суспільства, адміністративного управління. Конкретні відповіді на поставлені 
питання зобов’язують О. ставати на позиції творчого пошуку більш раціональних 
форм її самоорганізації і самореалізації, знаходити та відбирати невідомі ще умови 
вирішення проблем, робити те, чого не робив ще ніхто. Саме така О. харак-
теризується діловитістю та оперативністю, здатністю розвивати у службовців 
державного апарату ініціативу, відповідальність за доручену справу, проявляти 
самокритичність, володіти культурою управління. 
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Але в системі державного управління ще є багато “особистостей, що 
змінюються”. Їм притаманні пристосування, відсутність постійної власної думки, 
прихильність до тих службових осіб, які займають керівні посади. Такі “О.” 
характеризуються грубістю, “промиванням мізків” по відношенню до підлеглих. 
Водночас вони ввічливі з начальством, підкреслюють свою особисту відданість 
йому, а з колегами підступні, несумлінні, лукаві. Суперечливий склад суб’єктів 
державного управління свідчить про те, що назріло актуальне завдання 
формування та розвитку цілісності О., а не тільки підвищення її професійної 
кваліфікації. Цілісний розвиток О. є вільним, усебічним і гармонійним розвитком 
усіх її індивідуальних сил і здібностей. Головним суб’єктом державного 
управління повинна бути О., що володіє багатим духовним світом, соціальною 
зрілістю і високим професіоналізмом у своїй спеціальності. Визнання творчої О. 
вищою цінністю державного управління зобов’язує орган управління всебічно 
сприяти розвитку О., створювати сприятливі умови для реалізації її здібностей, 
для задоволення її потреб та інтересів і забезпечення їй гідної людської 
життєдіяльності. В свою чергу, О. зобов’язана в процесі здійснення прав що їй 
належать, сумлінно виконувати державні вимоги, юридичні, конституційні 
обов’язки. Діалектика прав і обов’язків творчої О. відкриває можливість для 
ефективного удосконалення і збагачення системи державного управління України. 

 
ЦИРКУЛЯЦІЯ ЕЛІТ – теорія коло обігу еліт, сформульована італійським 

соціологом, інженером за фахом В.Парето.  
Перенісши основний закон механіки на суспільні відносини та сформулю-

вавши принцип підтримання та порушення рівноваги у соціальних системах, він 
здійснив спробу побудувати нову політико-правову теорію. На думку цього нау-
ковця, оскільки цикли підйому та занепаду, становлення й падіння еліти є необхід-
ною умовою функціонування суспільства в цілому та державних механізмів зокре-
ма,чергування, коливання, зміна еліт є законом існування людської спільноти. 

Ц.е. В.Парето вважав соціальною закономірністю, що проявляється: у зміні 
одних елітарних груп іншими; в оновленні елітарних властивостей, якостей та 
ознак; у зміні типів пануючої еліти; у приході до влади еліти, яка володіє 
затребуваними суспільною ситуацією якостями тощо. Динамічні соціальні зміни в 
суспільстві, на думку В.Парето, є наслідком протиборства та Ц.е. Її основними 
формами є: поступальна (вибори та кооптація до своїх лав представників контр-
еліти) та обвальна (перевороти, революції).В.Парето поділяв еліту на правлячу і 
неправлячу (контреліту). Революція, на його думку, – лише боротьба зі зміною 
правлячої еліти на потенційну еліту, яка, щоправда, маскується тим, що діє нібито 
від імені народу. 

Отже, революція – це не більше, ніж зміна еліт: стара еліта, яка є при владі, 
виявляється нездатною до ефективного управління, тому в суспільстві формується 
нова потенційна еліта, якій для утвердження в статусі правлячої необхідна 
підтримка мас, незадоволених старим суспільно-політичним устроєм. Еліти мають 
загальну тенденцію до занепаду, а нееліти здатні виробляти потенційно елітарні 
елементи. Це зумовлено тим, що належність до еліти (з точки зору її видатних 
ознак) не успадковується. Саме тому колішні еліти втрачають свою енергію та 
резерви утримання влади, отже, усе частіше відбувається зміна старих еліт 
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новими, які часто є вихідцями з простих мас. Динаміка еліт спричинює, стимулює 
та активізує дві типові тенденції, а саме: герметичність, суть якої полягає у 
своєрідному “зачиненні” еліти та перешкоджанні будь-якого входження до її лав 
(“ефект фортеці”); відкритість, що характеризує еліту, готову до залучення у свої 
лави нових прибічників, циркуляція має динамічний характер, причому рівень 
соціальної адаптації до зовнішніх змін також є досить високим.  

У закритих елітах циркуляція є сповільненою чи навіть загальмованою, хоча 
в них зберігаються внутрішня стабільність, наступність політики та виваженість 
прийнятих рішень. Цікавий аналіз процесу трансформації елітних груп пропонує 
І.Куколєв, який виділяє кілька моделей, зокрема модель І – “зміна потоків”: 
трансформація як послідовна зміна кількох хвиль правлячої еліти. На кожному 
етапі трансформації попередня хвиля правлячої еліти висуває на керівництво 
наступну, а вона, у свою чергу, стає політичним “могильником” для тих, хто її 
висунув. У цій моделі аналізуються поверхові політичні зміни у трансформації 
еліти і, як правило,лише її персональний склад. Модель ІІ(найпоширеніша 
концепція) – “політичний капіталізм”. Вона базується на конвертації політичного 
капіталу в капітал економічний. Політичні еліти змінюються першими і досить 
швидко заповнюють дві нові ніші – нової політичної еліти та нової економічної 
еліти. Політична номенклатура, використовуючи політичну владу, першою освоює 
механізми приватизації державної власності і в результаті низки послідовних дій 
утворює велику частину нової фінансової та підприємницької еліти, частково 
заповнюючи нові політичні інститути. Модель ІІІ – “бунт економічної еліти чи 
пробудження регіональних еліт”. Номенклатура СРСР складалася із двох великих 
взаємно суперечливих частин – партійних працівників і господарських керівників, 
кожна з яких мала певну владу і розпоряджалась певними ресурсами. Займаючись 
безпосередньо виробництвом, забезпечуючи його функціонування, господарники 
були в менш привілейованому стані, ніж партійна верхівка. “Перебудова” – бунт 
господарських, економічних еліт, які вимагали зміни політичних позицій і роз-
кріпачення своєї діяльності. Партійна еліта розкололася, і її регіональна частина 
долучилася до господарської. У результаті зрощування “реформаторських” 
фрагментів номенклатури відбулося формування сучасних елітарних груп, які 
становлять певний “сплав” колишніх господарських і партійних регіональних еліт. 
Модель ІV – “роль контреліти” – відображені публічні і соціальні моменти 
політичного процесу. Господарська еліта в боротьбі проти “партократів” 
використала контр еліту своїм політичним союзником, який зруйнував вищу 
політичну компоненту номенклатури і привів до влади економічну еліту і 
номенклатуру другого і третього ешелонів, частково з’єднавшись із ними. 

 
ЦІННОСТІ ДУХОВНІ – феномени суспільної свідомості, які виступають у 

формі провідних, значущих соціокультурних орієнтирів: ідеалів, норм, символів, 
образів, почуттів тощо, що зумовлюють духовний розвиток індивіда чи 
суспільства в цілому.  

Ц.д. можуть бути зафіксовані у продуктах духовної діяльності: творах ми-
стецтва, різноманітних наукових теоріях, системах моральних норм чи настанов 
тощо. В окрему категорію виділяють загальносуспільні, загальнонародні, національ-
ні, класові, групові або особистісні цінності, на основі яких конкретне суспільство чи 
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індивід у конкретний історичний період визначають позитивну чи негативну 
значущість наслідків людської діяльності. Кожному соціуму властива певна система 
цінностей, яка визначає особливість його історичного буття упродовж існування.  

Процес формування та розвитку Ц.д. суспільства слід розглядати як 
поєднання індивідуального, групового та суспільного. На особистісному рівні він 
має сталий характер і проходить етапи визначення потреби, появи інтересу та 
здійснення мотивації. 

У загальносуспільному масштабі формування Ц.д. зумовлене історичним 
розвитком соціуму. Система цінностей формується поступово, через відбір по-
ведінки і досвіду людей. На початковому етапі цінності з’являються як сукупність 
звичок, прийомів людського побуту,специфічні форми поведінки, що передаються 
від покоління до покоління. У подальшому розвитку ці прийоми побуту закріп-
люються, схематизуються в таких нормативних утвореннях, як традиції, обряди, 
звичаї, ритуали. У них закладаються певні ціннісні взірці, які в наступному 
зберігаються та транслюються через соціальні інститути: заклади освіти та 
виховання, засоби масової інформації, релігійні та політичні установи тощо.  

Система Ц.д. народу становить частину його духовної культури. Базові Ц.д. 
акумульовані в національній культурі, у фольклорі, традиціях, звичаях, міфології, 
мистецьких творах тощо, які мають своєрідний національний характер. Система 
Ц.д. створює внутрішній стрижень культури, духовну квінтесенцію потреб й 
інтересів індивідів та соціальних спільностей. Панівна система цінностей 
визначально впливає на інтереси, потреби та поведінку індивідів у суспільстві. 

Як складова частина суспільного життя, система Ц.д. має низку специфічних 
рис, зміст яких викликає об’єктивну необхідність наукового управління процесом 
її розвитку. У процесі свого формування та розвитку система Ц.д. має 
індивідуально-суспільний характер. Безпосередній вплив на особистість, соціальні 
групи, виховна та певною мірою організовуюча роль цієї системи цінностей 
викликають прагнення соціуму до регуляції, управління нею. 

Можливість такої регуляції, управління процесом формування та розвитку 
духовних цінностей насамперед на наукових засадах має будь-яке суспільство. 
При цьому управлінський вплив практично реалізується на основі властивості 
управління і як виду діяльності, і як суспільного відношення. У цілому система 
Ц.д. як частина суспільного буття є об’єктом управління саме через залучення її до 
системи суспільних відносин, безпосередній вплив на становлення соціуму. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА ОБМІРКУВАННЯ 

 
1. Що означає термін “ідентифікація”? 
2. Дайте визначення терміну “національна ідентичність”. 
3. Назвіть основні концепції етнічної ідентичності та окресліть їх 

сутнісну відмінність. 
4. Назвіть і проаналізуйте складові національної ідентичності сучасної 

української еліти. 
5. Обміркуйте: яка, на Вашу думку, роль еліти у відродженні та 

збереженні національної ідентичності. 
6. Назвіть основні критерії елітності в державному управлінні, у чому їх 

сутнісна відмінність. 
7. Обміркуйте та обґрунтуйте, власну думку щодо поняття “еліта в 

державному управлінні”. 
8. До якого критерію елітності відносять “цінності”. 
9. Назвіть групи цінностей, що мають бути притаманні еліті в 

державному управлінні.  
10. Які цінності слід вважати універсальними? 
11. Обміркуйте, як національні цінності пов’язані з цілями державного 

управління та національною (загальнодержавною) ідеєю. 
12. Обміркуйте, які цінності мають стати основою процесу формування й 

розвитку еліти в державному управлінні; назвіть ці цінності. 
13. Визначте сутність поняття “доброчесність”. 
14. Що означає принцип доброчесності в державному управлінні. 
15. Обміркуйте як забезпечити принцип доброчесності в державному 

управлінні України. 
16.  У контексті яких суспільно-демократичних цінностей Ви сприймаєте 

розвиток України? Таблиця для заповнення додається (Додаток А). Порівняйте 
отримані результати і обміркуйте їх. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

У контексті яких суспільно-демократичних цінностей ви сприймаєте 
розвиток України? 

 
№ 
з/п Суспільні цінності Дуже 

актуальні Актуальні 
Не 

актуальні 

Важко 
відпо-
вісти 

1 Суспільний добробут     
2 Національна культура     
3 Міжнародна співпраця     
4 Розвиток науки та освіти     
5 Розвиток туризму     
6 Рівність статей     
7 Суспільна етика та мораль     
8 Здоров’я людини та нації     
9 Духовність     

10 Міжнаціональна, міжетнічна та 
міжконфесійна злагода 

    

11 Подолання безробіття, 
злочинності та наркоманії 

    

12 Покращення екології     
13 Зміцнення миру     
14 Громадянська політична 

культура 
    

15 Права і свободи громадян     
16 Соціальний захист суспільства     
17 Добробут родини, материнство 

та дитинство 
    

18 Інше (дописано): корупція, 
бюрократична тяганина  
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