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3.1. Проблеми та перспективи формування  
конкурентоспроможної національної еліти 

Терміном “еліта” (франц. elite – кращий, відбірний, відбирати, добірність) познача-
ють: 

1) кращі, відбірні екземпляри, сорти будь-якої рослини, тварини, які отримали шля-
хом селекції для виведення нових сортів; 

2) кращих представників суспільства чи будь-якої його частини. 
Перше визначення наводить на висновки, що для відбору, селекції найкращих насінь, 

якщо мова йде про рослини, потрібно створювати відповідно найкращі умови, які б 
сприяли розвитку найбільш привабливих властивостей того чи іншого виду. Більш того, 
саме через відбір найкращих екземплярів створюється можливість виведення нових сор-
тів, що забезпечує піднесення якостей, тобто розвиток усього виду. 

Друге визначення спирається на елітарний світогляд Платона. У його працях поясню-
ється необхідність і природність існування еліти – людей, які отримали особливе вихо-
вання і достатній досвід для управління державними справами. Платон вважав, що дер-
жавні функції можуть успішно виконувати лише вибрані. В той же час природним є пе-
рехід обдарованих людей з нижчої соціальної групи до вищої та навпаки. Наведене поло-
ження і покладене у підґрунтя теорії “циркуляції еліт”.  

Історія розвитку суспільства доводить, що кожному етапові розвитку цивілізації від-
повідає свій устрій системи управління, влади. При цьому тільки частина людей виконує 
функції управління. Як відзначав М. Бердяєв, “будь-який життєвий лад є ієрархічним і 
має свою аристократію, не ієрархічною є тільки купа сміття, і тільки в ній не вирізняють-
ся жодні аристократичні ознаки”. І далі: “...аристократ не прагне будь-що піднятися догори, 
він від початку відчуває себе на горі... Боротися за успіх і підвищення – неаристократично...” 

Терміном “аристократія” (грецьке aristokratia: aρiστoς– кращий, kρaτoς – влада) поз-
начають: 

1) вищий, привілейований прошарок класів, що експлуатують, багата чи родовита 
знать; 

2) одна з форм державної влади у Давній Греції, панування знаті; 
3) привілейована верхівка якого-небудь класу чи соціальної групи. 
Зміст поняття еліти, по-перше, передбачає спадковість, родові традиції, і тому для 

аристократії приналежність до еліти виступає як доля призначення, як родова елітар-



 

 

ність, а не особиста. По-друге, в поняття еліти традиційно вкладають певну духовну 
якість особистості, її власних заслуг і якісних ознак особи. 

 За поглядом К. Мангайма, для кожного етапу розвитку цивілізації характерний свій 
тип еліти. Так, для доіндустріального суспільства характерна еліта на основі крові, для 
індустріального – на основі приватної власності (багатства), а для постіндустріального – 
на основі інтелектуальної продуктивності (ефективності). Також еліта поділяється на 
статичну, динамічну та наслідування, на професійну та групову, а в залежності від стилю 
правління – на демократичну, ліберальну та авторитарну. 

За думкою Дж. Бернхема, А. Фріша та інших учених, існування еліти обґрунтовуєть-
ся потребами у здійсненні управлінських функцій соціальних відносин, забезпеченням 
потреб суспільства в управлінні. Розвиток цивілізації, етапи науково-технічних револю-
цій (НТР) у суспільстві ведуть до відчуження управління від власності, до утвердження 
інтелектуальної еліти. Сучасне розуміння влади – це доступ до знань та інформації. Саме 
знання є силою. 

Отже, управління суспільством не може виконуватися всім суспільством, воно потребує 
кваліфікованого виконання управлінських функцій меншістю, кращою меншістю, що забез-
печує вагомий результат. “Це перехід обмеженої кількості у загальну системну якість”. 

Соціальну систему, її владну вертикаль можна представити як піраміду з чотирма 
рівнями. Перший, верхній, рівень утворюють елементи, політична еліта, яка бере безпо-
середню участь у схваленні та прийнятті рішень по використанню державної влади. Дру-
гий, середній, рівень утворює бюрократична еліта, за М. Вебером – ієрархія знання, що 
охоплює представників управлінського апарату, які мають владні повноваження та вико-
нують важливі державні функції. Третій рівень складає комунікаційна та ідеологічна 
еліта, тобто представники науки, культури, освіти та засобів масової інформації, які ви-
конують функції трансляції рішень, які прийняті “нагорі”. 

Нарешті основу піраміди складають маси населення, які “виступають об’єктом 
управління”. Підкреслимо, що найважливіша функція еліти полягає у формуванні та при-
йнятті стратегічних рішень, забезпеченні їх доведення до рівня громадянської свідомості 
та поведінки. 

За думкою Е. Фромма, для маси населення є характерним пошук захисних механіз-
мів, коли людина тікає від свободи, відповідальності за самостійні рішення, запобігає 
ізоляції та підкоряється правилам, що встановлюються елітою. Для людей владної орієн-
тації характерним є активна позиція і бажання зробити інших залежними від себе, вико-
ристовувати їх для своїх цілей. Тобто існування еліти і мас є психологічною необхідніс-
тю, найбільш ефективним засобом функціонування суспільства. 

Серед українських науковців В. Липинський обґрунтував концепцію “національної 
аристократії” відповідно до потреб національного відродження. Він стверджував, що 
потрібен активний гурт людей, які здатні до пропагування та формування політичних, 
державних та культурних цінностей, виступають носіями єднальної ідеї. Ні етнографічна 
маса людей, ні окрема територія та мова не створять автоматично націю. Саме цей актив-
ний гурт однодумців і є носієм національної ідеї. 



 

 

За теорією італійського соціолога В. Парето, соціальна система прагне до рівноваги. 
Це динамічна рівновага, що детермінується елітою суспільства і яку складають заможні, 
талановиті та обдаровані її члени. 

Соціальна динамічна рівновага підтримується циркуляцією еліт. Формування еліти 
відбувається із нижчих верств суспільства, коли найбільш обдаровані в кожній сфері 
діяльності люди піднімаються у вищі, там розширюють свій вплив, досягають певного 
розквіту, а згодом перероджуються і зникають. 

Зазначена циркуляція і є “універсальним законом історії”. У стабільному суспільстві 
домінує еліта, для якої характерним є консервативний світогляд, а у нестабільному, тран-
сформаційному суспільстві домінує еліта з комбінаторним світоглядом, тобто “майстри 
політичних комбінацій”, які вміють швидко й результативно розв’язувати існуючі про-
блеми. 

У стабільному суспільстві через функціонування державних та громадських інститу-
тів еліта виконує функції цілепокладання, адаптації, інтеграції та легітимації. В умовах 
трансформації суспільства характерним є кардинальна зміна суспільних цінностей і 
норм. Відбувається, як правило, параліч діяльності суспільних інститутів, що у якійсь 
мірі компенсується активністю еліт. При цьому, з одного боку, “значно зростає роль елі-
ти у формуванні в суспільній свідомості системи оцінок та цінностей, а з іншого – мен-
шає довіра мас до еліти”. Але в будь-якій ситуації, як пише політолог Г. Лассаелл, 
“розподіл суспільства на еліту і масу – універсальний”. 

На наше глибоке переконання, поняття “національна еліта” не слід зв’язувати з пи-
танням, з людей якої національності складається зазначена еліта. Потребує свідомої від-
повіді низка питань: “Чи можна назвати еліту національною, коли вона діє не в інтересах 
суспільства, всіх громадян, тобто всієї політичної нації? Чи можна назвати національною 
ту еліту, в якій кожен розуміє свою тимчасовість перебування при владі лише для влас-
ного збагачення, добре розуміючи, що його діяльність, даючи зиск йому особисто, оста-
точно руйнує економіку і соціальну сферу суспільства, ставить під загрозу існування 
держави й суспільства в цілому? Чи можна назвати еліту національною, коли ці люди, 
спираючись на інстинкт власного (а не суспільного) самозбереження, тримають свої ка-
пітали за кордоном, щоб у разі небезпеки “податися геть до своїх капіталів”?” Розподіля-
ємо існуючу точку зору, що вичерпну відповідь дасть лише історія українського суспіль-
ства, яке виникло з радянського суспільства СРСР. 

Відомо, що наприкінці вісімдесятих років в СРСР більш ніж у десятки разів збільши-
вся відсоток людей з закінченою вищою освітою порівняно з передвоєнними роками. 
Збільшувався добробут людей, і все більша частка людей абсолютно не сприймала офі-
ційну пропаганду і догми, які намагалися втовкмачувати їм у голови у процесі навчання: 
на це дивилися як на правила гри. Теорію ніхто не сприймав серйозно, а практика все 
більш чіткіше демонструвала неспроможність системи. 

У суспільстві спостерігалася всезростаюча підтримка курсу демократичних реформ з 
боку значної частини ідеологічної еліти. 



 

 

Цілком слушно ставить питання Г. Мирський і сам дає на нього відповідь: “Звідкіля 
ж взялись ці десятки і сотні авторів та редакторів, стараннями котрих руйнувався, перет-
ворювався у брудний та кривавий пил величезний гранітно-нерухомий образ соціалізму? 
Вони не з неба звалилися, а зійшли з лав радянських університетів”. 

На жаль, окремі університети у сучасній Україні зайняли позицію очікування, а то й 
тимчасової бездіяльності. Посилаючись на економічні труднощі, вони не розвивають 
організацію навчального процесу адекватно до змін, що відбуваються під час зміни соці-
ально-економічного устрою у новій державі. За думкою М. Головатого, “...сьогодні не 
лише бракує розуміння, але й просто не модно вести мову про виховання національної 
самосвідомості, чіткої громадянської позиції, патріотизму звичайного пересічного грома-
дянина. Така ситуація надто загрозлива, найперше, з огляду на потребу формування жит-
тєвих ідеалів і цінностей молоді – нової генерації українства”. 

Найголовніша функція сучасного університету в Україні полягає у створенні макси-
мально можливих умов для розвитку особистості кожного громадянина, людей всіх про-
шарків суспільства, забезпеченні їм відповідного цивілізаційного рівня свободи, прище-
пити, дати змогу відчути смак свободи, сприяти реалізації та самовираженню творчого 
потенціалу особистості, на що неодноразово звертає увагу президент НаУКМА 
В. Брюховецький. 

Найкомфортніше почуває себе та частка української еліти, яка встигла і прихопити 
власність, і сповна забезпечити свої сім’ї, влаштувати дітей на навчання та проживання 
за кордоном. 

На жаль, вкрай потрібна Україні інтелектуальна еліта – вчені, освітяни, діячі культу-
ри і мистецтв – існують лише на межі задоволення фізіологічних потреб.  

За думкою Аристотеля, “ті держави мають хороший устрій, де середні люди предста-
влені у найбільшій кількості... коли ж одні мають надто багато, а інші нічого не мають, 
виникає або крайня демократія, або олігархія у чистому вигляді, або тиранія саме під 
впливом протилежних крайнощів”.  

У перехідний період існують лише острівці стабільності. На наше глибоке переконан-
ня, це, перш за все, традиційні класичні університети. В цей період усі суспільні зв’язки 
стають неврівноваженими і плинними. Саме ці обставини надають можливості робити у 
перехідну добу “звершення, про які в період стабільності годі й думати”. Своєчасними 
активними зусиллями можливо надати порівняно невеликий імпульс для започаткування 
і реалізації інноваційної ідеї та почати рух у новому напрямку розвитку. Достатньо згада-
ти історію відродження Києво-Могилянської академії у 1991 році та розповсюдження 
ідеї надання якісної освіти на регіональному рівні, що втілюється шляхом утворення 
Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” у 1996 
році. Це означає, що до національної української еліти насправді мають доступ таланови-
ті вихідці з будь-якої соціальної групи чи прошарку суспільства. Підтверджується теза 
про безупинний процес саморозвитку і самооновлення еліти. Ми розділяємо думку 
Ф. Канака, що “кожна з еліт, являючи собою передовий загін певної соціальної групи чи 
суспільного прошарку, є провідною верствою цієї групи чи прошарку – її сукупним розу-



 

 

мом, проводом, духом і волею. Еліти, щоб відповідати своєму соціальному призначенню, 
мають бути спроможними розв’язувати все нові й все складніші завдання виживання й 
розвитку презентованих ними спільнот”. 

Соціальна стабільність суспільства обумовлює безперервну асиміляцію від мас до 
еліти. Сучасній еліті властива соціальна мобільність, що поширює соціальну базу форму-
вання еліт. Необхідною умовою для стійкості системи еліт є певне їх поновлення. В той 
же час сама структура системи еліт може охарактеризуватися як динамічна, змінна стру-
ктура. Серед елементів таких систем знаходиться особа, що має набір певних особистих 
якостей, ступінь переваг, що виділяє його з оточення людей. Це енергія, розум і характер, 
мужність, особистий вплив та авторитет. Необхідно глибше, масштабніше та нестандарт-
не мислення, можливість швидко знаходити вихід із певних ситуацій, а якісна перевага 
полягає у продуктивності ідей, вмінні уникати конфліктів або розв’язувати їх, мати 
“підхід” до людей, до їхніх проблем, що потребують вирішення. 

Сучасність, що характеризується докорінною зміною соціально-економічних відно-
син у суспільстві, нестабільністю правового поля, вимагає від керівників усіх рівнів наяв-
ності певних якостей, що властиві лідерам. Сучасній Україні потрібні принципово нові 
форми, моделі і методи керування, системи підтримки прийняття відповідальних управ-
лінських рішень. Все більш нагальною формується потреба підготовки та відбору нової 
генерації управлінських кадрів, здатних розбудовувати державу та інтегрувати її у світо-
вий суспільно-економічний простір. Потрібні універсалісти, випускники університетів, 
які спрямовані на швидку та ефективну адаптацію до змінних умов розвитку суспільства, 
які здатні обирати оптимальні управлінські рішення, нести відповідальність за результа-
ти їхньої реалізації, спрямовані на самовираження та саморозвиток, здатні реалізувати 
себе як творчу особистість. Лідером може бути тільки творча особа. 

Вирішальним фактором успіху лідера є добір команди однодумців. Якщо торкатися 
наукової школи, то вона “не сформується навіть за наявністю великого вченого, якщо він 
індивідуаліст, який не вміє чи не бажає керувати, не прагне вишукувати здібних учнів, 
передавати їм свої думки, ідеї”. 

Найоптимальнішою командою лідера для виконання управлінських функцій є група, 
що налічує сім-дев’ять осіб, за якими конкретизовані певні ролі. 

Лідером є людина, яка має високий авторитет та вміє сформулювати перед командою 
стратегічні завдання. При цьому реалізація сформульованого завдання, а також мети 
досягається не за рахунок влади, а завдяки певній організації взаємодії, що гарантує всім 
членам команди досягнення власного успіху, бачення довгострокових особистих перспе-
ктив. 

1. На секретаря команди покладається функція документального оформлення про-
екту, результатів втілення його у життя. 

2. Генератор ідей виконує функцію постачальника інноваційних ідей та підходів, 
гіпотез та нетрадиційних рішень. Частіше за все це людина з фундаментальною 
університетською освітою, що має найвищий інтелектуальний рівень. 



 

 

3. Системний аналітик виконує функцію аналізу даних, ситуацій і шляхом аналі-
тичних міркувань відпрацьовує пропозиції та результати діяльності інших чле-
нів команди. 

4. Організатор команди виконує функцію реалізації, практичне раціональне вико-
нання сформульованих завдань у визначений термін. 

5. Комунікатор команди виконує функцію збору інформації, даних і має високий 
рівень комунікаційних здібностей, продуктивні зв’язки із зовнішніми організа-
ціями. 

6. Душа чи улюбленець команди виконує функцію утворення сприятливого пси-
хологічного клімату у команді, відповідає за дотримання корпоративної культу-
ри та розв’язує певну напругу в міжособистісних стосунках, вивчає психологіч-
ні взаємовідносини в колективі та знає особисті риси своїх колег. 

7. Контролер команди виконує функцію спостереження за результатами прийнят-
тя та виконання рішень на кожному етапі роботи, має загострене відчуття відпо-
відальності, часового ритму та має сильний характер. 

Успіхи в розвитку кібернетики дозволяють ставитися до соціальної підсистеми, до 
команди лідера як до сучасної підсистеми автоматичного керування технічними система-
ми та застосовувати основні поняття теорії автоматичного управління.  

А у теорії автоматичного управління доведено, що завдяки оптимальній настройці 
системи автоматичного управління досягається підвищення ефективності роботи всієї 
системи на 20-30 відсотків. Все це дозволяє оцінити не тільки актуальність, але й соціа-
льно-економічний ефект від вирішення задачі підвищення кваліфікації управлінських 
кадрів, що покладена суспільством на сучасні університети. 

При розбудові нашої держави – України – ми повинні розраховувати перш за все на 
власні сили та ресурси. У формуванні конкурентоспроможної національної еліти, яка 
здатна інтегрувати Україну у всесвітній соціально-економічний простір, зацікавлена, у 
першу чергу, сама Україна. Потрібні як лідери, так і добре скомплектовані команди. На 
наше глибоке переконання, для сучасного класичного університету це є суперзадачею. 
Тільки поєднуючи фахівців гуманітарних та технічних напрямків, різні освітньо-
кваліфікаційні рівні їх підготовки від бакалаврів, спеціалістів і до магістрів, можливо 
саме в межах системи університетської освіти формувати та готувати нове покоління 
управлінських команд на чолі з лідерами. 

Формування управлінських команд в університетах доцільно впроваджувати шляхом 
постановки завдань та доручення їм здійснення реальних проектів. В умовах відсутності 
стійких джерел по замовленню та фінансуванню інноваційних проектів найбільш при-
вабливим є розв’язання актуальних проблем саме для свого університету. 

При формуванні управлінських команд з числа студентів для усіх знаходиться своє, 
притаманне особистості, місце. Кожен з членів команди відчуває свою затребуваність 
суспільством, кожен знаходить своє місце, оскільки всі не можуть бути лідерами водно-
час. Лідер може бути один, тому командна технологія підготовки управлінських кадрів, 
на наше переконання, має певні та стійкі перспективи. Це є природним шляхом задово-
лення потреб суспільства, якому потрібні як лідери, так і команди на чолі з лідером. 



 

 

Більш того, феномен лідера розквітає як через розвиток особистих якостей, його рис, 
так і через рівень кваліфікації його команди, відповідність характеристик команди соціа-
льно-економічним умовам у суспільстві. 

Серед проблем, які слід розв’язувати університетам при підготовці конкурентоспро-
можної еліти, слід виділити жорстку систему стандартів вищої освіти. 

Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галу-
зеві стандарти вищої освіти та стандарти освіти вищих навчальних закладів. 

Впровадження стандартів вищої освіти, з одного боку, носить позитивний характер, 
оскільки відбиває рівень оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також 
освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Але з другого боку, визначені у стандар-
ті вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти та освітньо-професійні програ-
ми підготовки є статичними на значний період, що не може задовольняти динамічні змі-
ни, які відбуваються у сучасному суспільстві. 

Формування конкурентоспроможної національної еліти, її лідерів та їх команд може 
втілюватися лише університетською елітою зі своїми лідерами та командами. Щоб відбу-
вався природно процес самооновлення університетської еліти, потрібні докорінні зміни у 
відношенні суспільства до університетських корпорацій, зміни ціннісних пріоритетів у 
суспільстві у навчанні та підготовці нової генерації української молоді. Зрозуміло, що 
нову еліту може відтворювати лише сама, діюча на цей час, університетська еліта, яка 
зможе відчувати себе елітою лише за певних умов. 

Все ж таки, незважаючи на жодні обставини, прогрес не зупиняється. Молоді, амбітні 
університетські люди беруть участь та виграють ті чи інші конкурси. Це надає можливо-
сті стажуватися у найкращих університетах світу і через те стверджує їх як сучасних лі-
дерів. 

Провідні американські бізнес-школи на ринку освітніх послуг, який, за оцінками фа-
хівців, складає 2-3 мільярди доларів США щорічно, активно пропонують для керівного 
персоналу компаній навчальну програму Exutive MBA. 

Зазначена програма передбачає таку організацію дворічного навчання, що зводить до 
мінімуму відрив слухача від роботи й сім’ї, а паралельно вивчаються не більше двох пре-
дметів. 

“Створюються умови для добровільної інтенсифікації праці, мобілізації усіх інтелек-
туальних і емоційних ресурсів особистості, усього її потенціалу в інтересах виробницт-
ва”. Мова йде про освітню концепцію “розвитку людських ресурсів” (Human resources 
development, HRD). 

Великого значення набувають стійкі зв’язки університетів з різноманітними фірмами, 
що спрямовано на співробітництво і поєднання навчання з практичною діяльністю. 

Створюються центри сприяння розвитку кар’єри та працевлаштування. Завдання 
центру полягає не тільки “у пошуку місць практики чи працевлаштування студентів, а у 
тісному поєднанні навчального закладу з його бізнес-оточенням за допомогою студен-
тів”. Головне завдання центру полягає у плануванні та узгодженні навчально-
виробничого процесу студента. Практична діяльність студента стає невід’ємною складо-



 

 

вою його навчання. Потрібна така організація цієї діяльності, щоб були задоволені всі 
три сторони – і студент, і роботодавець, і викладач. 

У перехідну добу можливо реалізувати такі ідеї, що у сталому суспільстві годі і дума-
ти. Тому слід сміливо та активно шукати можливості щодо створення умов для навчання 
та формування конкурентоспроможної національної еліти. 

Потрібно всіляко розвивати острівці стійкості, спираючись на технологію формуван-
ня команд управлінців і доручаючи їй вирішення власних проблем університету у реаль-
них умовах з обмеженими ресурсами. У команді викладач або аспірант виконує функції 
лідера, магістр – роль дублера лідера, а спеціалісти та бакалаври – члени команди зі свої-
ми ролями-функціями. 

Потрібна підтримка системних рішень, оскільки лідер один, а створення комфортних 
та сприятливих умов у студентській групі можливо лише тоді, коли кожен знайде своє 
місце у реально діючій команді однодумців. 


