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 3 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Визначальна роль у становленні та 

розвитку української держави належить інституціям політичної влади і 

державного управління, оскільки вони керують політичними процесами, 

впливають на функціонування політичної системи загалом та приймають 

найважливіші державно-політичні рішення соціально-економічного характеру, 

від яких залежить майбутнє країни. Тому для суспільства вагоме значення має 

професійна і моральна якість кадрового складу цих інституцій, яка, у свою чергу, 

залежить від механізму його рекрутування.  

Найбільш вживаними термінами у відношенні до тих, хто здійснює 

політичне керівництво і державне управління країною, є «політична еліта» та 

«управлінська еліта». Виходячи із їх прямої функціональної взаємозалежності в 

реальному житті в науковому вжитку до них застосовується термін «політико-

управлінська еліта» як синтез цих двох понять. При цьому має враховуватися і та 

обставина, що у політичній науці загальноприйняте розуміння терміну «політико-

управлінська еліта» практично відсутнє.  

В українській політичній науці вивчення проблем розвитку й 

функціонування еліти та політико-управлінського середовища, у яке вона 

залучена, розпочалося із здобуттям державної незалежності. Формування 

найбільш впливової частини українського суспільства, яка визначила якісні 

характеристики національного державотворення, позначене певними 

специфічними рисами з погляду її соціальних витоків та механізмів рекрутування 

до неї.  

У рамках піднятої теми підвищеної актуальності набувають такі питання, 

як  функціонування «елітарних ліфтів» для переміщення політично здібних 

індивідів не лише в горизонтальних, а й у вертикальних напрямах, роль 

політичних партій у функціонуванні цих ліфтів з урахуванням закритого 

характеру механізмів рекрутування до керівної страти і впливу інтересів 

фінансових спонсорів, залежності функціонування ліфтів від типу виборчої 

системи, відповідності нормативно-правової бази державної кадрової політики 
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завданням забезпечення належного рівня професійних і моральних якостей 

адміністративного прошарку, усунення з цього процесу таких негативних явищ 

як протекціонізм, земляцтво, кумівство, призначання «своїх» людей на основі 

певної кланової чи групової належності та особистої відданості, втрати 

державною службою своєї престижності внаслідок закритого характеру 

рекрутування до неї. 

Крім того, актуальним залишається питання, яке стосується подальшої 

розробки відповідного понятійно-категоріального апарату, коли йдеться про 

рекрутування в політико-управлінську еліту. Зокрема, потребує розширення 

термінологічного ряду елітології визначеннями, які могли б суттєво розширити 

понятійний інструментарій досліджень за цією навчальною дисципліною. 

 Практична актуальність дисертаційного дослідження випливає із нинішніх 

задач суспільно-політичного розвитку України – наповнення політико-

управлінської еліти особистостями, здатними за своїми професійними і 

моральними якостями вирішити такі завдання, як правова реформа, подолання 

корупції, набуття владою стану відкритості, підвищення ефективності 

управління, збереження єдності країни в умовах децентралізації, активна 

взаємодія владних центрів з громадянським суспільством та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідницької 

роботи відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту 

політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в 

межах комплексної наукової теми «Політичний режим і народовладдя в сучасній 

Україні: проблема взаємовідносин» (державна реєстрація № 0110U02926), 

«Політична влада та опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними 

країнами» (державна реєстрація  № 0114U000409).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

процесу рекрутування політико-управлінської еліти України, встановлення і 

систематизація механізмів рекрутування до неї. Досягнення поставленої мети 

реалізується постановкою і вирішенням таких завдань: 
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- розкрити зміст понять «механізми входження в політико-управлінську еліту» та 

«політико-управлінська еліта» й запропонувати їх термінологічне оформлення; 

- класифікувати механізми рекрутування і розкрити процедури входження в 

політико-управлінську еліту; 

- оцінити рівень ефективності рекрутування у політико-управлінську еліту; 

- визначити характер та наслідки впливу суспільних корпоративно-групових 

чинників на якісний склад політико-управлінської еліти; 

- встановити відповідність реальної кадрової політики основним критеріальним 

вимогам рекрутування до кадрового складу державних службовців. 

Об’єктом дослідження є механізми рекрутування в політико-управлінську 

еліту як сукупність процедур, яку повинна пройти людина, щоб здобути 

впливовий політичний статус або зайняти відповідну посаду у вищих органах 

державної влади та управління. 

Предметом дослідження є рівень відповідності механізмів рекрутування в 

політико-управлінську еліту України задачам реформування країни. 

Хронологічні межі дослідження – 1991–2016 рр. Нижня хронологічна 

межа дослідження обрана в зв’язку з набуттям Україною незалежності та 

розгортанням в ній державотворчого процесу, який поставив на порядок денний 

питання формування національної політико-управлінської еліти. Вибір верхньої 

межі зумовлений суттєвими змінами у складі елітного середовища країни, що 

детермінується прагненнями вищих владних інстанцій, а також громадянського 

суспільства до реформування політики-правової системи та системи управління 

державою. 

Методологія дослідження. Виходячи з мети, завдань та предмету 

дослідження в дисертації, застосовано такі загальнонаукові методи: діалектичний 

метод – для виявлення суперечливої природи розвитку політико-управлінської 

еліти. Історичний метод дав можливість простежити еволюцію, розвиток і 

формування української політико-управлінської еліти у владних органах, 

становлення теорії еліти у вітчизняній і зарубіжній науковій думці. Емпіричний 

метод дозволив отримати аналіз суб’єктів політики на основі статистичних даних 
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та законодавчих документів щодо правових засад структури і функцій еліти, її 

формування шляхом виборів та призначення, правових засад державної кадрової 

політики. Завдяки порівняльному методу в дисертації здійснюється зіставлення 

кількісних і якісних показників, через які розкриваються спільні та відмінні риси 

еліти у законодавчій та виконавчій гілках влади, органах державного управління. 

Структурно-функціональний метод допоміг виокремити основні функціональні 

характеристики еліти, вплив політичних та адміністративних посад на владні 

органи. Метод системного аналізу дав змогу зіставити ієрархічне становище у 

суспільстві політико-управлінської еліти та бізнес-середовища, а також 

встановити реальний вплив кожного із них на функціонування політичної 

системи країни. За допомогою компаративного методу виявлено загальні та 

особливі ознаки, передумови виникнення, функціонування та розвитку політико-

управлінської еліти в сучасному політичному процесі. На основі нормативно-

ціннісного методу з’ясовується значення політико-управлінської еліти як 

соціальної групи.  

Наукова новизна одержаних результатів: 

Вперше: 

- запропоновано авторське теоретичне обґрунтування розуміння поняття 

«механізми входження в політико-управлінську еліту» як регламентована 

процедура входження особи до владних органів на основі встановлених критеріїв 

відбору; 

- запропоновано авторський перелік базових механізмів та субмеханізмів 

входження в еліту: наявність вищої освіти у сфері управління; делегування 

політичними партіями; делегування громадськими організаціями; делегування 

бізнес-середовищем; «селективний механізм»; трайбалізм (трибалізм); пасіонарне 

самовисунення; близькість до правлячого клану; поповнення з регіональної еліти; 

«народне делегування»; 

Удосконалено: 

- розуміння страт, що входять до «політико-управлінської еліти» – владної  

верхівки та навколоелітного середовища, керівників підприємств (установ, 
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закладів) державної форми власності, осіб, наділених політичними та владними 

(адміністративними) функціями з питань ухвалення, скасування та прийняття 

важливих державно-управлінських рішень в межах їхніх владних повноважень;  

- оціночні критерії до кандидатів на рекрутування до політико-

управлінської еліти в особі її керівного складу, якими є: ставлення до праці 

(дисципліна), службова відповідальність, вольові, професійні, організаційні та 

морально-етичні якості, управлінська ерудиція тощо; 

Дістали подальшого розвитку: 

- дослідження практики формування кадрового складу державних 

управлінців у процедурах їх кар’єрного просування: формування «ринкового 

типу» мислення державних службовців; поліпшення матеріального забезпечення; 

компетентність і професіоналізм; рівень довіри; процедура кар’єрного 

просування на державній службі; переформатування кадрового складу; 

міжнародне стажування державних службовців та ін.; 

 - з’ясування масштабів впливу суспільних чинників, насамперед бізнес-

середовища, на формотворчі процеси в елітних колах, які загалом в українській 

політичній реальності сприяють формуванню як політичної еліти 

представницьких та виконавчих органів влади, так і державних структур. 

Виявлено, що неформальними групами здійснюється безпосередній та 

опосередкований вплив на формування політико-управлінської еліти в 

парламенті (депутатських фракціях і групах), уряді та органах виконавчої влади в 

центрі і на місцях, що суттєво впливає на державну політику. Встановлено, що 

можливості впливу визначають бізнес-еліту (групу великих підприємців, 

власників крупного капіталу та топ-менеджерів фінансових і промислових груп)  

як складову політичного класу.  

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Одержані 

висновки і положення дослідження можуть застосовуватися для подальших 

розробок в елітології та при підготовці вітчизняних управлінських кадрів. 

Результати дисертаційної роботи можуть використовуватися для викладання 

таких дисциплін, як «Елітологія», «Партологія», «Кратологія», «Політичні 
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інститути», «Політична система», лекційних заняттях з державного управління та 

спеціальних курсів у вищих навчальних закладах. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження були оприлюдненні на: VI Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих науковців «Україна в посткризовий період: 

економічний і політичний аспект» (м. Одеса, 31 березня 2011 р.); IX Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Сучасна наука ХХІ століття» (м. Київ, 

17–19  червня 2013 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 9 

авторських публікаціях, з яких 6 у фахових політологічних виданнях, 

затверджених ДАК України (в т.ч. одна у фаховому іноземному виданні); крім 

того, 3 статті опубліковано в матеріалах конференцій та інших політологічних 

виданнях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3-х розділів, 7 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків (11). 

Загальний обсяг дисертації складає 237 сторінок, із них обсяг основного тексту 

185 сторінок. Список використаних джерел обсягом 37 сторінок містить 325 

найменувань, 18 із яких іноземними мовами. 
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               РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

           МЕХАНІЗМІВ РЕКРУТУВАННЯ У ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКУ ЕЛІТУ 

 
 

1.1. Політична наука про суспільну роль політико-управлінської еліти 

 

 

Тлумачення феномену політичної еліти як в теоретико-методологічному, 

так і в практичному сенсі, а також його термінологічне оформлення пройшло 

тривалий шлях розвитку. Початково термін «еліта» вживався у рослинництві і 

тваринництві. Починаючи з XVII ст. елітою називали товари найвищої якості. За 

принципом метафоризації понять термін був перенесений у політичну сферу.  

Термін «еліта» походить від латинського eligere – обирати. В сучасній 

літературі він вживається від французького elite – кращий, відбірний, вибраний. 

В XVIIІ ст. його використовували для найменування «обраних людей», перш за 

все вищої знаті, а також відбірних («елітних») військових частин [7, с. 41]. Згідно 

первинного етимологічного значення термін «еліта» мав якісне забарвлення, 

застосовуючись щодо людей найобдарованіших, які володіли особливими 

якостями. Належністю до влади наділялися політична еліта, бюрократичний 

апарат та панівна верхівка суспільства. Тож, різні критерії особистості 

відображають всю багатоманітність еліти щодо сфери діяльності та місця в 

суспільній ієрархії.  

В радянській науковій літературі поняття «еліта» було вилучене з 

наукового вжитку та використовувалося у викривленому ідеологічному вигляді. 

В цей період праці зарубіжних елітологів вважалися такими, що суперечать 

марксистській концепції про провідну роль народних мас в історії, через що була 

відсутня практика перекладу цих праць українською та російською мовами. Із 

здобуттям Україною незалежності в її політичній науці відбулося відродження 

поняття «еліта» та започатковано участь вітчизняних науковців у розробці теорії 

еліт. Елітологія виокремилася як окрема наукова дисципліна [173, с. 91–92]. Тема 
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політичної еліти, насамперед вітчизняної, її суспільного призначення, наслідків її 

діяльності стала і залишається предметом жвавого інтересу не тільки політичної 

науки, а й журналістики та публіцистики. 

В сучасній науці прийнято виділяти окремі сегменти еліти – класи, верстви, 

соціальні групи тощо. Структурне розшарування суспільства відображає 

відмінності у становищі людей відповідно до певних  соціальних критеріїв [118, 

с. 119], зокрема, за психологічними, особистісними, поведінковими, 

інтелектуальними якостями, які часто пов’язані з соціальним чи майновим станом 

особи і які сприймаються як успадковані.  

У широкому спектрі тлумачень та модифікаційних варіантів вживається і 

термін «політична еліта». Доводиться констатувати, що сучасна політологія поки 

що не може дати його однозначного загальноприйнятого тлумачення, що 

ілюструється і довідковими виданнями. М. Михальченко в «Політичній 

енциклопедії» визначав еліту як соціальний прошарок, чиє становище і особисті 

природні якості дають йому змогу управляти суспільством або впливати на 

процес управління, ціннісні орієнтації та поведінкові стереотипи, і який 

характеризується згуртованістю, однорідністю, досвідом керівництва, 

розвинутими міжособистісними зв’язками [206, с. 238–239]. Тобто, еліта 

характеризується перш за все функцією щодо прийняття політичних рішень та 

володіє певним набором особистих якостей, притаманних даній соціальній групі. 

Саме в цьому сенсі розуміється термін «еліта», коли йдеться про її владний та 

управлінський прошарок.  

Політична еліта є групою людей, що має свої власні критеріальні вимоги, 

якими слугують її особистісні риси та психологічні якості, професійна 

компетентність, здатність до компромісів, вміння організовувати та вести за 

собою.  

Серед основних критеріїв та ознак еліти політологія виділяє насамперед 

такі: 

- еліта – необхідний елемент соціальної структури суспільства; 

- основна функція еліти полягає в управлінні суспільством; 
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- представники еліти мають володіти певними професійними,  соціальними і 

психологічними якостями, які визначаються походженням чи набутими 

знаннями; 

- представники еліти володіють яскравою індивідуальністю та являються 

самостійними персоніфікованими суб’єктами соціальної дії; 

- еліта являє собою референтну групу як для своїх індивідуальних членів, так і для 

«позаелітних груп» – для маси; 

-  за своїм якісним складом еліта неоднорідна, але вище положення займають 

представники політичної, економічної, наукової сфер; 

- в сучасному суспільстві вирішальне значення належності до еліти має не 

походження, а суспільні заслуги; 

- рівень ієрархічного статусу та впливовості представника еліти визначається його 

авторитетом та зв’язками; 

- в сучасному суспільстві можливий не тільки «вертикальний шлях» в еліту із 

неелітних груп, а й «горизонтальне» переміщення з однієї елітної групи в іншу 

(наприклад, з наукової еліти в політичну); 

- еліта суспільства (країни) за своєю структурою являє собою складне  мозаїчне за 

походженням, належністю та інтересами утворення. 

Дж. Сарторі вважав, що для «виокремлення» еліти значення мають два 

критерії: альтиметричний і якісний. Згідно першого, еліта контролює суспільство, 

будучи розташованою у верхній частині його структури. Другий критерій вказує 

на соціальні якості еліти. Тим самим Дж. Сарторі синтезує положення теорії еліт 

Г. Моски та В. Парето [10,  с. 42–43].  

Перші підвалини елітології та перші спроби самого роз’яснення еліти як 

феномену було закладено і зроблено ще в працях мислителів древності та 

античності. В давньоіндійському трактаті «Артхашастра, або наука про 

політику», автори документу занадто вдавалися до ідеалізації правителя, 

підносячи його до висот Абсолюта. Тоді як, китайський філософ Конфуцій 

правителів називав «благородними мужами», але при цьому вимагав від них 
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таких якостей, як справедливість, вірність слову, людяність, доброчесність, 

повага до старших, самовдосконалення, твердість у переконаннях [103, с. 55–

125].  

З погляду аристократизму еліту розглядали давньогрецькі філософи. 

Відповідно до філософських поглядів Геракліта Ефеського, влада має належати 

кращим. Аристократизм він розумів не тільки як духовний, а й як політичний [5, 

с. 15].  

Сократ вважав, що правитель має володіти відповідними якостями як 

природними, так і набутими в процесі навчання [116, с. 74], умінням управляти 

іншими [116, с. 99–100, 146–147]. Аристократизм тим самим він пов’язував не зі 

знатним  походженням, а з вірністю законам. На основі майнового цензу Сократ 

визначив «плутократію» як владу багатих [116, с. 146–147].  

Модель ідеальної держави, в якій панує чіткий розподіл праці, 

сконструював Платон. У своїй праці «Держава» Платон обстоював штучний 

добір кращих, коли вихованням потомства від кращих чоловіків та жінок 

займається держава [202, с. 617]. Зі свого боку Арістотель вважав, що державний 

муж має володіти такими чеснотами, як розсудливість, вихованість. Задля 

здійснення державного управління правитель має пройти певну школу 

підпорядкування. За олігархічного правління доступ до влади має здійснюватися 

на основі майнового цензу [4, с. 450–452].  

 В епоху Середньовіччя італійський мислитель Н. Макіавеллі оцінював 

правителів за здатністю слідувати ним же сформульованому принципу «мета 

виправдовує засіб». Звинувачення правителя в аморальності він вважав 

необґрунтованими, оскільки моральність для політика є усього лише зовнішньою 

декорацією його дій. За Н. Макіавеллі, правитель має в собі поєднувати природу 

людини та звіра. Правитель має бути хитрою лисицею, щоб не потрапити в 

пастку, та сильним левом, щоб відганяти ворогів [128, с. 351].  

Як стверджував Ш. Монтеск’є, суспільство не може існувати без 

державного управління, яке має здійснюватися однією особою або декількома, 

оскільки більшість не володіє якостями, необхідними для того, щоб бути 
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обраними [152, с. 171]. Т. Гоббс вважав державу єдністю, якою управляє одна 

особа і воля якої є суспільною волею. Суспільство розподіляється на маси, які 

правлять, та маси, якими правлять [34, с. 345–355].  

В новий час основоположниками класичної теорії еліт стали італійці               

Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс. Перші двоє можуть претендувати на першість у 

впровадженні терміну «еліта» в політичну науку (хоча, приміром, Л. Козер 

віддавав першість одному лише Г. Мосці [57, с. 52]).   

Крім того, Г. Моска першим увів в науковий обіг поняття «політичний 

клас» [29, с. 97]. Як вважає російська дослідниця Т. Самсонова, Г. Моска у ранніх 

працях використовував це поняття, маючи на увазі частину правлячого класу. В 

більш пізніх працях він включав до нього окрім меншості, яка домінує в політиці, 

верхівку суспільства в економічній, військовій, інтелектуальній сферах та 

церковній ієрархії [242, с. 177, 179]. За Г. Москою, «правлячий клас» привласнює 

владу повною мірою та використує її, пропонуючи іншому класу матеріальні 

засоби для існування та способи, які є основою життєдіяльності політичного 

організму [321, p. 50]. Також, політичний клас являється верствою населення, в 

якій традиція участі в політиці та управлінні передається з покоління в покоління 

[324, p. 73]. Г. Моска досить чітко визначив основний механізм приходу до влади, 

який полягає в тому, що багатство створює політичну владу, а тому кращі посади 

в першу чергу отримують ті, хто має досить значне фінансове забезпечення [321, 

p. 57].  

В. Парето, в свою чергу, називав «елітою» клас, до якого входять ті, хто має 

найкращі показники в своїй сфері діяльності. Даний клас він розподіляє на тих, 

хто прямо чи безпосередньо грає важливу роль в політичному управлінні, 

називаючи їх «правлячим класом», та всіх інших, що не входять до цього класу. 

В. Парето зазначав, що багатство, родинність та особисті зв’язки є засобами для 

придбання «ярликів», тобто певного виду посад.  

Згідно В. Парето, у збереженні соціальної рівноваги велике значення має  

феномен, який він називає «циркуляція еліт», коли розглядає клас обраних (еліти) 

та клас інших (нееліти). Існують касти закриті, в середині яких проходить 
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інфільтрація, й відкриті касти, шляхи входження до яких є закритими. Між 

правлячою стратою та не правлячою відбувається циркуляція членів. В. Парето 

звертав увагу, що ще Платон знав про існування циркуляції, бажаючи штучними 

методами здійснювати її регуляцію. У вищій страті присутня аристократія, члени 

якої прямо чи побічно володіють притаманними їй якостями. Аристократія, за 

висновком В. Парето, як прошарок зникає, а «історія  є  кладовищем 

аристократії». Якісний стан правлячого класу поновлюється за рахунок сімей з 

нижчих класів, які вносять в нього нову енергію, та внаслідок виходу з нього 

найбільш деградованих членів. Причиною порушення рівноваги є зосередження 

кращих елементів в нижчих класах і гірших елементів в вищих класах, в 

результаті чого клас правлячої еліти знаходиться в безперервному стані 

трансформації [176, с. 308–309, 310, 311, 312–313, 314–315].  

Термін «еліта» також з’являється в роботах французького філософа 

Ж.Сореля [254]. На думку німецького соціолога і політолога Р. Міхельса, 

консервативний рух передбачає «необхідність в умовах будь-якого людського 

суспільства «класової політики» […] політики пануючого класу – класу 

меншості» [148, с. 42], оскільки виключає можливість існування демократії. 

Результат класової боротьби полягає в заміні однієї меншості іншою. Маса, за 

Р.Міхельсом, ніколи не буде управляти державою, адже при поваленні 

правлячого класу серед більшості знову з’явиться нова організована меншість, 

яка візьме на себе функції пануючого правлячого класу. Більшість буде 

вимушена визнати панування меншості – олігархії [148, с. 44]. Політолог ставить 

питання про формально-технічну неможливість управління суспільством без 

еліти, що виступає вагомим аргументом проти суверенітету маси [149, с. 56]. В 

результаті власних міркувань Р. Міхельс висунув концепцію «залізного закону 

олігархії». 

Підсумовуючи сказане, випливає що, фундатор теорії еліт В. Парето до 

ознак людей еліти відносив їхні здібності: обдарованість та успішність. Г. Моска 

елітними ознаками вважав багатство, що допомагає отримати високі посади. 
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Р.Міхельс зробив висновок, що доступ до влади та багатство є обов’язковими 

ознаками еліти [32, с. 43–44].  

Аналізуючи взаємозв’язок між масою та провідною 

меншістю/аристократією, іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет вважав, що 

друга з них наповнюється енергією опосередковано від першої: «Її особисті 

таланти є всього лиш мотивом, нагодою або приводом для того, щоб у ній 

сконденсувався соціальний динамізм» [170, с. 169]. Х. Ортега-і-Гассет доводив, 

що суспільство без добірної меншості або аристократії не є суспільством [170, с. 

178].  

Моністична теорія еліт була викладена в працях Ч. Міллза, Дж. Дамхоффа, 

Ф. Хантера, П. Бірнабаума. Ч. Міллз як представник моністичної теорії еліт на 

прикладі американських правлячих кіл виділяв політичну, економічну і військову 

еліти, підкреслював її корпоративну структуру. Походження американської еліти 

він пов’язував з аристократичністю, освіченістю, володінням нею «спеціальними 

знаннями» [320; 144, с. 369–409]. Фактично даний прошарок еліти і є 

олігархічним класом. 

Елітарні якості мають представники усіх сфер діяльності, що породило 

плюралістичну теорію еліт, яку в своїх працях розглядали Р. Даль, Р. Арон, 

Д.Рісмен, А. Бентлі, П. Шаран. Розвиваючи плюралістичну теорію еліт, Р. Даль 

застосував поняття «поліархія» як управління державою чи містом багатьма. 

Поліархія характеризується виборчим правом як режимом самоуправління, 

вважається продуктом демократизації націй-держав, необхідною складовою 

демократичного процесу. Однією з визначальних рис поліархії є конкурентна 

боротьба або відкрите змагання поміж політичними елітами за посади, що сприяє 

взаємовпливу еліт та мас [44, с. 340–343]. Р. Даль, на що зверталася увага в 

українській науці, розглядав питання компетенції еліти у зв’язку із здатністю мас 

здійснювати контроль за її діяльністю [122, с. 16].  

Розглядаючи класову структуру США, американський вчений Ф. Ландберг 

виділяє наступні групи: ті, хто набув багатство в результаті накопичення; ті, хто 

отримав багатство у спадок; фінансово-політичну та політичну еліту [117]. 
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Ф.Ландберг вважав, що американська еліта сформована в основному на родинних 

зв’язках, аристократичному походженню, елітній освіті.  

Як і Ф. Ландберг, американський політолог М. Паренті теж визначав силу 

багатства як умову здобуття влади. Правлячий клас або плутократія, за  

М.Паренті, є класом власників. Механізмами входження до влади є членство у 

політичних консультативних групах [175, с. 208–210].  

Серед інших підходів до визначення змісту поняття «політична еліта» 

виділяють такі: 1. позиційний (структурний, організаційний) – належність чи 

неналежність індивіда чи групи до еліти визначається за положенням їх в 

офіційній соціально-політичній структурі суспільства при наявності особистих 

якостей; 2. функціональний (результативний) – до еліти відносять людей, які 

приймають політичні рішення (в межах цього підходу розподіляються поняття 

«формального» і «діючого носія влади»); 3. рецептуальний, за яким 

найважливішим критерієм «елітарності» будь-яких груп населення виділяється 

політичний вплив; 4. економічний («вибір за іменем») – прихильники даного 

підходу особливу увагу зосереджують на засобах виробництва та контролю над 

ними. Як особливий напрям в дослідженні політичної еліти можна виділити 

поведінковий (біхевіористський) та ціннісний підходи. 

Багато дослідників намагалися ідентифікувати феномен еліти за допомогою 

класифікації її складових частин. Наприклад, Р. Дарендорф, використовуючи 

функціональний підхід, виділяв такі елітні групи: економічні лідери; політичні 

лідери; професура і вчителі; духовенство; видатні журналісти; військові; судді і 

адвокати. Втім, дана класифікація не оминає питання про вплив кожної з цих 

груп на прийняття суспільно важливих рішень. 

З. Бжезинський виокремлював всередині еліт три не ізольовані одна від 

одної групи: владну еліту, ділових лідерів та військових. Дослідник теорії 

«меритократії» К. Мангейм зазначав, що належність до еліти є результатом 

виключно особистих зусиль індивіда. Ф. Хантером підкреслювалися пріоритетні 

позиції бізнесменів всередині еліти. Хоча, на думку вченого, домінуюча роль 

однієї особи, сім’ї чи бізнес-групи можлива тільки в одному невеликому місті.  
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Елітисти та плюралісти однозначні в тому, що найбільш важливі політичні 

рішення приймає невелика група, яка стабільна за складом та володіє великими 

матеріальними ресурсами [260, с. 149–151].  

В цілому у західній науці визначення політичної еліти за її змістовною 

сутністю є досить різноманітними. Представники ціннісного підходу вважали, що 

це: люди, які отримали найвищий індекс в сфері їх діяльності (В. Парето); люди, 

які володіють значними статками і мають найвищий престиж (Г. Лассуелл); люди 

з інтелектуальними здібностями та почуттям відповідальності (Х. Ортега-і-

Гассет); творча меншість суспільства (А. Тойнбі); «богонатхненні», харизматичні 

особистості (Ж. Фройнд). За структурно-функціональним підходом: найактивніші 

в політичних відносинах суб’єкти, орієнтовані на владу (Г. Моска); ті, хто володіє 

владними повноваженнями (А. Етціоні); чиновники вищого рангу, які володіють 

формальною владою в організаціях та інститутах (Т. Дай); меншість, яка має 

найбільший вплив в суспільстві чи виконує найважливіші функції (С. Келлер); ті, 

хто займає провідні позиції в політичному, економічному та культурному житті 

суспільства (В. Геттсмен) [260, с. 149].   

Німецька вчена У.Хоффман-Ланге звертала увагу на труднощі типологізації  

еліт у перехідних суспільствах. Вчена наголошувала, що еліти формуються з 

вузького прошарку суспільства, тих, хто має високий рівень освіти та досвід 

роботи в складних організаціях [289, с. 50–51].  

Значний внесок в теорію політичних еліт зробив російський філософ         

М. Бердяєв, який розглядав ціннісну еліту, насамперед інтелігенцію, з позицій 

ціннісного підходу. За його словами, «нова інтелігенція, може складатися лише із 

відібраних осіб з більш високими якостями: належати до інтелігенції мають лише 

ті, хто володіє високими якостями розумовими, моральними та естетичними, 

особливими знаннями, енергією та мистецтвом, талантом, генієм чи даром 

передбачати». При цьому можуть бути обранні особистості, але не може бути  

обраних класів та соціальних груп. М. Бердяєв виділяв так званий «третій 

елемент», до якого входить земська інтелігенція, земські службовці, статистики, 

лікарі, вчителі, та «нове інтелігентське міщанство» [15, с. 11, 67, 68].  
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Демократію та аристократію М. Бердяєв розрізняв як об’єкти різної 

вартості, розуміючи під демократією встановлені вимоги, які сприяють якісному 

відбору аристократії. Філософ говорив про формальну аристократію й істинну 

аристократію [16, с. 125]. Він підсумовував, що з початком створення світу 

завжди управляла, управляє та буде управляти меншість, без якої не може 

існувати суспільство [16, с. 126, 131–132].  

В сучасній російській політичній думці розвиток та формування еліти 

досліджували такі вчені як М. Афанасьєв [6], Г. Ашин [9], О. Гаман-Голутвіна 

[30], О. Криштановська [112], О. Понєдєлков [212], А. Паутов [182]. Так,             

О. Гаман-Голутвіна застосовувала підходи до теоретичного розгляду «політичної 

еліти»: 1) позиційний – визначає ступінь політичного впливу будь-якого індивіда, 

виходячи з його позицій в системі влади; за даним підходом до еліти відносяться 

насамперед члени уряду та парламенту; 2) репутаційний – визначення рейтингу 

політика засобами експертних оцінок; 3) базується на особах, які приймають 

стратегічні рішення. Дослідниця визначала політичну еліту як соціальну групу, 

що складає меншість суспільства, внутрішньо згуртована та є суб’єктом 

підготовки і прийняття (чи впливу на прийняття/ неприйняття) важливих 

стратегічних рішень. Структура політичної еліти складається з «лідерів» і 

«бюрократів». До бюрократії включають адміністративних керівників всіх рівнів 

та посадових осіб, які займають постійні оплачувані посади в органах державного 

управління. Лідерами є особи, які професійно діють в політичній сфері, мають 

великий вплив на прийняття рішень, але при цьому не маючи посад в структурах 

влади (керівники політичних партій, впливові інтелектуали, ключові фігури 

засобів масової інформації) [29, с. 98, 100].  

Г. Ашин визначав «адміністративно-чиновницьку еліту» яка є близькою до 

політичної еліти та здійснює функцію щодо обслуговування останньої і 

практично реалізує її рішення. Діяльність «політичної еліти» та 

«адміністративно-чиновницької еліти» досить тісно взаємопов’язана. Тому, 

використовується поняття «політико-адміністративна еліта» в яку входять поряд 

з державними керівниками вищі адміністратори і чиновники. Тобто, «політико-
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адміністративна еліта» – це синтез політичної і адміністративної еліти [9, с. 469]. 

Задля концептуального розмежування понять, слід відзначити, що за О. Гаман-

Голутвіною «політичним класом» є сукупність людей, які живуть «для політики» 

та «за рахунок політики», на відміну від політиків «за випадком» чи «за 

сумісництвом» [205, с. 39].  

Окремим об’єктом елітології є управлінська еліта, або бюрократія. 

Дослідники феномена бюрократії відзначають багатозначність цього терміну. 

Слово «бюрократія» є французького походження,  (buredus – письмовий стіл та 

cratie – правління) і означає посідання влади. Вперше термін «бюрократія» 

застосував французький соціолог В. де Гурней, розуміючи під бюрократією певну 

форму державної діяльності за використання цивільних службовців, які 

перебувають на державному утриманні [291, с. 122]. Згідно української  

«Юридичної енциклопедії» під «бюрократією» розуміється система державних 

інститутів, посад та осіб які займаються професійною управлінською діяльністю 

[304, с. 296]. Г. Гегель, Д. Мілль, Р. Міхельс, Г. Моска також розглядали 

бюрократію як управління професійних чиновників [127, с. 5].  

Терміном «бюрократія» позначається організація державного управління, 

управлінської верстви у суспільствах різного типу. Західна соціологія даний 

термін трактує як формальну модель організації, а саме, її раціональну форму 

державної організації та управління суспільством. Першочергово, бюрократія 

прирівнювалася до держави та її владних органів [290, с. 181].  

Можна виділити дві впливові течії щодо трактування бюрократії. До 

першого напрямку відносять класові теорії та теорії, що визначають бюрократію 

в якості нового класу (К. Маркс, В. Ленін, М. Джилас, Д. Бернхем). Йдеться про 

професійних чиновників, але через призму власності на засоби виробництва. 

Другий напрямок представлений формально-правовими теоріями (Р. Мертон,     

Ф. Селзнік, П. Блау, М. Дюверже), які зосереджувалися на таких питаннях, як 

функціонування управлінських інститутів; структура бюрократії та її 

внутрішньоорганізаційні закони, інтереси; зв’язок бюрократії з суспільним 
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середовищем; способи та форми обмеження бюрократії. В даному напрямку 

особливе місце належить теоретичним розробкам М. Вебера [127, с. 5, 8].  

Такі вчені, як Р. Блу та М. Мейєр, визначали бюрократію як форму 

соціальної організації; М. Дімок вважав бюрократію продуктом загального 

процесу формалізації; у М. Крозера бюрократія виступала правлінням в бюро й 

раціоналізацією колективної діяльності, при цьому самому явищу надається 

негативне забарвлення; Т. Джоуел вживав термін «бюрократія» як синонім 

«адміністративного агентства» чи «організації» й співвідносить зі свідомою 

діяльністю декількох осіб для досягнення адміністративних цілей [290, с. 182].  

 Всю багатоманітність трактувань бюрократії можна звести до чотирьох 

основних концептуальних версій – веберівська, марксова, імперська («азіатська») 

та «реалістична», з яких дві останні є умовними.  

Веберівська версія, як найбільш розроблена, є основою сучасного 

розуміння бюрократії і практики державного управління [165, с. 21–22]. М. Вебер 

вважав, що «суспільство являє собою суміш соціальних груп більшою чи 

меншою мірою привілейованих». Усі групи намагаються або зберегти, або 

покращити свій «суспільний образ». Міжгрупова відмінність в поглядах та 

інтересах соціальних груп залежить від їхнього статусу, що знайшло своє 

відображення у веберівському підході «соціальної організації» [13, с. 568, 569].  

М. Вебер створив теорію раціональної бюрократії (її ідеальний тип) та 

заклав ідею раціональності в основу конструкції моделі «ідеального» типу 

сучасної адміністративної організації. Сучасну йому буржуазну державу, право і 

бюрократію М. Вебер фактично перетворив на політичний ідеал. Гарантією 

існування бюрократії, на його думку, виступає загальність і безперервне 

існування апарату управління. Появу бюрократії вчений пов’язував з 

виникненням раціональної держави і права. Підставою легітимного 

бюрократичного панування є закон і правопорядок, а чиновники виконують 

функцію дотримання та захисту чинного права [291, с. 127–129].  

Раціональний тип бюрократичного правління, за М. Вебером, відзначається 

такими характеристиками: 
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- добровільність та здійснення влади винятково у межах своєї компетенції і 

відповідно до службових обов’язків;  

- відповідності структури державних органів до встановленої ієрархії посад; 

- кожна установа має чітко зазначену сферу компетенції, закріплену юридично; 

- на посади призначаються на основі вільних договірних взаємовідносин, тобто на 

контрактній основі; 

- державні службовці відбираються за наявності спеціальної кваліфікації, 

зазначеної за результатами екзаменування або тестування, за наявності диплому, 

який підтверджує відповідну кваліфікацію; 

- праця службовця оплачується згідно встановленого окладу переважно з правом 

пенсійного забезпечення; 

- державний службовець підлягає суворому і систематичному дисциплінарному  

контролю; 

- державний службовець не має адміністративних засобів щодо володіння та 

розпорядження [325, p. 333–334].  

Для М. Вебера бюрократія та професійна кваліфікована праця службовців є 

рівнозначними [291, с. 131]. Проблема «професійних чиновників» у М. Вебера 

стоїть поряд з «раціональною» бюрократією. Питання щодо «правлячого класу чи 

прошарку» відповідає традиційним інтерпретаціям змішаних форм політичного 

управління [127, с. 11].   

На думку критиків веберівської моделі, вона придушує особисту ініціативу, 

робить людей байдужими до інтересів суспільства та утверджує структуру, 

укомплектовану «роботами». Критика веберівського «ідеального» типу 

бюрократії не є цілковито безпідставною. Як показує сучасна суспільна практика, 

і за демократичного режиму виявляються негативні риси бюрократії, хоча вони 

нейтралізуються різними формами демократичного контролю та відносно 

вільними засобами масової інформації [291, с. 132–133, 136].  

Існує три парадигми щодо вивчення бюрократії: неокласична, марксистська 

та інституціоналістська. Неокласична парадигма розвивалася від Р. Коуза до      
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М. Вебера. В праці останнього «Господарство і суспільство» і було 

запропоновано теорію бюрократичної організації як вищого втілення 

капіталістичної досконалості. Теорія моделює залежність ефективності роботи 

від способів контролю за робітниками та рівня їх оплати праці. 

Марксистська парадигма набула свого розвитку в праці К. Маркса «До 

критики гегелівської філософії права», де К. Маркс вбачав в бюрократії один із 

«приватних» класів поряд з буржуазією та робітниками. Бюрократія, за                

К. Марксом, є необхідною формою організації капіталістичного виробництва. 

Появі керівного апарату та наглядачів сприяли розподіл праці та його відчуження 

у виробничих відносинах. 

 Інституціоналістський напрям дослідження бюрократії розглянуто в 

працях Т. Веблена та К. Ейріса, які вважали, що економічний прогрес має 

технологічну і ритуальну сторони. Розвитку нових технологій сприяють зміни 

уявлень та звичаїв, які пов’язані з традиційними способами трудової діяльності. 

Зміст «дихотомії Веблена – Ейріса» полягає в тому, що технологія і комплекс 

культурних традицій являють собою два початки протиборчого процесу. Як 

показали інституціоналісти, зосередження в кожній організації «теорії дії» 

містить в собі не тільки раціональні норми, а й зовнішньоекономічні фактори. 

З погляду соціологічного підходу, бюрократ, на думку Е. Мейо, повністю 

підпорядкований правилам організації. Зазвичай бюрократична система виховує в 

людині пасивність, залежність і керованість [163, с. 52–54].  

Сутність сучасного бюрократизму проаналізував Л. Мізес, застосувавши 

порівняння бюрократичного управління в різних типах політичних режимів. 

Бюрократія при деспотичному управлінні передбачає обмеження повноважень та 

свободу бюрократа в прийнятті рішень. Головною опорою бюрократії в 

демократичній системі виступає верховенство закону та бюджет. Характерною 

рисою, яка відрізняє конституційну державу від деспотії, є не влада, а законно 

обрані народні представники, до компетентності яких входять рішення, що є 

корисними для суспільства. Тільки така система забезпечує верховенство народу 

і гарантує його права на вільне волевиявлення [143, с. 37–49]. За визначенням    
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Л. Мізеса, «Бюрократичне управління – це управління, яке має слідувати згідно 

детально розроблених правил і розпоряджень, встановлених вищими органами 

влади. Обов’язок бюрократа – виконувати те, що наказують дані правила та 

розпорядження. Його свобода дій по відношенню до особистих переконань 

обмежена» [143, с. 41].  

В Україні початок теоретичного розгляду питання про політико-

управлінську еліту був пов’язаний з осмисленням національного піднесення 

1917–1920 рр., яке потребувало харизматичних політичних очільників.  

Державник-монархіст В. Липинський в своїй праці «Листи до братів-

хліборобів» спирався на концепцію «національної аристократії», розвиваючи 

вчення про еліту В. Парето. Саме об’єднання «старих панів з новими» дасть 

змогу створити провідну верству в Україні. За формою державного правління 

Україна мала бути монархією на чолі з Гетьманом, будуватися на духовних, 

релігійних та політичних засадах [28, с. 98, 103]. Рушійною силою монархії мала 

стати потужна хліборобська провідна верства, яка була уповноважена висувати 

національну аристократію [121, с. 130–131].  

Аристократія, за В. Липинським, це динамічний чинник, який 

самовідтворюється, постійно залучаючи до правлячої еліти нових представників 

різних класів та груп. Ядром політичної доктрини В. Липинського були 

монархізм і класократія, які, на його думку, випливали із класократії з 

християнського погляду на світ [218, с. 41–42]. Політичні ідеї В. Липинського 

поділяли такі українські політичні теоретики як С. Томашівський та 

В. Кучабський.  

Інший популярний в ті часи напрям політичної думки щодо формування 

української еліти – радикальний націоналістичний – був представлений 

Д. Донцовим, який у своїй праці «Націоналізм» в центр ідеології націоналізму 

поставив двоподіл людей, «згідно не з їх соціяльним станом, а з їх духовною 

природою та духом» [54, с. 8]. Д. Донцов у своїй творчій спадщині спирався на 

думки Ж. Сореля стосовно насильства (за Д. Донцовим – творчого насильства). 

Кожна нова ідея приходить до життя з агресією, яка допомагає рушити старе та 
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творити нове. Активним чинником або носієм ідеї, що породжує цю ідею є 

активна або ініціятивна меншість [54, с. 283, 285–286]. Впроваджувати дану ідею 

має ініціятивна меншість, яка мобілізує для цього народ. В визначення уряд 

Д. Донцов вкладав поняття впорядковуючої, організуючої, провідної сили [54, с. 

286, 287].  

Вивченням політичних еліт займалися такі вчені української діаспори як 

Г. Грабович, Я. Пеленський, І. Лисяк-Рудницький. 

В сучасній Україні дослідження у галузі елітології почали проводитися на 

початку 90–х рр. ХХ ст. [115, с. 270–271]. Серед вітчизняних дослідників, що 

працюють в даному напрямку, можна виділити таких політологів, соціологів та 

політичних експертів як О. Крюков, А. Пахарєв, М. Михальченко, 

В. Журавський, М. Пірен, Ф. Рудич, В. Фесенко, М. Шульга. 

Дослідження елітизму були висвітлені, зокрема, в монографії 

«Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка формування та 

тенденції розвитку», де правляча верхівка нашої країни охарактеризована 

А. Пахарєвим як формальна політична еліта, яка відповідає лише окремим 

якісним рисам цього поняття [42, с. 116]. Аналогічної думки дотримувався 

Ф. Рудич, відзначаючи початковий стан формування політичного класу в Україні 

[239, с. 16] та необхідність його зміцнення [237, с. 69].  

У свою чергу Н. Кононенко пропонувала визначати еліту за такими 

параметрами: особисті якості індивіда; походження; вплив на політичну сферу 

через офіційні посади. Згідно третього підходу, політичну еліту України можна 

вважати такою, що існує в контексті впливу на ухвалення політичних рішень. 

Здебільшого сучасна еліта за своїм характером є закритою. Формування бізнес-

еліти на початку 90–х рр. мало «клановий» характер, що супроводжувалося 

поступовою асиміляцією у владі новоутворених фінансово-промислових груп, які 

закріплювали тим самим свої позиції в державі [42, с. 131–133].  

До складу політико-управлінської еліти А. Пахарєв відносив групи, що 

займають центральні позиції в політичній системі, очолюють важливі позиції в 

державному управлінні, визначаючи при цьому характер, напрями та форми 
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політичного розвитку суспільства. Вчений відзначав зрощення управлінських кіл 

з мафіозними структурами [210, с. 126–127], піднімаючи тим самим тему, яку 

розвивав ще американський дослідник Дж. Клігман, вирізняючи такий механізм 

входження в політичну еліту, як мафіозні «сім’ї». В результаті аналізу 

теоретичних розробок, вчений сформулював власне визначення, згідно якого 

політична еліта – це добірна частина класу, прошарку, партії, громадського руху, 

яка згуртована на основі громадсько-економічних інтересів та ідеології, володіє 

найвищим рівнем професіоналізму, освіти та інформованості щодо здобуття і 

утримання політичної влади [186, с. 8].  

Специфіка формування і тенденції розвитку політичного класу в сучасній 

Україні досліджувалися в монографії «Політичний клас у сучасній Україні: 

специфіка формування, тенденції розвитку» [209, с. 249–327]. Зокрема, 

Г. Зеленько фактором оновлення політичного класу визначила люстрацію [209, 

с. 292], обґрунтовуючи свою думку досвідом ряду постсоціалістичних країн [79, 

с. 413]  

Колективом вчених Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса НАН України була підготовлена і видана «Політична 

енциклопедія» [206], яка розкриває понятійний та категоріальний зміст ряду 

елітологічних понять, зокрема таких, як «аристократія», «бюрократія», 

«вождизм», «еліта», «елітократія», «еліт теорія», «істеблішмент», «контреліта», 

«лобізм», «люстрація», «мережі політичні», «меритократія», «мобільність 

політична», «неоелітизм», «номенклатура», «технократія».    

На основі вивчення сучасної української еліти науковцями (зокрема, 

А. Пахарєвим), виділено такі взаємопов’язані елементи, з яких вона складається: 

1. Носієм владних функцій є політична еліта як частина правлячої, вплив 

якої на систему владних відносин визначається співвідношенням сил 

всередині самої еліти, в державі, формою політичного устрою та 

наявністю політичних конфліктів. 
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2. Бюрократична еліта включає представників управлінського апарату, які 

володіють владними повноваженнями та здійснюють вплив на 

виконання важливих державних функцій. 

3. Ідеологічна (комунікативна) еліта складається з політизованої верхівки 

науковців, культури, духовенства і засобів масової інформації.  

Визначаючи елементи політико-управлінської еліти вчений вказував на 

різні верстви суспільства, або групи, що займають центральні позиції в 

політичній системі, стоять у керма державного управління, й визначають 

характер, напрямки та форми політичного розвитку суспільства [183, с. 39–40]. За 

визначенням О. Крюкова до політико-управлінської еліти входять «чиновники 

вищої ланки, які володіють формальною владою в організаціях та інститутах, 

займаються політичним управлінням і встановлюють правила організації життя в 

суспільстві» [114, с. 29].  

У сучасній вітчизняній політичній науці, так само як у світовій, не існує 

єдиного підходу до визначення поняття «політична еліта». Частина науковців 

вважає політичною елітою досить значний сегмент суспільства, в руках якого 

зосереджені великі економічні, фінансові, військові, наукові, інформаційні, 

політичні, ідеологічні, культурні важелі впливу на прийняття політичних рішень 

та ситуацію в державі. Подекуди цю групу називають «правлячим класом». Ця 

загальнодержавна еліта складається з декількох еліт – фінансової олігархії, 

промислових магнатів, голів майнових кланів, військової верхівки, дипломатів, 

власників інформаційних засобів, чинного істеблішменту, відомих вчених та 

діячів мистецтва [185, с. 6].  

Поняття «правляча політична еліта» запропоноване С. Мандзій, 

розтлумачує її як інтегральне утворення та системоутворююче ядро політичної 

системи [132, с. 1]. В. Рихлік під поняттям «сучасна українська політична еліта» 

розумів привілейовану частину суспільства, що є при владі або приймає 

політичні рішення, ставлячи собі за мету конвертацію політичного капіталу в 

економічний і навпаки. При цьому політична еліта може не мати певних 

моральних, розумових чи інших здібностей та разом з тим чітко розуміти власні 
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інтереси. Дослідник виділяв такі типи політичних еліт відповідно до 

прагматичного підходу: 1. особи, які володіють політичним капіталом та 

прагнуть мати економічний; 2. особи, які маючи економічний капітал, хочуть 

здобути ще й політичний [233, с. 2]. 

Вчений-соціолог С. Щербина терміном «політична еліта» позначав відкриту 

групу, наділену правом володіння таким специфічним ресурсом як влада, що 

надає можливість мобілізувати та перерозподіляти дефіцитні ресурси суспільства 

в залежності від цілей керівництва [303, с. 55]. 

Із термінами «політична еліта» та «політико-управлінська еліта» щільно 

сполучені ряд інших, якими позначається правлячий прошарок суспільства. 

Серед них популярний в західній науці термін «істеблішмент» (англ. 

Establishment – установлення, підстава; установа) який включає як інститути і 

організації, які наділені владою та впливом в суспільстві, так і елітарні прошарки 

суспільства представлені найбільш авторитетними і видними особистостями 

політики, економіки, гуманітарної та технічної інтелігенції [251, с. 304]. 

Істеблішмент є найбільш близьким за значенням поняттям до політичної еліти, 

але  характеризується більшою термінологічною чіткістю. Тим самим поняття 

істеблішменту вужче за поняття політичного класу, являючись його частиною 

[187, с. 346]. 

«Олігархія» являє собою вузьке коло найбагатших людей, які стоять на чолі 

політичного правління [38, с. 512]. У її складі виділяють олігархію 

аристократичну – за якої економічне та політичне панування здійснює група 

аристократів; та фінансову – зосереджує в собі значну міру концентрації 

виробництва і фінансового капіталу, яким в економіці та політиці 

розпоряджається вузька група фінансових магнатів, найвпливовіші власники 

банківських та промислових монополій [167, с. 375]. 

У метафоричному сенсі до владної та управлінської еліти можуть 

застосовуватися терміни «клан», «кліка», «каста» в залежності від характеру 

внутрішніх зв’язків між її членами, від мотивів їх об’єднання або від їхнього 

ставлення до навколишнього суспільного середовища.  
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В західній політичній науці та суспільному житті політична еліта 

ототожнюється з істеблішментом, хоча за смисловими характеристиками поняття 

й мають певні розмежування. На основі словникових та енциклопедичних джерел 

ми надамо термінологічне визначення таких понять як «істеблішмент», 

«політичний клас», «олігархія», «вождізм», «клановість», «клієнтаризм», «клан». 

Істеблішмент – владна еліта, люди, які володіють високим соціальним 

статусом в суспільстві. Це перш за все особи, що приймають найважливіші 

рішення, які очолюють ієрархічні інститути та організації суспільства [225, с. 

476]. 

Під поняттям «клас політичний» розуміється соціальна група, яка 

об’єднана спільними політичними інтересами, ідеологією, свідомістю, 

політичною культурою та класовою солідарністю, вияв якої спостерігається в 

поведінці його представників. До політичного класу входять представники 

офіційно представлені в політико-управлінській сфері, так і опозиційних течій, 

які володіють атрибутами впливу, зосереджують та реалізовують політичну владу 

в різних сферах діяльності держави. Це зокрема: депутатський корпус 

парламенту, адміністративно-управлінська еліта, дипломатична та військова 

еліта, еліта судової влади, лідери політичних партій і громадських рухів, 

керівники впливових політичних центрів і фондів, політичні технологи, 

журналісти та коментатори [238, с. 333]. 

Термін «клан» (від грец. – clann) – нащадок, у шотландців і ірландців 

означало родину, пізніше як група згуртованих родичів на основі спільної 

діяльності. Наразі кланом є тіньове та закрите угрупування, що діє на 

нелегітимній основі і утворюється за взаємної спільності інтересів, маючи на меті 

економічний чи матеріальний інтерес. Окрім спільного інтересу, клан ґрунтується 

на загальноприйнятих взаємовідносинах (круговій поруці, груповому егоїзмі, 

ігноруванні суспільних інтересів), що є об’єднуючим фактором. За збільшенням 

потенційних можливостей клану, зростає його активність входження в політику 

[299, с. 343–344]. 
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З визначення поняття олігархії випливає, що «олігарх» є членом олігархії, 

який являється аристократом чи фінансовим магнатом (нафтовим, банківським), 

який одночасно знаходиться на керівній посаді в державних органах влади [166, 

с. 375]. 

Серед основних характеристик олігархії можна виділити наступні: 

політичне та економічне панування певного соціального прошарку; високий 

рівень прояву корпоративності; безпосереднє або опосередковане 

перешкоджання вибору до владних органів та заміна їх своїми призначеннями в 

межах відповідної групи;  в межах певної групи формуються власні права і 

повноваження; приватизація; купівля фінансовою групою державного апарату 

[270, с. 79]. 

Вождізм – є типом владних відносин, який полягає в особистому пануванні 

і відданості особі, яка наділена владою. В свою чергу, вождізм характерний для 

доіндустріальних суспільств Сходу і Африки. Зовнішніми формами прояву 

вождізму є: клієнтизм – політична система здійснює свою діяльність на основі 

ієрархії владних кланів, за типом відносин «клієнт – патрон»; непотизм – 

рекрутування до правлячої еліти здійснюється за спорідненістю і свояцтвом; 

трайбалізм – за ознакою земляцтва здійснюється просування в політиці та 

месіанство як особлива місія народу [272, с. 129]. 

Формально сприяють вождізму кримінальність, закритість, нелегальність та 

клановість форм життя. У внутрішній формі вождізму всі його типи відносин  

побудовані на особистій відданості голові клану. Міжкланові зв’язки побудовані 

на підпорядкуванні нижчих угрупувань більш вищим за рівнем ієрархії. За 

допомогою неформальних зв’язків за вождізму вирішується багато важливих 

питань суспільного розвитку [140, с. 215–216]. 

Ієрархія багатства є значно конкретнішою підставою для класифікації еліт, 

ніж ієрархія влади. Ті, хто має найбільший дохід та найбільше нагромадження 

капіталу, відповідно й становлять фінансову еліту. Саме від місця, яке займає ця 

еліта в порівнянні з іншими індивідами стосовно результатів спільної діяльності, 

й визначається її вплив.  
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Актуальність проблеми формування різноманітних еліт в українському 

суспільстві зумовлена якісними змінами у системі суспільних відносин загалом 

та у соціальній структурі суспільства [118, с. 126]. Ми погоджуємося з 

академіком П. Толочком в тому, що «політична еліта ідеальною ніде й ніколи не 

буває. Беручи участь у черговому перерозподілі власності, вона не упускає і 

свого шансу. Українська не є винятком з цього правила» [269, с. 13].  

В українській науці утвердилася думка, що в Україні політична еліта 

перших років незалежності мала формальний характер. Її особливістю було те, 

що вона не представляла інтереси будь-якого класу чи соціального прошарку 

суспільства, формування її відбувалося навколо певного політичного лідера [184, 

с. 224, 225–226].   

Українськими вченими активно застосовувалися усталені концептуальні 

підходи при вивченні вітчизняних еліт та їх систематизації. Частина політологів 

відносили до політичної еліти суспільства чиновників президентської 

адміністрації, членів уряду та всі його служби, парламентарів з усіма своїми 

радниками, вищі чини військових та каральних органів, чиновницьку бюрократію 

на місцях [186, с. 7].  

М. Михальченко виділяв три групи українського істеблішменту: 

1) суб’єкти, переважно практики, які прагматично розглядають співвідношення 

ідеалів перетворень та реалій життя; 2) утопісти або мрійники, які не 

співставляють реальність з дійсністю та є недієздатними; 3) суб’єкти, для яких 

головним є особистий інтерес, які знають як його реалізувати всіма законними та 

незаконними методами. Всі три групи користуються владою, між ними постійно 

ведеться боротьба [147, с. 4].  

Українська дослідниця М. Пірен доводила, що політико-управлінська еліта 

в основному не відповідає вимогам часу, їй бракує справжніх харизматичних 

лідерських рис. Зі здобуттям незалежності України ця еліта не здійснила якісного 

переходу до нового стану. М. Пірен наголошувала, що лідерська недосконалість 

політико-управлінської еліти зумовлена слабкою етнічною і національною 

самоідентифікацією громадян, їхніми недостатньо високими ціннісними 
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настановами. Серед політико-управлінської еліти мало справжніх лідерів, які б 

спрямовували свої зусилля на побудову демократичної держави та 

громадянського суспільства. Поки що політико-управлінська еліта та весь 

український сучасний істеблішмент не відповідають вимогам державотворення в 

Україні, оскільки вони не мають аргументованої програми суспільно-

економічного розвитку країни та стратегії на тривалу перспективу.  

Дослідниця виділяла склад політичної еліти, до якого входять вищі керівні 

кадри, керівники й ідеологи (інтелектуали, митці, духовенство), судження яких є 

авторитетними. Також до складу еліти входять найвпливовіші економічні та 

адміністративні кола, керівники засобів масової інформації, а також члени родин 

впливових осіб, хоча вони ніби й не беруть безпосередньої участі у прийнятті 

рішень та реалізації політики. Існують представники правлячої еліти, які 

формально не пов’язані з політикою, але впливають на прийняття політичних 

рішень – так звані сірі кардинали [197, с. 133–136, 147–148].  

На нашу думку, постає потреба в обґрунтуванні нового підходу до 

визначення еліти, що включатиме певні риси двох попередніх. Даний підхід 

повинен відображати статусні та меритократичні характеристики, оскільки еліти 

упродовж всього розвитку України, як і сучасна еліта, не відповідали та не 

відповідають однозначно ціннісному чи структурно-функціональному підходу. 

М. Головатий, до політичної еліти в Україні відносив не більше трьох-п’яти 

тисяч лідерів, активістів, державних та громадських діячів. Виходячи із 

ціннісного підходу, вчений наголошував, що політику мають здійснювати 

професіонали. Оновлення еліти має відбуватися за меритократичним підходом, 

що потребує людей прагматичних, енергійних, новаторів, комбінаторів та 

молодих за віком, які позбавленні комплексу меншовартості та ностальгії за 

комуністично-плановим минулим [36, с. 45]. 

О. Майборода, аналізуючи проблему націєтворення, ставив запитання – Хто 

кого творить в Україні: еліта націю чи нація еліту? За виключної 

неоднозначності, все ж нація творить еліту за своєю подобою. Еліта є соціальним 

ядром націотворення, оскільки являється групою, яка найбільше впливає на 
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державотворення. Але національною дану еліту важко назвати, оскільки вона 

тільки імітує її функції [125, с. 2, 4, 8].    

В нашому суспільстві існує група, яка закулісно має визначальний вплив на 

політику України, – так звана «олігархія», дослідженню якої присвячені наукові 

доробки таких вчених як А. Колодій [95], механізми утворення і формування 

фінансово-промислових груп – І. Рейтерович [232], взаємодія влади і бізнесу та 

бізнес-еліта – С. Брехаря [210, с. 148–162; 18]. 

Дослідженню теми політичної еліти присвячено ряд дисертаційних 

досліджень українських науковців. Зокрема, Н. Латигіна досліджувала проблему 

формування і функціонування правлячих політичних еліт [119, с. 1]; 

С. Чемекова – формування та розвиток правлячої політичної еліти за умов 

перехідного суспільства [292, с. 3]; Є. Остренко – функціонування та розвиток 

політичного класу [171, с. 1]; О. Дащаківська досліджувала процес легітимації 

політичної еліти, який  проявляється не голосуванням на виборчій дільниці, а 

постійною підтримкою рівня довіри та зверненням до символів і традицій [45, 

с. 3]. 

Н. Латигіна наголошувала, що в політологічній науці ще неповною мірою 

обгрунтовані такі категорії як «еліта», «політична еліта», «механізми формування 

політичної еліти», «шляхи входження в політичну еліту», «критерії елітарного 

відбору». Саме поняття «політико-управлінська еліта» як зазначає вчена, є 

дискусійним та новим [119, с. 1, 3]. 

В аспекті державного управління термінологічне визначення політичної 

еліти є більш ширшим за значенням та змістом. Воно містить в собі поєднання як 

політичної еліти, так і управлінської еліти. Об’єднуючим фактором слугує їх 

причетність до прийняття найважливіших рішень та керівна роль в вищих рівнях 

владної ієрархії, наділена функцією керівництва. 

Серед вчених в галузі державного управління вагомим дослідженням в 

формуванні терміну «політико-управлінська еліта» є дисертаційне дослідження 

О. Крюкова «Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та 

розвитку в умовах суспільної трансформації», основні положення якої висвітлені 
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в монографії [114]. Ю. Конотопцева визначала «державно-управлінську еліту» як 

сукупність громадян, що здійснюють керівну діяльність в державних органах та 

мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, що володіють 

впливом на державний розвиток [99, с. 48]. І. Гончаренко розуміла «управлінську 

еліту» як групу людей, яка в соціальній ієрархії займає найвищі позиції та згідно 

меритократичного критерію є найбільш гідною для наявного статусу в силу 

володіння відповідними знаннями, інтелектом та особистими досягненнями й 

здатностями. Управлінська еліта має уособлювати суспільні інтереси і 

реалізовувати їх, при цьому ставлячи вище загальні інтереси над особистими [37, 

с. 43].  

Процес вивчення політико-управлінських еліт в Україні продовжує 

розвиватися. Відбувається  подальший пошук щодо обґрунтування основних 

понять елітології та механізмів формування еліти в політиці і державному 

управлінні як сферах прийняття найважливіших суспільних рішень. У загальному 

річищі досліджень важливим завдання уявляється наповнення терміну «політико-

управлінська еліта» змістом, який всебічно відповідав би вимогам синтезу 

політологічних та історичних надбань українських і зарубіжних дослідників, які 

своїми працями сформулювали дане визначення.  

Вирішення задачі всебічного відтворення сутності політико-управлінської 

еліти невід’ємне від встановлення і вивчення процесу її рекрутування, зокрема в 

українській ситуації. Рекрутування політичне (від нім. recrut – вербувати) є 

процесом відбору та залучення людей до активної політичної діяльності, та їх 

безпосередня підготовка для роботи в органах виконавчої та законодавчої 

політичної влади. Історично, в докапіталістичних суспільствах рекрутування 

здійснювалося главою держави самостійно. В сучасному суспільстві 

рекрутування здійснюється через політичні партії, оскільки засади здобуття 

політичної влади є виборними. Процес політичної соціалізації як різновид 

рекрутування передбачає залучення людей в членство та діяльність політичних 

партій та громадських організацій [123, с. 631]. Виділяють два типи 

рекрутування: відкритий тип – здійснюється на основі конкурсу у відповідності 
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до здібностей претендента; закритий тип – формування еліти здійснюється 

вихідцями з вузького елітного прошарку, що характеризується низькою 

вертикальною соціальною мобільністю [224, с. 340]. 

К. Манхейм виділяв три механізми формування еліти в демократичному 

суспільстві. Першим механізмом є бюрократичне просування методичних 

працівників, які в будь-якій ситуації слідуватимуть встановленим приписам, 

правилам та інструкціям. Другим механізмом є нерегульована конкурентна 

боротьба за лідерство, основними прийомами якої є не компетентність у певній 

вузькій галузі, а широкомовні популістські заклики, особиста привабливість, 

магнетизм, що досягається шляхом ораторського мистецтва, доброї фізичної 

форми та кмітливості. Такий «популістський» метод рекрутування домінує в 

Україні, заважаючи приходу до влади людей з найкращими професійними та 

моральними якостями. 

Третій механізм – класовий вплив, який діє, коли система правління є 

демократичною, та рекрутування до неї не обмежується рамками якої-небудь 

закритої групи. В рамках демократичності системи можуть формуватися різні 

групи [134, с. 191–192].  

Й. Шумпетер, дотримуючись ціннісного підходу до проблеми формування 

еліт, вважав, що народом мають управляти окремі фахівці, які володіють певними 

здібностями та методами щодо даного виду діяльності, виконуючи волю народу. 

Людина, яка досягла вершин влади, є, на думку Й. Шумпетера, сильною 

особистістю. Виборам вчений надавав одну з провідних ролей як механізму 

входження до владних органів в будь-якому суспільстві [301, с. 311, 339].  

За М. Дюверже, справжній «правлячий клас» виникає в партійному 

керівництві. Теоретично вибори мають запобігати зародженню олігархії, але на 

практиці вони сприяють її утворенню. Вчений визначав такі механізми приходу 

до влади: 

1. Рекрутування на основі  демократичних принципів – виборності 

керівників всіх рівнів та постійного їх оновлення, колективного характеру 

діяльності й обмеження владою.  
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2. Доповнення демократичної системи виборів фактично іншими формами 

рекрутування – кооптацією, призначенням з центру.  

3. При існуванні незалежних кандидатів чи вирішальній ролі особистості 

кандидата, залежного від партійних комітетів, рекрутування парламентарів 

здійснюється поза «внутрішнім колом» партійної олігархії [55, с. 205–206, 187–

189].  

4. Розвитку в середині партії інституту функціонерів [55, с. 209]. 

Прихід особистості до влади, за Д. Беллом, свідчить про визнання її місця в 

суспільстві, а характер здійснення нею влади є оцінкою цієї особистості [12, с. 

481]. При цьому характер влади залежить від пасіонарності особистості. Як 

зазначав автор концепції пасіонарності Л. Гумільов, вона є проявом 

підсвідомості, специфічною ознакою нервової діяльності. Пасіонаріями 

являються особистості, які мають здатність та стремління до зміни 

навколишнього середовища. За своїм ступенем пасіонарність буває 

індивідуальною та популяційною, тому більшість пасіонаріїв перебувають у 

складі «натовпу», визначаючи його потенціал і ступінь активності на той або 

інший момент [43, с. 257–258, 276].   

Стосовно демократичних механізмів рекрутування еліти можна погодитися 

з Й. Шумпетером, що «демократія є політичним методом, тобто певною 

системою інституцій для прийняття політичних (правових і адміністративних) 

рішень, а, отже, вона не може бути самоціллю, незважаючи на прийняті нею 

рішення у відповідних історичних умовах» [301, с. 301]. З одного боку,               

Й. Шумпетер заперечував можливість правління народу, окрім випадку «прямої 

демократії». З другого боку, жоден монарх, диктатор або олігархічна група, на 

його думку, не можуть мати абсолютної влади, оскільки їхнє правління напряму 

не залежить від загальної ситуації в країні, а породжено здатністю з одними діяти 

спільно, з іншими ладнати, ще інших нейтралізувати, решту підкоряти собі [301, 

с. 302–303, 305].  

Англійський соціолог М. Янг у 1958 р. використав поняття «меритократія», 

зосередивши увагу на людях, чий талант сприяє їхньому просуванню на новий 
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суспільний рівень. Ступінь суспільного прогресу М. Янг розглянув у 

співвідношенні «влада – інтелект». Управління має здійснюватися не народом, 

аристократію чи плутократію, а за допомогою розумової частини суспільства, 

тобто, через «меритократію таланту» [305, с. 319, 322].  

Подальший розвиток думки М. Янга розвинувся в поглядах Д. Белла,         

Дж. Гелбрейта, З. Бжезинського, Р. Арона. В постіндустріальному суспільстві, за     

Д. Беллом, основою є технічні знання, а освіта є засобом досягнення влади, тобто, 

еліта має бути представлена дослідниками і вченими. Сходження від «бідності до 

багатства» здійснюється за допомогою освіченості та високої кваліфікації. Під 

природою «меритократії» Д. Белл розуміє співвідношення досягнень особистості 

до її інтелекту, та інтелекту до коефіцієнту розумового розвитку. Тобто, 

створюється свого роду «сертифіковане суспільство», в якому непотрапляння на 

освітній «ескалатор» свідчить про відсутність доступу до привілейованих позицій 

в суспільстві [12, с. 481, 548, 550, 555]. Українська меритократія має бути 

уособленням найкращих рис, таких як професіоналізм, моральність, духовність, 

відповідальність, освіченість, громадянська позиція, патріотизм і лідерство [195,  

с. 12].  

Функціональний («формальний», «номінальний», «де-юре») підхід 

притаманний політологам та соціологам політики. Натомість, ціннісний (або «де-

факто») підхід переважає серед соціальних філософів та культурологів [296, с. 9]. 

У політичній науці присутня думка, що формування еліт здійснюється за 

системою гільдій, притаманною для країн з авторитарним чи тоталітарним 

режимом, та антрепренерською системою, притаманною країнам з ринковою 

економікою та демократичним політичним процесом. Така система породжує 

чітку диференціацію еліт і ґрунтується на відкритості [245, с. 11–12]. Обидві 

системи в чистому вигляді практично не існують і зазвичай утворюють певний 

конгломерат. За системою гільдій відбувається селекція бюрократичної еліти, 

тоді як, рекрутування політичної еліти здійснюється за антрепренерською 

системою. Для просування в системі гільдій кандидати залежать від невеликої 

групи осіб, яка є їх селекторатом. Більш ширший селекторат необхідний 
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кандидату при антрепренерській системі. Важливим являється критерій відбору, 

що ним керується селекторат – або заслуги і здібності, або багатство, знатність чи 

зв’язки [9, с. 514, 517].  

За Г. Ашиним якість еліти залежить від принципів її формування або 

рекрутування і виокремлює такі канали цього процесу: державний апарат, органи 

місцевого самоврядування, політичні партії, бізнес, система елітарної освіти [9, с. 

510].  

Основними детермінантами політичного рекрутування є індивідуально-

психологічні, структурні фактори та вплив соцієтальної системи на структуру 

можливостей, місце індивіда в системі багаторівневих відносин, аскриптивні і 

набуті якості [205, с. 74–99]. Важливу роль відіграє характер політичного 

режиму – чи надає він можливість нижчим стратам проникати у вищі [319, p. 

492].  

О. Орлов зосереджувався на такому механізмі  формування управлінської 

еліти, як освіта [169, с. 76]. А. Пахарєв  вказував на систему професійної 

підготовки управлінських кадрів та бізнес-еліти, як на канали рекрутування [185, 

с. 29–32].  

Д. Коротков підкреслював, що рекрутування еліти в стабільних політчиних 

системах є інституціалізованим, тобто здійснюється у відповідності до 

розроблених процедур, які сприяють оновленню складу еліти. Каналом 

рекрутування і циркуляції політичних еліт є партія, яка працює за схемою 

«партія – вибори – політична еліта». За існуючої системи партії не є канали 

підйому еліт вгору, а виступають кампаніями з реалізації політичного інтересу 

[106, с. 10–11]. 

Вчений-соціолог С. Щербина виділяв у процесі рекрутування в Україні такі 

риси, як фактична закритість влади для молоді; ситуативність рекрутування; 

ігнорування політичного статусу особистості; залучення до політичної еліти 

представників науково-технічної еліти, успішних керівників промислових 

підприємств; відсутність спадкового характеру рекрутування до політичної еліти; 

звуження соціальної бази відбору кандидатів [303, с. 73].  
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В. Щербак визначав поняття «система рекрутування політичного 

менеджменту» як сукупність певних структурних елементів з зовнішнього 

середовища, які взаємодіють щодо спільної мети. Ознаками бюрократичного 

рекрутування політичних менеджерів є відповідність кандидата вимогам, 

спрямованість діяльності щодо виконання функцій, брак власних політичних 

амбіцій та закритість кадрового відбору [302, с. 7, 11]. 

Різноманітність теоретичних уявлень щодо визначення політико-

управлінської еліти триває від найдавніших часів в працях мислителів древності 

та античності, епох Середньовіччя та Нового часу, й до сьогодні серед сучасних 

теоретиків, науковців, соціологів, політичних експертів та ін. Вчення про 

політичну еліту висвітлюється в моністичній та плюрастичній концепціях, та в 

концепціях меритократії і пасіонарності. Формування політичної еліти 

відбувається за системою гільдій та антрепренерською системою, що є похідними 

від аристократичних і демократичних тенденцій (за Г. Моска). Процес 

рекрутування досліджували й теоретики демократичного елітизму. На теренах 

сучасної України політичний елітизм досліджується як в наукових установах, так 

і в низці дисертаційних дослідженнях часів незалежності.  

Зокрема, розглянутий нами понятійно-категоріальний апарат надає досить 

широке розуміння процесів формування політико-управлінської еліти. Політичне 

рекрутування є процедурою, коли особи з певним набором вимог входять у 

політичні кола, зокрема, в політико-управлінську еліту. Саме термінологічне 

визначення сутності «політико-управлінська еліта» є дотичним до різних 

термінів, які і розкривають всю сукупність та багатоманітність такого феномену 

як «політична еліта». 

 

1.2. Методологія та джерельна база дослідження 
 

Більш повне висвітлення та розв’язання основних завдань дисертаційного 
дослідження здійснюється за допомогою методологічної бази дослідження. У 
дисертації застосовано систему методологічних принципів і понять, що їх пропонує 
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сучасна наука, зокрема, інституціональний підхід – реалізація політики через 
систему політичних інституцій які досліджуються, та їх взаємовідносини; 
соціологічний підхід – проблема розглядається на основі взаємодії соціальних груп, 
та досягнення їх інтересів за допомогою політичної влади; біхевіористська 
методологія (підхід) – дослідження політичної поведінки людей в групах; 
структурно-функціональний підхід – дослідження елементів певної структури та їх 
функцій; системний підхід – дослідження елементів структури в їх єдності; 
мережевий підхід – дослідження політичних процесів й державного управління. Що 
ж до конкретних методів, то в дисертації застосовано загальнонаукові – 
соціологічний, нормативно-ціннісний, системний, структурно-функціональний, 
інституціональний, біхевіористський, порівняльний, історичний, демографічний, 
антропологічний; загальнологічні – аналіз і синтез, індукція і дедукція, 
абстрагування, поєднання історичного і логічного; конкретно-наукові; емпіричні – 
збір інформації, спостереження, узагальнення і попередній аналіз [208, с. 16–17, 19].  

Всебічне уявлення про процес формування  політико-управлінської еліти 
дає історичний метод. За допомогою цього методу в роботі висвітлено процес 
формування, тенденції розвитку та діяльності політико-управлінської еліти за 
період державної незалежності. 

 Структурно-функціональний аналіз дає можливість виокремити сутнісні 
відмінності політичних і адміністративних функцій в межах діяльності суб’єктів 
політичного і державного управління. За висновками вчених, які займаються 
вивченням соціальної структури та соціальних дій елітних груп, постійне 
оновлення цих груп надає управлінню суспільством більшої ефективності, сприяє 
його трансформації в системі цінностей та соціальних норм [192, с. 6].  

Ієрархічність політико-управлінської еліти розглядається в 
підпорядкованості її підсистем компонентам самої системи, в особі суб’єктів 
політики, наділених посадами та владними чи політичними повноваженнями. 
Управлінська еліта та еліта органів місцевого самоврядування розглядається 
через політологічний аспект державного управління. 

Метод системного аналізу розглядає політико-управлінську еліту як цілісну 
систему, яка складається з сукупності елементів політичної та управлінської 
еліти, включаючи й регіональний рівень. Кожен елемент аналізується за своїм 
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змістом та структурно-функціональною складовою, а також, за суспільною 
ефективністю. Взаємодія структурних елементів надає можливість 
взаємоузгодити їх діяльність задля оптимізації політичного процесу та 
вивіренності політико-владних рішень. При трансформаційних змінах 
політичного режиму чи системи відбувається зміна якісного і кількісного складу 
політико-управлінської еліти, що характеризує її оновлення. 

За допомогою порівняльного методу виявлено спільні та відмінні ознаки 
політико-управлінської еліти. Політичну еліту в особі депутатського корпусу 
парламенту проаналізовано за віковим показником, за освітою, по професії за 
фахом, за науковим ступенем, за вченим званням, та динаміку зміни і оновлення 
депутатського складу за період державної незалежності. Також, проаналізовано 
динаміку перебування на посадах прем’єр-міністрів України та глав 
Адміністрації Президента України, що дало змогу простежити сутнісні риси та 
ефективність даних органів. 

На основі емпіричного методу за аналізом нормативно-правової бази 
висвітлено засади діяльності політико-управлінської еліти, її структуру, 
функціональну складову та механізми формування за допомогою виборів і 
призначення. За низкою Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів 
України та Верховної Ради України визначено правові засади державної кадрової 
політики. Статистичні дані отримані на основі інформаційно-аналітичних 
результатів парламентських виборів за період незалежності дали змогу встановити 
якісні та кількісні закономірності депутатського складу парламенту. 

Вивчення понятійно-категоріального апарату надало змогу дослідити 
політико-управлінську еліту в досить широких дотичних визначеннях. 

В дисертаційному дослідженні наукова розробка проблеми входження 
індивідів до політико-управлінської еліти здійснена на основі відповідної 
джерельної бази, яка включає нормативно-правові акти, статистичні, аналітичні, 
інформаційні матеріали, взяті як з наукових, так із медійних джерел.  

Емпірична база дослідження формування політико-управлінської еліти 
досить широко представлена Законами України, Постановами Кабінету Міністрів 
України, Указами Президента України. 
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Закон України «Про державну службу» надає визначення понять «державна 
служба» і «державний службовець». Встановленні категорії службовців, на яких 
поширюється його дія, дають можливість чіткіше окреслити коло управлінської 
еліти. Крім того, законом встановлено професійні та моральні вимоги до 
управлінців. Законом також визначено структуру органів, покликаних 
реалізувати державну кадрову політику у сфері управління. 

У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» не 
тільки окреслено вимоги до цієї категорії управлінців, а також і принципи, якими 
вони мають керуватися, а крім того визначено напрями, за якими має 
здійснюватися державна політика у цій сфері. 

У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» встановлено ті вимоги, 
яким мають відповідати керівники вищих ланок державного управління з 
особливим наголосом на дотримання ними Закону України «Про запобігання 
корупції». Законом визначено прерогативи Кабінету Міністрів України в питаннях 
кадрового забезпечення державного управління та державної служби, тобто в 
питаннях які стосуються діяльності управлінської еліти, покликаної реалізувати 
державні політичні рішення. Окремо виписані повноваження Кабінету Міністрів 
України щодо інституцій, у яких управлінська еліта здійснює свої функції. 

Питання про відповідальність працівників апарату центральних органів 
виконавчої влади за дії, які не відповідають вимогам, що ставляться до 
управлінської еліти, відображено у Законі України «Про центральні органи 
виконавчої влади». 

Аналогічним чином встановлено критерії відповідності голів місцевих 
державних адміністрацій у Законі України «Про місцеві державні адміністрації». 
Крім того, в ньому визначено перелік функцій апарату державних адміністрацій, 
чим фактично зорієнтовано кадрову політику на добір персоналу, здатного до їх 
виконання. 

Закон України «Про вибори народних депутатів України» розкриває порядок 
входження громадян до законодавчої влади політичної еліти, а також встановлює 
умови, дотримання яких є обов’язковим для набуття депутатського статусу. 
Законом також встановлено межі впливу з боку держави і громадськості на процес 
формування депутатського корпусу. Значно повніше і ширше критерії належності 
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до депутатської страти викладено у Законі України «Про статус народного депутата 
України». Аналогічним чином встановлено критерії перебування на посаді 
Президента України у Законі України «Про вибори Президента України». 

Закон України «Про місцеві вибори» регламентує у відповідності до 
виборчої системи процедуру входження в місцеві органи законодавчої влади 
шляхом виборів депутатів сільських, селищних рад, депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах 
рад та вибори міського, сільського, селищного голови. Також, містить 
організаційні засади виборчого процесу на місцях та територіальних виборчих 
комісій різних рівнів [70]. 

В Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» розкрито 
поняття «посадова особа місцевого самоврядування», здійснюється класифікація 
представницьких органів місцевого самоврядування і виконавчих органів рад та 
їх правова відповідальність. У відповідності з Концепцією реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Законі 
запроваджується посада старости як посадової особи органів місцевого 
самоврядування. В Законі висвітлено повноваження і функції сільського, 
селищного та міського голови і обласних та місцевих рад, які об’єднуються в 
добровільні територіальні громади відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад». 

Кількість, склад і структура комітетів, та процедура законопроектної 
діяльності народних депутатів у Верховній Раді України розглянуто в Законі 
України «Про комітети Верховної Ради України». Зокрема, діяльність комітетів в 
особі народних депутатів, депутатських фракцій та формування керівництва 
Апарату Верховної Ради України регламентується Законом України «Про 
Регламент Верховної Ради України». Зокрема, в Указі Президента України «Про 
Положення про Адміністрацію Президента України» розкрито формування 
складу та функції Адміністрації Президента України. 

Контроль професійної діяльності та політичного минулого політико-
управлінської еліти здійснюється у відповідності до Закону України «Про 
очищення влади». 
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Реалізацію реформування державного управління покликана вдосконалити 
Концепція адміністративної реформи (1998 р.), в якій передбачено кадрове 
забезпечення нової системи державного управління, що має базуватися на 
високопрофесійних засадах, та створенні сучасної системи підготовки і 
перепідготовки управлінських кадрів. В Концепції запропоноване введення 
посади Державного секретаря та його заступників за його ж поданням. 
Складовою реформування центральних органів виконавчої влади мало стати 
піднесення ролі міністрів до політичних діячів (політиків) та відокремлення їх 
статусу від статусу державних службовців. Надання посаді голові обласної 
державної адміністрації політичного статусу та впровадження посади Секретаря 
обласної державної адміністрації [275].   

Зокрема, в Указі Президента України «Про чергові заходи щодо 
подальшого здійснення адміністративної реформи в Україні» (2001 р.), містяться 
зміни щодо впорядкування складу Кабінету Міністрів України та визначення 
категорії посад виконавчої гілки влади, які є політичними. Реформування системи 
державного управління триває й до сьогодні, що реалізується Концепцією 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні (2014 р.) [236]. 

Правове регулювання підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців були закріплені в низці постанов Кабінету 
Міністрів України та Указів Президента України.  

Державну кадрову політику в центральних та місцевих органах влади 
висвітлено в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої 
влади» з метою забезпечення висококваліфікованими кадрами та прописано весь 
алгоритм входження та перебування на відповідній посаді державного 
службовця.  

Типове положення про службу управління персоналом державного органу, 
затверджене наказом Національного агентства України з питань державної 
служби, дає уявлення про зміну у державному підході до перейменовування  
кадрової роботи з управлінським персоналом [155].  
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців» (1998 р.) 
розкриває порядок регламентації системи навчальних закладів для здійснення 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців [213]. 
Питання формування кадрової політики держави розкрито на основі урядової 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 
Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій» [214]. 
Державні зусилля по вдосконаленню даної сфери викладено в Постанові Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про систему підготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування» (2010 р.) [215]. Зокрема, атестацію державних службовців, як одну 
зі складових державної кадрової політики розкрито в Постанові Кабінету Міністрів 
«Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців». 

Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування утворюється згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку 
формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування». Тоді як, 
для державної служби процедура створення кадрового резерву визначена 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положенням про 
формування кадрового резерву для державної служби». 

Порядок проведення конкурсу для зайняття посад в органах місцевого 
самоврядування проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
державних службовців» (2002 р.), порядок прийняття на посади державних 
службовців регулюється постановою «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби» (2016 р.). 

Порядок надання послуг з післядипломної освіти відображено в Постанові 
Кабінету Міністрів України «Про центри перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» [217]. 
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Указ Президента України «Про систему підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців», яким було створено 
Національну академію державного управління при Президентові України та її 
регіональні центри дає можливість зрозуміти систему підготовки фахівців у сфері 
державного управління на державному рівні [276]. Інший президентський указ – 
«Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та 
Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій» 
дає уявлення про заходи з уніфікації державної кадрової політики для державних 
службовців як центральних, так і місцевих органів виконавчої влади [274]. 

Державну політику у питанні управлінських кадрів розкриває «Стратегія 
реформування системи державної служби в Україні». Вона дає уявлення про 
орієнтацію держави на удосконалення класифікації посад державних службовців, 
на транспарентність процедури їх добору, на підвищення їх адміністративної 
культури та професіоналізму, на посилення їхньої відповідальності тощо. 

Вагому частину емпіричної бази складають результати соціологічних 
досліджень. Вони дають знання, зокрема, про структуру управлінської еліти. 
Матеріали органів статистики пропонують дані про розподіл керівного прошарку 
за категорією посад, матеріали Центральної виборчої комісії надають статистику 
про вікову структуру окремих груп політико-управлінської еліти. 

Кількісні та якісні дані про державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування проаналізовано на основі даних Інформаційного 
видання Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського 
Союзу – «Державна служба в цифрах» за 2012 р., 2014 р., 2015 р., розроблених на 
основі даних Національного агентства України з питань державної служби, та за 
статистичними даними на 2013 р. Державної служби статистики України.  

На основі інтерактивної системи «Державна служба в цифрах», за даними 
Національного агентства України з питань державної служби здійснено розподіл 
посадових осіб місцевого самоврядування в особі керівників у відповідності до 
категорії посад. 

За даними Національного агентства з питань державної служби, Пенсійного 
фонду України та Державної служби статистики України розкрито та 
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проаналізовано чисельний склад державних службовців та розподіл за 
категоріями посад державних службовців керівників та спеціалістів.  

Аналіз офіційних біографій народних депутатів, Президентів та керівників 
уряду здійснено за допомогою Офіційного веб-порталу Верховної Ради України, 
Довідника «Хто є хто в Україні» (видавництво «К.І.С.». Довідник про сучасну 
Україну). 

За офіційними матеріали державних органів, таких як Верховної Ради 
України, проаналізовано законодавчу та нормативно-правову базу формування та 
функціонування як політичної еліти, так і управлінської еліти. Юридичні 
документи дали досить широке уявлення про наявний стан висвітлення проблеми 
політичної еліти, її формування, функціонування та відповідальності в правовому 
полі, що виявило певні прогалини для подальшого дослідження. 

За допомогою проведеного соціологічного опитування фахівцями Інституту 
соціології НАН України, розкрито фактичну соціологічну інформацію щодо 
найбільш впливових груп в суспільстві протягом парламентських виборів 1994 р., 
1998 р., 2002 р., де ключову роль відігравали представники чиновницького 
апарату та формального і неформального бізнес-середовища.  

На основі статистичних даних Міжнародної фундації виборчих систем 
(International Foundation for Electoral Systems), проаналізовано кількісні та якісні 
показники парламентських виборів 1994 р. 

Матеріали Національного інституту стратегічних досліджень при 
Президентові України та Українського центру економічних і політичних 
досліджень ім. О. Разумкова містять інформацію про соціальне та політико-
групове походження ключових осіб виконавчої гілки української влади.  

Дані Інформаційної системи «Конкурс» щодо вступної кампанії 2015 р. 
фахівців за спеціальністю «Державне управління» дають емпіричну основу для 
аналізу системи навчальних закладів України, які готують спеціалістів з 
державного управління за різними спеціалізованими галузями в цьому напрямку. 

Рівень довіри до органів влади проаналізовано на основі соціологічних 
моніторингів Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка, 
Фонду «Демократичних ініціатив» ім. І. Кучеріва, Лабораторії законодавчих 
ініціатив за 2011–2015 рр. Емпіричною базою стали соціологічні дослідження 
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міжнародної організації Тransparency International, за допомогою яких 
проаналізовано значення Індексу сприйняття корупції СРІ за 1998–2015 рр., та за 
дослідженням «Нації у Транзиті – 2016» міжнародної неурядової організації 
Freedom House, визначено рівень корупції в Україні. 

Для досягнення поставлених цілей залучено також великий масив матеріалів 
засобів масової інформації – газет «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Дзеркало 
тижня», «Сегодня», «День»; вітчизняних журналів – «Український тиждень», 
«Корреспондент», «Новое время», «Світ у 2012» (додаток до журналу «Український 
тиждень»), «Капитал 500 – 100 дней власти», «Вести. Репортер», «ИнвестГазета», 
«Forbes», «Фокус» та фахові наукові видання. За дослідженнями журналу «Фокус» 
виділено структуризацію якісної складової парламенту VIII скликання. 

У дисертації як вторинні джерела було використано наукові роботи з теми, 
видання вітчизняних аналітичних центрів; офіційні біографічні дані 
представників вищої політико-управлінської еліти – народних депутатів України 
восьми скликань, Президентів та Прем’єр-міністрів України. А також, 
монографії, роботи як українських, так і закордонних вчених щодо проблеми 
виникнення, розвитку та механізмів формування політико-управлінської еліти. 

У дисертаційному дослідженні нами використано відповідну методологію 
задля всебічного дослідження процесів утворення та розвитку політичної еліти, 
механізмів її формування, що виявляється в її шляхах потрапляння до влади. 
Серед основних методів дослідження застосовано історичний, структурно-
функціональний, порівняльний, емпіричний методи. Використані в дисертації 
загальнонаукові методи надають глибоке розуміння сутності політико-
управлінської еліти та її шляхів елітоутворення в українських реаліях. 

Емпірична база дослідження становить широке коло джерельної бази, яку 
представлено нормативно-правовими актами, аналітичними, статистичними та 
інформаційними матеріалами. Нормативно-правовою базою послугували Закони 
України, Постанови Кабінету Міністрів України та Укази Президента України й 
інші підзаконні акти. Законодавчі аспекти діяльності політико-управлінської еліти 
стосуються держаної кадрової політики, сфери функціонування державної служби, 
виборів всіх рівнів, та контролю за її професійною діяльністю. За допомогою 
статистичних даних державних органів проаналізовано розподіл державних 
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службовців і органів місцевого самоврядування за категоріями посад. Соціологічні 
дослідження міжнародних та українських організації надали фактичний матеріал 
для оцінки рівня довіри до владних органів та рівня корупції в Україні та світі. 
Матеріали ЗМІ та наукові публікації становили основу дослідження стану 
розвитку та діяльності політико-управлінської еліти. 

 
 
Висновки до розділу 1. 
 
У теоретико-методологічному аспекті вдосконалення поняття «політична 

еліта» триває й донині. Термін «еліта» у першоджерелах розглядався, 
насамперед,  у ціннісному контексті. Основними підходами до змісту поняття 
«політична еліта» є позиційний, функціональний, рецептуальний і економічний, 
кожен з яких характеризує еліту за статусними позиціями, якостями чи то 
володінням засобами виробництва. До еліти відносять осіб, які приймають 
важливіші політичні рішення, здійснюють політичне керівництво державою та 
наділені відповідними якостями, і які складають її «політичну» та управлінську 
частину. Водночас починає утверджуватися політико-управлінська еліта, яка 
потребує теоретичного та практичного осмислення.  

Для визначення політико-управлінської еліти скористалися наступними 
критеріями: володіння певними професійними, соціальними та психологічними 
якостями, виконання функції управління суспільним розвитком. Разом з тим, 
представники політико-управлінської еліти виступають самостійним 
персоніфікованим суб’єктом соціальної дії та референтною групою для маси та 
елітного середовища, відзначаються неоднорідністю та соціальними заслуги, 
авторитетом та зв’язками. Переміщення еліти здійснюється не тільки 
вертикально, а й горизонтально у міжгруповому середовищі. 

Під «політико-управлінською елітою» розуміємо синтез політичної та 
управлінської еліти. Політико-управлінська еліта як частина політичного класу є 
конгломератом вищої бюрократичної верхівки та депутатів усіх рівнів. 
Управлінською елітою є «бюрократія» або ж певна форма державної діяльності, 
яку здійснює бюрократичний апарат в особі вищих керівних кадрів та державних 
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службовців. Всю повноту сутнісного визначення політико-управлінська еліта 
розкрито у взаємозв’язку з такими поняттями як «клан», «кліка», «каста», 
«істеблішмент», «політичний клас», «олігархія», «вождізм», «клановість», 
«клієнтаризм», «рекрутування політичне». 

Входження політико-управлінської еліти до владних органів відбувається у 

процесі рекрутування, яке здійснюється як відкрито, так і закрито, а якість еліти 
багато в чому залежить від принципів і технологій її формування. Система 

гільдій або закритий тип, характеризується обмеженою можливістю входження, 
залежністю від певних осіб та належністю до відповідної групи. За 
антрепренерською системою або відкритим типом потрапляння до політичної 
еліти здійснюється на основі особистих здібностей, таланту та професійних 
заслуг. Дані системи не мають чіткого розмежування, вони взаємообумовлені та 
взаємопов’язані між собою. Важливими складовими у процесі рекрутування 
політичної еліти є широта її соціальної бази, коло осіб, що інкорпорують еліту, 
процедура та механізми відбору. 

Вивченню феномену «політико-управлінської еліти» сприяла широка 
емпірична база дослідження. Насамперед, Закони України, Президентські Укази, 
Постанови Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. За допомогою 
даних Центральної виборчої комісії проаналізовано якісні та кількісні показники 
всіх депутатських складів парламенту за період Незалежності. Згідно з даними 
Національного агентства з питань державної служби, інтерактивної системи 
«Державна служба в цифрах», Пенсійного фонду України та Державної служби 
статистики України здійснено кількісний аналіз державних службовців і 
посадових осіб органів місцевого самоврядування та проаналізовано розподіл за 
категоріями посад державних службовців керівників та спеціалістів. 

Підсумовуючи зазначимо, що підходи до осмислення поняття еліта 
формувалися упродовж століть, виокремлюючись у такий різновид еліти як 
політико-управлінська еліта, яка  на даному етапі потребує подальшої розробки 
та удосконалення. 
 

 

 

 



 50 

                         РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕКРУТУВАННЯ 

                       ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Функціонально-ієрархічна нормативізація політико-управлінського 
середовища 

 
 

Функція політичної еліти, як частини політичного класу, реалізовується в 

сферах політичного та державного управління, а також в законодавчій, 

виконавчій гілках влади та на місцевому рівні. Склад політичної еліти залежить 

від політичної системи та політичного режиму, ситуації перебування при владі 

тієї або іншої політичної сили. 

Еліти виділяються, з одного боку, за їх належністю до політичних, 

економічних чи культурних інститутів, а з другого боку, за функціональними 

позиціями: політична – представлена виконавчою владою (уряд) та законодавчою 

гілкою влади (Верховна Рада України); економічна – яка орієнтується на захист 

своїх матеріальних інтересів, структура якої складається з фінансової, 

промислової і аграрної еліти; ідеологічна, представники якої входять до 

різноманітних політичних партій, структур виконавчої влади, або є незалежними 

експертами і консультантами [104, с. 22], та засоби масової інформації. В свою 

чергу, ідентифікація еліт здійснюється за такими показниками, як суб’єктивні 

(причетність певних осіб до елітної групи) та об’єктивні (володіння владними та 

фінансовими ресурсами, що становлять можливість до прийняття 

загальнодержавних рішень) [300, с. 5].  

Можна погодитися з українською дослідницею В. Токовенко, що еліта є 

неоднорідним утворенням, яке складається із політичних лідерів і політичних 

виконавців. За принципом ієрархічної вертикалі серед політичної еліти 

виокремлюють загальнодержавну, регіональну та галузеву еліти. Навколоелітне 

оточення включає в себе експертів, радників, референтів, консультантів, офіційні 

та неофіційні аналітичні центри, політичні команди, групи тиску. Як зауважила 

дослідниця щодо взаємодії політичної еліти та бюрократії, то воля та діяльність 
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першої здійснюється через бюрократичний апарат, який виконує основні 

державні завдання [267, с. 148–149].  

У внутрішній структурі еліти її горизонтальні зв’язки забезпечують 

кооперацію та єдність різних за типом еліт на одному рівні. Вертикальні зв’язки 

створюють поєднання еліт, які знаходяться на нижчому рівні структурної ієрархії 

з групами лідерів вищого рівня й навпаки [172, с. 13].  

Український соціолог Н. Селютіна [244, с. 2] визначила критерії, згідно з 

якими окреслюється структура політико-адміністративної еліти України за 

розподілом влади в державі (див. Таблицю 2.1). 

Таблиця 2.1 

Структура політико-управлінської еліти згідно розподілу влади в 
Україні 

 
Еліта, згідно 
владного 
розподілу 

Структурно-функціональний склад 

Законодавча еліта Особи, що мають право законодавчої ініціативи та займають певні 
позиції у владних структурах: Голова Верховної Ради України і його 
заступники, керівники фракцій, комітетів і комісій Верховної Ради 
України, депутати Верховної Ради України, Президент України, Прем’єр-
міністр України. 

Виконавча еліта Президент України, Глава Секретаріату Президента України, його 
заступники і керівники головних служб Секретаріату Президента 
України, представники Президента України у Верховній Раді України, у 
Кабінеті Міністрів України і у Верховному Суді України, Прес-секретар 
Президента України, та еліта інституцій виконавчої влади: Прем’єр-
міністр і Віце-прем’єр-міністри України, міністри, голови місцевих 
державних адміністрацій, їх заступники та начальники провідних 
управлінь обласних державних адміністрацій. 

Регіональна еліта 
(місцеве 
самоврядування) 

«Законодавча» еліта регіонального рівня: голови та їх заступники 
(облрада і райрада), секретарі (міськрада і райрада у містах); депутати 
обласної, районної, районної у містах і місцевої (міста обласного й 
районного значення) рад. 
Виконавча еліта регіонального рівня: голови, заступники виконкомів 
районної в містах та міської (міста обласного й районного значення) рад. 

Укладено автором на основі джерела: Селютіна Н. Ф. Структурно-функціональні 
складові політико-адміністративної еліти з урахуванням співвідношення та взаємодії гілок 
влади [Електронний ресурс] / Н. Ф. Селютіна. – Режим доступу:  www.kbuapa.kharkov.ua/e-
book/db/2008-1/doc/4/01.pdf. – Назва з екрану. – С. 3–4. 

 

Відповідно, політичну складову політико-управлінської еліти становлять 

(за даними Таблиці 2.1): еліта партійних і громадсько-політичних інституцій, 
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зокрема, законодавча еліта. В межах своєї компетенції до неї відносять також 

міських голів, голів обласної, районної, районної у містах і міської рад (міста 

обласного і районного значення) та їх заступників, секретарів і депутатів. Крім 

того, керівники і заступники політичних партій, громадсько-політичних 

організацій, рухів центрального та регіонального рівня. 

До адміністративної складової належить еліта інституцій президентства та 

такі особи місцевого самоврядування, як заступники міських голів, голів міських 

райвиконкомів міст обласного та районного значення. На жаль, не унормовано 

поділ за структурно-функціональними ознаками на політичну та адміністративну 

еліти. Пошук нормативних шляхів врегулювання даного розподілу в законодавчій 

площині буде розглянуто далі. 

За критерієм масштабу політичних повноважень та впливу на суспільство, 

еліта розподіляється на загальнодержавну (макрорівень), регіональну 

(мезорівень), та місцеву (мікрорівень) еліту; остання включає секретарів та 

депутатів міських, сільських, селищних рад та міських, сільських, селищних голів 

та їх заступників. 

За володінням організаційними ресурсами державної влади еліта 

розподіляється на правлячу, опозиційну і нейтральну. Правлячу еліту становить 

політико-управлінська еліта, яка займає провідні позиції в сфері державного 

управління та здійснює владно-управлінські функції. Опозиційна еліта являється 

частиною еліти, що на даний момент не є повноважною до прийняття політичних 

рішень в сфері державного управління. Нейтральна еліта є частиною еліти, яка не 

має чіткого відношення до правлячої еліти. Окреме становище посідає 

кримінальна еліта, яка впливає на прийняття стратегічних рішень [244, с. 4–5, 7–

9].  

Виділяють наступні типи еліт за функціональною належністю в суспільстві: 

президентська – політики, які входять до складу апарату Президента України, в 

особі Президента, його помічників, радників, керівників аналітичних служб; 

урядова – прем’єр-міністр, міністри, керівники Центрального банку України; 

силова – представники військових кіл, правоохоронців, органів прокуратури, 

 



 53 

служби безпеки, розвідки; депутатська – депутати Верховної Ради України; 

партійна – керівники політичних партій і рухів; громадська – представники 

неурядових і неполітичних організацій; дипломатична – провідні українські 

дипломати; регіональна – керівники обласних і районних адміністрацій, мери 

обласних та районних міст; ідеологічна – представники гуманітарних та 

політологічних організацій, фондів та центрів, керівники засобів масової 

інформації, провідні журналісти, літератори, представники церкви [191, с. 65]. За 

наявною структурою, запропонованою В. Пилипенком та Н. Захаровою, 

політико-управлінська еліта містить в собі весь спектр посад виконавчої влади на 

всіх рівнях управління. Її політична складова включає «депутатський» і 

«партійний» елементи, а також «ідеологічне» навколоелітне середовище. 

Сучасна українська еліта походить з радянської номенклатурної еліти. До 

структури політико-управлінської еліти належать групи, що займають центральні 

позиції в політичній системі, стоять біля керма державного управління та 

визначають характер, напрями і форми політичного розвитку суспільства. 

До складу політичної еліти входять представники різних управлінсько-

адміністративних структур, власники сучасного капіталу, керівництво впливових 

політичних партій і громадських організацій, верхівка політизованої наукової і 

художньої інтелігенції, керівництво впливових засобів масової інформації, 

генералітет армії та каральних органів, та вищі чини прокуратури, судів й інших 

адміністративних органів [210, с. 126–127].  

За критерієм професійних та моральних якостей вітчизняна політична наука 

виділяє такі елітні групи: протоеліта – лідери громадських організацій, 

представники парламентських груп, урядовці, лідери промислово-фінансових 

груп, банкіри; псевдоеліта – певна частина депутатів, випадкові особи в політиці, 

ватажки злочинних угрупувань; постеліта – частина старої еліти в суспільних 

інститутах та колишні лідери одержавлених профспілок, жіночих, ветеранських 

та дитячих організацій, ДТСААФ (Добровільне товариство сприяння армії, авіації 

і флоту) і винахідників; усталена еліта – митці, вчені, відомі журналісти; відкрита 

або «прозора» правляча еліта – публічні політики, які займають владні позиції, 
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яка представлена народними депутатами, членами уряду, державними 

службовцями високого рангу; тіньова правляча еліта – люди, які завдяки своєму 

багатству, неординарним особистим якостям впивають на прийняття державних 

рішень, діючи в тіні, закрито, кулуарно, не публічно. За критерієм взаємного 

позиціонування еліта поділяється на правлячу і контреліту, еліту й антиеліту, 

пануючу та опозиційну еліти [300, с. 5, 7, 11]. Наявні класифікації складу 

елітного середовища висвітлюють різні її критерії та складові. Вітчизняні 

дослідники здійснювали класифікацію еліт по-різному: згідно з одним поглядом, 

еліта містить у своєму складі керівну верхівку представників всіх сфер суспільної 

діяльності; з іншого боку, дослідники вбачали в еліті управлінську складову.  

Структурний поділ сучасного прошарку еліти в органах законодавчої влади 

(парламенті) складається з конституційного складу Верховної Ради України у 

кількості чотирьохсот п’ятдесяти народних депутатів України, які формують 

депутатські фракції, призначають за поданням Голови Верховної Ради України 

Керівника Апарату Верховної Ради України та голів комітетів. В свою чергу, 

парламент розподіляється на парламентську більшість та опозицію 

(парламентську меншість).  

Згідно загальноукраїнського соціологічного моніторингового опитування, 

проведеного Інститутом соціології НАН України щодо виборів 1994–1998–2002 

рр., на запитання: «Як Ви вважаєте, які соціальні групи відіграють ключову роль 

в житті українського суспільства?», виявлено, що в очах суспільства суб’єкти 

політико-управлінської еліти розташовуються за таким рейтингом: службовці 

держапарату («чиновники») – 1994 р. – 29,1 %, 1998 р. – 29,3 %, 2002 р. – 23,9 %; 

підприємці, бізнесмени – 1994 р. – 24,2 %, 1998 р. – 25,4 %, 2002 р. – 28,0 %; 

лідери політичних партій – 1994 р. – 32,1 %, 1998 р. – 26,9 %, 2002 р. – 24,5 %; 

мафія, злочинницький світ – 1994 р. – 33,9 %, 1998 р. – 42,7 %, 2002 р. – 38,3 %; 

керівники державних підприємств – 1994 р. – 16,2 %, 1998 р. – 12,8 %, 2002 р. – 

13,9 %; інтелігенція – 1994 р. – 16,3 %, 1998 р. – 11,3 %, 2002 р. – 17,3 % [280, с. 

2, 13]. Як показало дане опитування, населення вважає, що керівну роль у 

суспільстві в перше десятиліття української незалежності відігравали чиновники, 
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формальне та неформальне бізнес-середовище, тоді як лідери політичних партій 

втрачають свої сфери впливу.  

Структура політико-управлінської еліти має свої властиві управлінські та 

політичні функції відповідно до структурно-функціонального підходу. В країнах 

з реальним громадянським суспільством функції розподілені між політичними 

діячами та адміністраторами, тобто, між політичною та адміністративною елітою 

[192, с. 7]. В українській державі формотворчі процеси в громадянському 

суспільстві перебувають у процесі самоорганізації, розподіл функцій ще не набув 

чіткого правового розмежування.   

До парламентської політичної еліти можуть бути віднесені Голова 

Верховної Ради України, та його перший заступник і заступники, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, голови депутатських фракцій та груп у 

парламенті, депутати-голови політичних партій, також представник Президента 

України у Верховній Раді України.   

Функції регіональної політичної еліти України відрізняються від функцій 

загальнонаціональної переважно територіальними рамками впливу регіональної 

еліти, ступенем і роллю даного впливу в певний час. Щодо функцій регіональної 

еліти, то серед них виокремлюють такі: представницька функція, яка полягає в 

представленні у суспільстві своєї спільноти, її потреб та контролю за нею; 

управлінська функція, полягає в контролі та впливі на сфери економіки, політики, 

соціального життя регіону; функція моніторингу, основою якої є вивчення в 

регіоні інтересів різних соціальних груп; інтегративна функція, полягає в 

зміцненні стабільності, цілісності і єдності суспільства; стратегічна функція, в 

розробленні стратегії і тактики регіону; організаторська функція, в підготовці 

громадської думки з подальшим впливом за допомогою своїх програм на 

суспільне середовище; функція підготовки та перепідготовки кадрів, полягає в 

професійній підготовці та перепідготовці керівних кадрів [136, с. 166–167]. 

Зокрема, А. Зоткін серед функцій регіональної еліти виділяв визначення цілей 

розвитку регіону та прийняття стратегічно важливих рішень; підтримання 

стабільної суспільної ситуації в регіоні; формування регіональної соціальної 
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міфології та реалізація її принципів; адаптація політики центру в регіоні та її 

реалізація. 

 На загальнонаціональному рівні функції регіональної еліти полягають у 

представленні та лобіюванні інтересів суспільства в регіонах та окремих груп у 

центрі; у тісній підтримці зв’язків з центром, в інтеграції населення регіону в 

соціально-політичну структуру суспільства; в участі у формуванні центральної 

еліти [82, с. 123]. В своїх функціях регіональна еліта має тісні взаємозв’язки з 

загальнонаціональною, виконуючи ті ж самі функції, тільки в межах регіону.  

В питаннях розмежування політичних та адміністративних функцій 

вітчизняна дослідниця В. Токовенко, розуміла під державним управлінням 

діяльність державних органів та їх посадових осіб, які підпорядковані і підзвітні 

політичному керівництву, і коло повноважень яких значно обмежене та вузько 

спеціалізоване. Політичне керівництво є прерогативою осіб, що посідають 

найвищі державні позиції в системі влади та уповноважені на прийняття 

державних рішень [267, с. 25]. Н. Нижник під «управлінням» розумів прийняття 

управлінських рішень, а «керівництвом» – як форму управління, яка виражається 

у виконанні поставлених завдань [164, с. 62]. О. Траверсе розмежував лідерство і 

керівництво в політиці, пропонуючи такі підходи: «політичне лідерство», яке є 

процесом інституційної самоорганізації, самоуправління суспільно-політичним 

розвитком в демократичних умовах за допомогою впливу на інституційне 

середовище, в яких є суб’єкт-суб’єктні відносини соціальної залежності, 

політична діяльність здійснюється за реалізації механізму ідейних цінностей; 

«політичне керівництво» є інститутом та процесом, системоутворюючими 

чинниками яких є суб’єкт-об’єктні відносини суспільної взаємозалежності, 

реалізація політичної діяльності яких здійснюється засобами механізму влади з 

залученням державних інститутів [271, с. 210].  

Інституційне розмежування державних посад на політичні та 

адміністративні в їх функціональній складовій в системі української влади поки 

що не визначене, що  потребує запровадження на законодавчому рівні поняття 

«політичної відповідальності», яка стосуватиметься саме політичних посад. В 
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нормативних документах необхідно зробити чітке розмежування політичних і 

адміністративних посад і їх функції, зокрема, в Законах України «Про державну 

службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування».  

На сьогодні політичні посади обіймають особи, які приймають рішення 

щодо політики розвитку країни – Прем’єр-міністр, міністри, їхні перші 

заступники. Адміністративні посади займають професійні державні службовці: 

керівники структурних підрозділів в органах виконавчої влади, голови місцевих 

державних адміністрацій, начальники територіальних органів виконавчої влади.  

Відповідно до п. 3 ст. 6 Р. ІІ Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» від 27.02.2014 р. № 794–VII [69, с. 830], до політичних посад належать 

посади членів Кабінету Міністрів України, на які не поширюється трудове 

законодавство та законодавство про державну службу. В законодавчій площині 

зазначається, що міністр є членом Кабінету Міністрів України в п. 2 ст. 6 Р. ІІ 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р.       

№ 3166–VI. В систему центральних органів виконавчої влади входять 

міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом та 

агентства, інспекції і служби. Посади першого заступника міністра та заступників 

міністра належать до політичних  посад, на які не поширюється трудове 

законодавство та законодавство про державну службу (п. 5 ст. 9 Закону «Про 

центральні органи виконавчої влади»). Державними службовцями є заступник 

міністра – керівник апарату (п. 1 ст. 10), який одночасно є керівником апарату 

міністерства (п. 2 ст. 11). В центральних органах виконавчої влади керівник та 

його заступники згідно п. 3 ст. 19 Закону «Про центральні органи виконавчої 

влади» є державними службовцями [76, с. 1701, 1702, 1708].   

В законодавчому полі розрізняються поняття «посадова особа» та 

«службова особа». Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну службу» 

від 16.12.1993 р. № 3723–XII посадовими особами вважаються керівники та 

заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, 

на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. «Посадова 
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особа» нерозривно пов’язана з «посадою», яка є структурною одиницею 

державного органу та його апарату, що визначає коло її повноважень [64, с. 

1179]. Визначення «посадова особа» стосується державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування.  

Поняття «службова особа» ми зустрічаємо в таких нормативно-правових та 

законодавчих актах як Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–

III, Законі України «Про засоби запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 

р. № 3206–VI.  

Зокрема, в Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР поняття 

«посадова особа» зустрічається в статтях 5, 19, 40, 42, 55, 56, 121, 124 в особі 

представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а 

поняття «службова особа» в статтях 40, 42, 55, 56, 121 [101, с. 381–408]. Як 

випливає з нормативного аналізу, дані поняття мають синонімічний зміст і 

значення. 

Розмежування посад в органах місцевого самоврядування передбачено в ст. 

3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 

07.06.2001 р. № 2493–III, а саме, виборними посадами є посади, на які особи 

обираються територіальною громадою та на які особи обираються або 

затверджуються відповідною радою. Крім того, виборними вважаються посади, 

на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою 

районної у місті або обласної ради на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, передбаченою законодавством України. Законодавчо врегульовано 

такі шляхи зайняття посад, як призначення чи обрання [75, с.667]. Зокрема, в ст. 2 

цього Закону дається визначення, що посадовою особою в органах місцевого 

самоврядування є «особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має 

відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок 

місцевого бюджету» [75, с.666].  

Державними службовцями є уповноважені посадові особи місцевих 

державних адміністрацій, які згідно ст. 48 Закону України «Про місцеві державні 
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адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586–XIV здійснюють виконавчу владу в 

територіально-адміністративних одиницях [71, с.443]. У відповідності до 

законодавства голови обласних державних адміністрацій і голови місцевих 

державних адміністрацій є державними службовцями. 

Реформування державної служби та органів місцевого самоврядування 

реалізується на основі адміністративної реформи в Україні, яка здійснювалася 

протягом трьох періодів: перший етап – 1998–2004 рр.; другий – 2005–2009 рр.; 

третій етап розпочався у 2010 р. [130, с.18–22]. Концепція адміністративної 

реформи в Україні 1998 р. була спрямована на кадрове забезпечення нової 

системи державної служби. Відповідно до Концепції, Міністр як член Кабінету 

Міністрів України є політичним діячем або політиком, не будучи при цьому 

державним службовцем. Політичними діячами є також, Прем’єр-міністр, Перший 

віце-прем’єр-міністр та віце-прем’єр-міністри. Тобто, Концепція вводить таке 

поняття як «політичний діяч (політик)», чим відрізняє правовий статус керівних 

посад виконавчої влади, у тому числі членів уряду, від статусу державного 

службовця і фактично пов’язує ці посади з належністю до політичної партії, тоді 

як апарат міністерства складається з державних службовців, яких очолює 

заступник міністра, який сам має не політичний, а службовий статус. Голови 

обласних державних адміністрацій є політичними провідниками, а їх перші 

заступники та заступники, голови районних державних адміністрацій за статусом 

мали бути державними службовцями. За структурно-функціональним розподілом 

класифікація посад включає такі типи: політичні (міністр, члени Кабінету 

Міністрів України), патронатні і адміністративні. Працівники адміністративних і 

патронатних посад є державними службовцями. Задля управління міністерством 

пропонувалося ввести посаду Державного секретаря, у статусі державного 

службовця для збереження «інституційної пам’яті» [275]. У цій частині 

пропонувалося перенести на український ґрунт європейський досвід: в 

міністерствах та урядах розвинених європейських країн існують вищі 

адміністративні посади – постійні секретарі у Великій Британії, Ірландії, Ісландії, 

генеральний секретар у Франції, державні секретарі в Нідерландах, Швеції, 
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Латвії, Литві, Естонії, Угорщині і при зміні персонального складу уряду вищі 

державні службовці не підлягають звільненню [154, с.29].  

У 2001 р. Указом Президента України «Про чергові заходи щодо 

подальшого здійснення адміністративної реформи в Україні» від 29.05.2001 р. № 

345/2001 відбулося подальше удосконалення положень Концепції 

адміністративної реформи 1998 р. [279]. Але інститут державних секретарів 

міністерств та їх заступників проіснував лише до 2003 р. і був скасований через 

дублювання функцій та неврегульованості політичної та адміністративної 

складової. Посади державних секретарів були замінені посадами першого 

заступника міністра та заступника міністра. 

Класифікація посад на політичні, адміністративні, патронатні визначена в 

Стратегії реформування системи державної служби в Україні, затвердженій 

Указом Президента України від 14.04.2000 р. № 599/2000. До політичних посад 

відносяться посади Прем’єр-міністра України, інших членів Кабінету Міністрів 

України і деякі інші посади. Особи, що займають політичні посади, перш за все 

мають бути зосереджені на визначенні урядової політики, розв’язанні 

стратегічних проблем економічного і соціального розвитку суспільства й 

відповідної сфери управління, що звільняє їх від щоденних адміністративних 

справ та управління персоналом, яке належить до відання адміністративних 

посад.  

До адміністративних посад відноситься державний секретар міністерства, 

посада якого має бути вищою з-поміж посад державних службовців відомства. 

Також, до адміністративних посад відносяться інші посади керівників, 

заступників керівників і спеціалістів, окрім політичних і патронатних посад. Всі 

ці посади віднесено до відповідних категорій посад державних службовців. Зміна 

керівництва не є підставою для звільнення державних службовців віднесених до 

адміністративних посад.  

До патронатних посад входять посади радників, консультантів, помічників, 

прес-секретарів та інші посади, передбачені штатним розписом для 

організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності членів 
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Кабінету Міністрів України та керівників органів державної влади. Дані посади в 

відповідному порядку відносяться до окремих категорій посад державних 

службовців. Керівники мають право вільного вибору щодо обрання на ці посади 

осіб поза конкурсом як державних службовців та на основі контракту без статусу 

державного службовця [278, с. 64–65]. В європейському досвіді враховується 

критерій вертикальної межі, що включає розподіл посад на політичні та 

адміністративні, так би мовити «верхня межа» та «нижня межа» – розподіл 

працівників державного, публічного сектору і державних службовців [154, с. 26–

27]. На думку Д. Неліпи, розподіл посад на політичні і адміністративні є одним із 

чинників забезпечення якості державної служби в Україні [162, с. 71].  

Розподіл відповідальності на політичну та адміністративну особливо 

актуалізовується у зв’язку з проблемою децентралізації державного управління. 

Увага до питання децентралізації не є новою, ключові питання її впровадження 

вивчалися та аналізувалися сучасними науковцями. Відповідно до визначення                       

О. Рафальського, під децентралізацією мається на увазі «політика регіоналізації», 

яка зосереджується на вузькому колі питань в процесі реформування місцевого 

самоврядування як певний вибір європейської стратегії розвитку держави [228, с. 

22–26]. 

На сьогодні в рамках територіально-адміністративної реформи були 

затверджені розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні» від 01.04.2014 р. № 333–р [236] та «Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні» від 18.06.2014 р. № 591–р [235], які 

зосереджені на децентралізації регіонів в сфері фінансів, а саме, переадресування 

та підвищення надходжень, які раніше йшли в державний бюджет, до бюджетів 

місцевого рівня. Реформа в місцевому самоврядуванні також передбачає 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування, утворення 

трирівневої системи адміністративно-територіального устрою.  
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Політична еліта місцевого рівня представляє місцеве самоврядування в 

територіальних одиницях. Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування 

включають в себе систему місцевого самоврядування, яка представлена 

територіальними громадами, сільськими, селищними та міськими радами, в тому 

числі обласними та районними радами. Як зазначено в п. 1, п. 2 ст. 5 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97–ВР, 

«система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, 

селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи 

сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації 

населення. У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади 

міста або міської ради можуть утворюватися районні в місті ради». В ст. 10 цього 

Закону встановлено, що органами місцевого самоврядування являються сільські, 

селищні, міські ради; обласні та районні ради; представницькі органами 

місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи 

місцевого самоврядування [72, с. 381, 383].  

Діяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюється 

на основі Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», що 

розкрито в п. 2.1 цього розділу. Відповідно до Розділу IV Прикінцевих положень 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 

05.02.2015 р. № 157–VIII, в Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», внесено зміни, а саме, ст. 141, де в п. 2 староста є посадовою особою 

органів місцевого самоврядування [68, с. 739]. 

На основі інформаційного видання «Державна служба в цифрах 2014» 

(видавець – Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу), за даними Національного агентства України з питань державної служби 

станом на 01.01.2014 р. в сукупності по радам всієї території України, кількість 

посадових осіб місцевого самоврядування складала (97999 осіб): в апаратах 

обласних рад – 1556 осіб, в апаратах районних рад – 4943 осіб, в апаратах міських 

і районних у містах рад та їх виконкомах (47006 осіб), з них міст обласного 
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значення – 36443; міст районного значення – 3806; районні у містах – 6757; в 

апаратах сільських і селищних рад та їх виконкомах – 44494. Кількість державних 

службовців складала в обласних державних адміністраціях (18959 осіб), у тому 

числі: в апараті – 2702, в управліннях та відділах – 16257; в районних державних 

адміністраціях (52506 осіб): в апараті – 13052, в управліннях та відділах – 39454 

[50, с. 8–9].  

За допомогою бази даних Національного агентства України з питань 

державної служби здійснено статистичний розподіл посадових осіб органів 

місцевого самоврядування за період 2005–2013 рр. На основі вибірки таких 

владних об’єктів, як міські ради міст обласного (в Автономній Республіці Крим – 

республіканського) значення, міські ради міст районного значення, обласні ради, 

Київська і Севастопольська міські ради, районні ради, районні у містах ради, 

сільські та селищні ради [85]. За кількісною складовою чисельність керівників 

органів місцевого самоврядування є сталою впродож проаналізованого періоду, 

що відображено у Таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Розподіл керівників (посадових осіб органів місцевого  
самоврядування) за категорією посад (2005–2013 рр.) 

Кількість 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Керівники 36 

467 
38 182 39 533 40 

562 
41 154 41 399 41 470 41 731 41 

996 
І категорія 28 31 27 26 25 25 25 25 25 
ІІ категорія 57 73 82 80 76 71 70 69 65 
ІІІ категорія 906 946 946 931 927 909 893 875 873 
ІV категорія 10 

686 
11 397 12 246 12 

541 
12 680 12 953 13 078 13 122 13 

097 
V категорія 20 

525 
21 140 21 424 22 

114 
22 549 22 687 23 134 23 361 23 

518 
VІ категорія 4 265 4 595 4 808 4 870 4 897 4 754 4 270 4 279 4 418 

Укладено автором на основі джерела: Інтерактивна система «Державна служба в 
цифрах» // Національне агентство України з питань державної служби [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://nads.gov.ua/analytics/saw.dll?Dashboard&NQUser=WWW&Syndicate=Siebel. – Назва з 
екрану.   

 
Основними характеристиками діяльності сучасної української політичної 

еліти виступають постноменклатурний характер, що відображається в методах 

врядування країни; поява кланів в результаті зрощення бізнесових та політичних 
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структур; корумпованість; правовий нігілізм; непрозорість прийняття 

управлінських рішень в зв’язку з домінуванням неформальних інститутів; 

закритий тип еліти та її непідзвітність  суспільству [35, с. 8]. Тому, важливим 

критерієм, що визначає міру усвідомлення управлінською елітою свого місця у 

політико-владних відносинах, є наявність в неї почуття відповідальності. Йдеться 

про відповідальність представників владно-управлінської еліти, які здатні 

обмежувати свої дії відповідними правовими і службовими вимогами. 

Відповідальність розглядається як морально-психологічна якість вільної та 

зрілої особи, яка визначає зміст та напрям свого життя, усвідомлення свого 

покликання присвятити життя здійсненню певної мети [230, с. 156]. 

Відповідальність в державному управлінні несе за собою юридичну 

відповідальність. Політична відповідальність є не стільки індивідуальною, як 

колективною, у сенсі відповідальності за авторитет тієї політичної сили, яка  

висунула особу на ту або іншу посаду. 

Парламентська відповідальність уряду є формалізованою в конституційних 

нормах, важливою, але не єдиною складовою механізму забезпечення політичної 

відповідальності. В країнах з парламентськими системами політична 

відповідальність за своїм характером є постійною та опосередкованою й постає 

як відповідальність партій та їх представників в органах влади. Таким країнам 

притаманний розвиток представницької демократії та такого атрибуту політичної 

відповідальності, як репутація своєї партії. В країнах з президентською формою 

правління, Президенти перед народом на чергових президентських виборах 

несуть періодичну і безпосередню політичну відповідальність. Тобто, політична 

відповідальність в тих чи інших проявах є атрибутом усіх державно-

організованих суспільств. На відміну від юридичної, політична відповідальність є 

відносною, оскільки не має чітких критеріїв її оцінки [141, с. 349–353].  

Управління, як і влада, функціонує в середовищі, моральний клімат якого 

впливає на всі управлінські прояви та владні відносини, тому тут є важливим 

дотримання принципів і норм моралі та етики. Справжню еліту має визначати не 

тільки високий рівень культури, глибока ерудиція, логічна зумовленість високої 
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посади, а й високий ступінь морально-духовних якостей особистості. Бути 

особистістю є неодмінна умова елітарності. 

Неможливо вважати людину представником політичної чи управлінської 

еліти лише за тим критерієм, що вона очолює важливий державний інститут, 

управляє державною сферою чи справляє вирішальний вплив на формування 

політики, не володіючи при цьому потрібними для керівника якостями, 

включаючи й моральні.  

Згідно принципу ротації керівників, який є одним з регуляторів щодо 

обмеження влади, чим довше керівник перебуває при владі, тим сильнішою є 

його схильність до авторитарності, нетерпимості, егоїзму, свавілля, 

несправедливості. Тому, на думку фахівців, Конституцією та законом мають бути 

передбачені обмеження щодо строку перебування на посадах державних діячів 

[230, с.158, 162].  

Відповідно до п. 1 ст. 27 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» [76, с.1713] посадові особи міністерств  та  інших центральних 

органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та  

цивільно-правову відповідальність. 

Говорячи про політичну відповідальність, доречно звернути увагу на 

моральність в політиці, адже саме відповідальність еліти – як «совісті нації» –  

виступає барометром її моральності. Твердження щодо «політики і моралі» 

досить неоднозначні, частина філософів та дослідників вважає взагалі безглуздим 

ставити питання про зв’язок етики з політикою. Інша частина дослідників, 

зокрема Г. Попов, визначав головним в політиці мету та наголошував, що 

політика не є аморальною, а являє собою особливий тип моральності. Політика 

базується на принципі прагматизму, її цікавить реальне, а не ідеальне, кінцевий 

результат, а не засоби та методи. Політики в приватному житті володіють 

багатьма добрими якостями, а в суспільному житті вони демонструють свою 

підступність, аморальність та хитрість. 

Політична думка зосереджена на питанні – якщо з політики вилучити вищі 

цінності, то виникає питання: в ім’я чого боротись? Чи може політична боротьба 
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мати певний сенс, якщо вона так чи інакше не підпорядковується «вищим 

цінностям», тобто тому, що є сенсом людського життя? Повний розрив етики та 

політики настає, коли з політики вилучають моральні принципи. Варто зазначити, 

що для України зв’язок етики і політики є більш значущим, ніж для багатьох 

інших країн [192, с. 13–17].    

Український дослідник Д. Коротков у своїй монографії «Політична еліта 

України: становлення та розвиток у виборчому процесі», підсумовував, що  

входження громадян до еліти в демократичній державі має базуватися на вільних 

засадах. Доступність потрапляння до елітного прошарку має бути на основі 

особистих знань, вмінь, здібностей, такі засоби як гроші, статус, зв’язки повинні 

нівелюватися сучасним суспільством [105, с. 20]. Наявні фактори є передумовою 

«соціальних ліфтів» входження в елітне середовище до виконавчої та 

законодавчої гілок влади. 

Механізмами (інститутами) політико-правової відповідальності в органах 

місцевого самоврядування є місцевий референдум та вибори. Вибори є основною 

формою політичної відповідальності органів місцевого самоврядування перед 

територіальною громадою, відповідальність яких реалізується через політичні 

партії. Індивідуальну політичну відповідальність депутат за мажоритарної 

виборчої системи може уникнути через висунення своєї кандидатури в іншому 

виборчому окрузі або повній відмові від балотування [129, с. 96–97].  

Нині постає питання про необхідність радикального оновлення політичної 

еліти та реформування системи її політичного управління. З частини чиновників 

формується антисуспільна сила, що надає негативного забарвлення поняттю 

«бюрократії». В плануванні державної стратегії політичні еліти застосовують 

метод спроб та помилок, що виявляється в стагнації політичної еліти [115, с. 272].   

Як свідчить новітня політична практика сучасної України, причиною 

неефективності політичної еліти є не відсутність в неї певних знань чи вмінь, а  

небажанні брати на себе загальносуспільні потреби та інтереси, що диктується 

браком механізмів її політичної відповідальності та тиску з боку громадянського 

суспільства [100, с. 32].  

 



 67 

Структура політико-управлінської еліти у владних органах досить 

розширена та взаємопов’язана. До складу політичної еліти можна у відповідності 

до тієї чи іншої класифікації віднести різних її представників. За функціональною 

ознакою до політико-управлінської еліти відносять президентську, урядову, 

силову, депутатську, партійну, громадську, дипломатичну, регіональну, 

ідеологічну. Зокрема, за критерієм масштабу еліта розподіляється на 

загальнодержавну, регіональну та місцеву. Нами до політико-управлінської еліти 

віднесено представників законодавчої гілки влади та виконавчої, як в центрі, так і 

на місцях, тих, що приймають найважливіші політичні рішення суспільного 

розвитку держави та займають ключові позиції у системі владних органів. 

 Щодо своїх структурно-функціональних складових елітарний прошарок 

має політичні і адміністративні посади. На українському законодавчому рівні 

функціональне розмежування між ними ще тільки нормативно врегульовується. 

Відповідно до Стратегії реформування системи державної служби в Україні 

передбачено політичні, адміністративні та патронатні посади. Зі спрямуванням 

українського державотворення по шляху децентралізації актуалізується зміна 

функцій та повноважень в органах місцевого самоврядування. Основною 

складовою, що має усвідомлювати еліта як в управлінні, так і в політиці, це свою 

одноосібну політичну відповідальність за дії та законотворчу діяльність. 

У сучасних умовах особливої гостроти для політико-управлінської еліти 

набуває політична та моральна відповідальність, а також підвищення рівня довіри 

та підтримку з боку народу. 

 

 
 2.2. Роль представницьких органів влади у формуванні управлінських 

кадрів 
 
 

Парламентаризм як інститут є формою організації державної влади та 

взаємодією всіх гілок влади з парламентом. Парламентаризм передбачає систему 

взаємовідносин з такими недержавними інститутами як інститути 
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громадянського суспільства, наявність партійної системи, виборче законодавство, 

демократичний механізм формування парламенту та високий рівень 

професіоналізму парламентаріїв. В парламентських республіках на відміну від 

президентських повноваження парламенту є ширші [86, с. 480, 481].  

Еволюція українського парламентаризму розвивалася від президентської 

республіки 1990–х рр. до парламентсько-президентського періоду 2004–2010 рр., 

далі до президентсько-парламентської 2010–2014 рр. і до парламентсько-

президентської з 2014 р. і по даний час. В Україні постійно триває конфлікт 

повноважень між Президентом та Прем’єр-міністром, вирішення якого 

покликаний врегульовувати механізм стримувань і противаг. Зміна форми 

правління залежить від конституційних змін в перетягуванні повноважень в бік 

парламенту чи Президента. Форма правління в свою чергу впливає на 

конституційний принцип формування уряду Президентом чи Прем’єр-міністром. 

Вибори як правовий механізм входження в політичну еліту 

регламентуються виборчим законодавством, яке упродовж всієї української 

незалежності зазнавало багатьох змін та трансформацій. Варто звернути увагу на 

зміну типу виборчої системи (див. Таблицю 2.3), де проводиться порівняльний 

аналіз Законів України «Про вибори народних депутатів України». 

Парламентські вибори 1990 р. та 1994 р. проходили за мажоритарною виборчою 

системою, за змішаною мажоритарно-пропорційною системою вибори у 1998 р. 

та змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою в 2002 р. За останніми 

змінами до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 

17.11.2011 р. № 4061–VI проходили чергові вибори 2012 р. та позачергові вибори 

2014 р. за пропорційно-мажоритарною виборчою системою. 

Позачергові вибори народних депутатів 2007 р. відбулися за умов 

підписання Указу Президентом України В. Ющенком від 2 квітня 2007 р. «Про 

дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». У 2014 р. в 

результаті гострих революційних подій парламентські вибори пройшли 

позачергово, український парламент поповнився новою когортою народних 

депутатів. Оновлення політичної еліти відбулося на тлі революційних подій на 
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Майдані під час Революції Гідності, що засвідчило причетність та участь 

громадянського суспільства в виборі політико-управлінської еліти, 

представниками якої стали активні громадяни на хвилі революційного руху. 

Події сприяли новій генерації депутатського складу з активістів Майдану, які 

підтримували активну життєву позицію та відстоювали право українського 

суспільства на нове життя в боротьбі з існуючою політичною системою та 

минулими її керманичами. 

Таблиця 2.3  

Порівняльний аналіз редакцій Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» за типом виборчої системи  

 
 Вибори до 

ВРУ 1990 
р. 

Вибори до 
ВРУ 1994 
р.  

Вибори до 
ВРУ 1998 р. 

Вибори до 
ВРУ 2002 
р. 

Вибори 
до ВРУ  
2006 р. 

Вибори 
до ВРУ  
2007 р. 

Вибори до 
ВРУ  
2012 р. 

Вибори 
до ВРУ 
2014 р. 

Дата 
набрання 
чинності 
закону 

Від 
27.10.1989 
р.  
№ 8304–XI 

Від 
18.11.1993 
р. № 3623–
XII 

Від 
24.09.1997 р. 
№ 541/97–
ВР 

Від 
18.10.2001 
р. № 2766–
III 

Від 07.07.2005 р. 
№ 2777–IV 

Від 17.11.2011 р.  
№ 4061– VI 

Тип 
виборчої 
системи 

мажоритар
на виборча 
система 

мажоритар
на виборча 
система 

ст.1 п.1: 
змішана 
(мажоритарн
о-пропорцій-
на) виборча 
система  

ст.1 п.3: 
змішана  
(пропорцій
но-
мажоритар
на) 
система 

ст.1. п.3:  
пропорційна 
система 
 

ст.1 п.3: 
 змішана (пропорційно-
мажоритарна) система 
 

Тип 
виборчог
о округу 

ст.1: 
одноманда
тний 
виборчий 
округ 
 
 

ст.1 п.3: по 
450 в 
одноманда
тних 
виборчих 
округах на 
основі 
абсолютної 
більшості; 
ст.43 п.4: 
при 
однаковій 
кількості 
голосів 
проводитьс
я повторне 
голосуванн
я 
 

ст. 1 п.2:  
1) 225 в 
одномандатн
их  виборчих  
округах на 
основі 
відносної 
більшості;  
2) 225 у  
багатоманда
тному  
загальнодер
жавному  
виборчому 
окрузі на 
основі 
пропорційно
го 
представниц
тва   

ст. 1 п.3: 
1) 225  у  
багатоманд
атному   
загальноде
ржавному  
виборчому 
окрузі;  
 2) 225  
депутатів   
за 
мажоритар
ною 
системою 
відносної 
більшості 
обираютьс
я в  
одноманда
тних  
виборчих  
округах 

ст.1 п.3: 
багатомандатний 
загальнодержавни
й виборчий округ 
 

ст.1 п.3: 
 1) 225 депутатів 
обираються за 
пропорційною 
системою у 
загальнодержавному 
багатомандатному 
виборчому окрузі; 
 
2) 225 депутатів 
обираються за 
мажоритарною 
системою відносної 
більшості в 
одномандатних 
виборчих округах 
 

 
Прохідни
й бар’єр 

ст.50: 
обраним є 
кандидат, 
який 
одержав на 
виборах 

ст.43 п.4: 
обраним є 
кандидат, 
який 
одержав 
більше  

ст.42 п. 6, 8: 
у 
багатоманда
тному 
виборчому 
окрузі 

ст. 74  п. 
10: 
обраний 
депутат, 
який 
одержав  

ст.1 п.4:  
розподіл мандатів, 
за виборчими 
списками які за 
підсумками 
голосування на 

ст.98. п.3:  
загальнодержавний 
округ – включені до 
виборчих списків 
партій, що отримали 5 
% і більше голосів 
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 Продовження таблиці 2.3 
 більше 

половини 
голосів 
виборців  

половини 
голосів 
виборців, 
які взяли 
участь у 
голосуванн
і, але не 
менше як 
25 
відсотків 
від числа 
виборців, 
внесених 
до списку 
виборців 
даного 
округу  
 

депутатські 
мандати 
отримують 
депутати, які 
отримали 4 
% або 
більше 
голосів 
виборців; 
ст.43 п.4: в 
одномандатн
ому 
виборчому 
окрузі 
кандидат, 
який 
одержав 
більшість 
голосів 
виборців 

більшість 
голосів 
виборців; 
ст. 76. п. 2: 
у розподілі 
депутатськ
их 
мандатів 
мають 
право ті, 
які 
отримали 4 
% і більше 
голосів 
виборців 
 

виборах депутатів 
набрали не менше 
3 % голосів 
виборців 
 

 виборців;  
ст. 99 п.2: 
обраним вважається 
кандидат, який одержав 
більшу відносно інших 
кандидатів, кількість 
голосів виборців  

 
 
 
Віковий 
ценз 

ст. 2: 
право  
бути  
обраними  
мають  
громадяни,  
які  
досягли 18 
років  

ст. 2. п.2:  
не 
молодший 
25 років на 
день 
виборів 
 

ст. 3. п.5: 
21 рік на 
день виборів 
 

ст. 8. п.1:  
21 рік на 
день 
виборів 
 

ст. 9. п.1:  
21 рік на день 
виборів 
 

ст.9. п.1: 
21 рік на день виборів 
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Республіки «Про вибори народних депутатів Української РСР» від 27 жовтня 1989 р. № 8304–
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// Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 48. – Ст. 455. – С. 1099, 1119.; Закон України 
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«Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 р. № 2766–III // Відомості 
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1455, 1456.; Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. 
№ 4061–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. –  № 10–11. – Ст. 73. – С. 416, 418, 
528, 530. 

 

З одного боку, періодичні вибори народних депутатів України сприяють 

оновленню складу політичної еліти у сподіванні на покращення його якості. 

Втіленню цих сподівань постійно заважало те, що політичні сили, які були при 

владі, періодично змінювали виборче законодавство та виборчу систему 

відповідно до політичної ситуації, внаслідок чого створювалася постійна 

нестабільність та правові колізії під час виборчих кампаній. Слід визнати, що 
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періодичні переформатування виборчого законодавства сприяють наближенню 

до такого типу виборчої системи, яка б слугувала формуванню успішного, з 

погляду суспільних інтересів політичного класу [108, с. 32].  

Скасування Конституційної реформи 2004 р., здійснене в жовтні 2010 р. 

Конституційним Судом України, стало моментом повороту до тієї моделі 

рекрутування еліт, яка випливала із Конституції України 1996 р. В результаті 

погіршилася можливість відтворення і кооптації еліт та лідерів за допомогою 

процесу електорального відбору. Унеможливленню виконання політичними 

партіями своїх функцій сприяло позбавлення парламентських партій функції 

щодо формування уряду. Після Революції Гідності 2014 р. та повернення до 

зразка Конституції України 2004 р. і парламентсько-президентської форми 

правління, тип виборчої системи залишився мажоритарно-пропорційний, тим 

самим зберігши старі механізми інкорпорації політичного класу та нівелювавши 

моделі соціальних ліфтів. Український парламент після дострокових виборів 2014 

р. оновився на 54 %. Формування парламенту відбувалося за відсутності 

імперативного мандату, низької парламентської дисципліни, нестійкого статусу 

парламентської опозиції, що стало причиною парламентських криз. Діяльність 

політичної системи в основному засновувалася на неформальних інститутах [84, 

с. 19, 22]. З 2011 р. модель виборчої системи стала пропорційно-мажоритарною. 

Пропорційна системи була введена в дію законодавчо з 2005 р., недоліком якої є 

значна політична корупція, оскільки, списки є закритими, що зумовлює 

неможливість потрапити до парламенту не будучи в прохідній частині партійного 

списку. 

В Україні періодично мали місце позачергові вибори, що свідчить про 

політичну кризу в державі і суспільстві, в результаті якої відбувається повне 

переформатування парламенту відповідно до юридичної процедури. Проте, 

кількісно та якісно народні обранці можуть переобиратися з одного складу 

парламенту в інший неодноразово, оскільки, в українському законодавстві не 

існує механізму граничного обмеження в кількості і черговості каденцій 
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народного депутата. Поки що на практиці виборче законодавство залишається 

неврегульованим, чим сповна користуються партійні керівники.  

Значною проблемою та недосконалістю у виборчому законодавстві є 

недостатність інформації про потенційних законодавців, яка обмежується лише 

відомостями про рік народження, партійність, місце роботи. Можна 

констатувати, що обмеженість доступу інформації про кандидатів в депутати є 

недоліком в законодавстві, що потребує подальшого наукового дослідження. 

Здебільшого відбір до потенційних кандидатів в народні депутати визначає 

керівна верхівка або «акціонери» партій, виходячи із їх фінансових можливостей, 

що порушує принципи рівності і трансформується у політичну корупцію. Одним 

з проявів політичної корупції є встановлення ціни місця в «прохідній» частині 

списку «окремих політичних сил» для бажаючих, які володіють фінансовим 

капіталом. У результаті формування політичного класу, політичної та 

управлінської еліти відбувається у відриві від механізмів суспільного 

представництва, що дозволяє укорінюватись «владі небагатьох» та «владі 

старших», породжуючи політичну олігархію [19, с. 8–10, 12].   

Структура парламенту, його фракційний склад, процес формування 

правлячої більшості та опозиційної меншості покликані відбивати політичну 

мозаїку суспільства. Механізмом входження до Верховної Ради України або 

легітимації політичної еліти є демократичні вибори, які регламентуються 

відповідними законодавчими документами. Дія закону поширюється на 

юридичну сторону проблеми, в реальних же умовах ситуація діаметрально 

протилежна.  

Першими відносно демократичними виборами прийнято вважати вибори 

1990 р. до Верховної Ради України. Та саме демократичними виборами вже за 

незалежності стали вибори 1994 р., які були першими багатопартійними 

виборами при кількості 30 зареєстрованих політичних партій [135, с. 102].         

Ю. Ганжуров зазначав, що після виборів 1994 р. не відбулося покращання 

якісного складу парламенту, оскільки до нього продовжують приходити люди, 

які є власниками великого бізнесу та обіймають високі впливові посади в державі 
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[209, с.74], та розкриває формування парламенту в процесі політичної комунікації 

[31]. Серед таких партій центристського напряму як Партія демократичного 

відродження України, Ліберально-демократична партія України, Ліберальна 

партія України, Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Громада», Партія 

економічного відродження, передвиборчий блок «Міжрегіональний блок 

реформ» представлених на парламентських виборах 1994 р. були партії, що 

відстоювали інтереси щойно утворених регіональних «бізнес-груп» [86, с. 501].  

Згідно результатів парламентських виборів 1998 р. ліві партії завоювали в 

півтора рази більше місць, ніж праві або реформаторські. Однак, лівим не вдалося 

взяти владу в свої руки, оскільки більшість з безпартійних депутатів були 

представниками бізнесу [125, с. 6].  

На виборах 1998 р. до парламенту пройшли 185 (41 %) підприємців та 12–

15 % замаскованих бізнесменів, що володіли підприємствами зареєстрованими на 

підставних осіб, а саме, такі підприємці: М. Бродський, О. Слободян,                        

С. Кондратевський, В. Бортник, П. Порошенко, О. Шпак, В. Фіалковський,             

М. Янковський, В. Бабич, Ю. Тимошенко. В парламенті 1994–1998 рр. 

нараховувалося 32 підприємця й така ж кількість замаскованих бізнесменів. На 

виборах 1998 р. відсоток бізнесменів в різних партіях був в межах від 8,1 % до 

56,3 % [160, с. 58–59].   

При аналізі депутатських списків та складу депутатських фракцій 

парламенту 2006 р., можна виділити такі групи депутатів: 1) партійна еліта, а 

саме, професійні політики, які формують стратегію та тактику партій й 

представляють дані партії або блоки щодо виборців. Депутати, які віднесені до 

цієї групи, безпосередньо не пов’язані з підприємницькою діяльністю, мають 

значний досвід роботи у Верховній Раді України і місцевих радах як депутати 

попередніх скликань, у вищих ланках державної виконавчої та судової влади, в 

керівництві обласних державних адміністрацій; 2) депутати, які мають тісний 

взаємозв’язок чи в минулому очолювали фінансово-промислові групи, великі 

виробничі підприємства, фінансові установи, компанії сектору послуг. Найбільше 

представників цієї групи спостерігалося в лавах ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – на 50 осіб 
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більше в порівнянні зі складом фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ попереднього 

скликання, натомість в Політичній партії «Народний союз «Наша Україна» 

наявність великих підприємців була досить низькою. У Комуністичній партії 

України спостерігалася практична відсутність представників великого та 

середнього бізнесу, а в Соціалістичній партії України і виборчому блоці «Блок 

Юлії Тимошенко», у порівнянні з попереднім складом парламенту, зросла 

кількість керівників та представників великих приватних та державних 

підприємств і компаній; 3) особи, які залучені до партійної роботи на рівні центру 

і регіону в якості помічників-консультантів народних депутатів попереднього 

скликання: виборчий блок «Блок Юлії Тимошенко» – близько 25 % складу 

фракції, Соціалістична партія України і Комуністична партія України – значна 

кількість, Політична партія «Народний союз «Наша Україна» і ПАРТІЯ 

РЕГІОНІВ – відсутні, за винятком ряду керівників обласних організацій ПАРТІЇ 

РЕГІОНІВ [281, с. 40–43].  

За виборчого процесу весни 2002 р. по мажоритарних округах відбувалася 

виборча регіоналізація, до Верховної Ради України прийшла регіональна еліта, 

переважну більшість якої складали переможці у мажоритарних округах, які були 

представниками місцевих управлінських, бізнесових та фінансових кіл, що 

формувалися в різних областях України. Дані вибори виявили політичну 

консолідацію обласних еліт. В західних областях перевага була надана 

виборчому блоку Віктора Ющенка «Наша Україна», і його висуванцям у 

мажоритарних округах. Такі області, як Луганщина, Донеччина, Сумщина, 

Харківщина, Дніпропетровщина віддали свої голоси за мажоритарників з 

представників блоку «За Єдину Україну!». Дані регіональні переваги чітко 

показали виразну архітектоніку обласних еліт [231, с. 14–15, 37–38].  

За допомогою мережевого підходу дослідниками Т. Костюченком,                 

М. Винницьким було встановлено, що 54 % тих, хто увійшов до політичної еліти 

за правління Л. Кучми, вийшли з неї, і тільки 39 % змогли втриматися на своїх 

посадах. Після «помаранчевої революції» та чергових парламентських виборів 

2006 р., еліта поповнилася 281 новими особами, з них 160 осіб втримали свої 
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позиції, не зважаючи на позачергові парламентські вибори 2007 р., за допомогою 

яких до влади прийшли 143 нові парламентарі. 

У 2002 р. із 136 представників колишньої партійної/комсомольської 

номенклатури до 2009 р. залишилося тільки 33 особи. Серед тих, хто входив до 

політичної еліти 2007–2009 рр., більшість становили комсомольці в кількості 44 

осіб. Тобто, відбулося значне скорочення представників цієї групи в політичній 

еліті [107, с. 149].  

Період з другої половини 1990-х рр. до 2000 р. характеризувався 

формуванням в Україні неопатримоніальних відносин, де управління державою 

здійснюється як приватне володіння правлячих груп. Це призводить до того, що 

приватні особи, або клас рентоорієнтовних політичних підприємців, 

використовує у своїх інтересах задля реалізації власних економічних і політичних 

цілей державні та адміністративні ресурси і суспільні інститути. 

Неопатримоніальна система є складною системою різних регіональних, галузевих 

та бізнесових патронів, які поєднуються вертикаллю президентської влади за 

допомогою механізму клієнтарних відносин. В цьому відношенні Україна 

повторює досвід таких країн, як Росія, Грузія, Молдова, Вірменія [288, с. 6–7, 8]. 

В пострадянських неопатримоніальних системах ключову роль в межах 

політичних систем відіграють клієнтарно-патронажні зв'язки. У системі 

неопатримоніальної влади провідна роль належить представникам 

неопатримоніальної бюрократії, що виконує функції економічних, 

адміністративних та політичних еліт. Неопатримоніальна бюрократія за своєю 

структурою досить складна та включає в себе регіональні, галузеві, кланові та 

сімейно-родинні зв'язки, являючись складною пірамідою різних патронів, які 

об'єднані через механізм клієнтарних відносин президентською вертикаллю 

влади або формальною партією влади [287, с. 167, 168]. 

Верховну Раду України третього і четвертого скликань було обрано за 

змішаною пропорційно-мажоритарною системою. Парламентські вибори 2012 р. 

згідно нового чинного виборчого законодавства також мали змішану виборчу 

систему. Вони стали для України перевіркою орієнтації чинної влади на 
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європейські (реальні) або євразійські (формальні) стандарти демократії, точкою 

біфуркації в розвитку політичної системи, від якої подальший розвиток країни 

міг піти по шляху або встановлення авторитаризму, або зміцнення  демократії. 

На виборах 2012 р. вперше було застосовано формулу опосередкованого 

підкупу виборців, спрямування бюджетних коштів на потреби територій, де 

балотувалися провладні кандидати – бізнесмени або ставленики фінансово-

промислових груп, родичі діючих політиків, вищих представників виконавчої 

влади. Виборчий процес став лакмусовим папірцем для таких явищ української 

політики, як зрощування бізнесу та влади, зростання клановості (фамілізація) 

влади, як ознак олігархічної держави. Між тим суспільство демонструвало 

наполегливий запит на зміну політичних еліт [283, с. 3–5].   

Виборча система має забезпечувати структурування складу парламенту, що 

є невід’ємною складовою формування стійкої парламентської більшості. В 

умовах неструктурованого суспільства виборча система повинна забезпечувати 

абсолютну структуризацію парламенту і створення парламентської більшості, 

ефективність якої залежить від кількісного та якісного складу депутатських 

фракцій, їх кількості в парламенті, а також гарантувати представництво меншості 

у формі парламентської опозиції [109, с. 130–131].    

Під політичною опозицією маються на увазі в широкому розумінні 

політичні партії, їх коаліції чи блоки, громадські організації та їх об’єднання, 

групи громадян і їх окремих громадян, об’єднаних на тотожних і близьких між 

собою позиціях, депутатські фракції, групи, їх об’єднання у Верховній Раді 

України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, місцевих радах та засобах 

масової інформації, які не підтримують політичного курсу чинної влади, 

пропонують суспільству власну програму його розвитку та ведуть легальну 

діяльність, яка спрямована на зміну офіційного політичного курсу.  

З юридичного погляду, існують наступні різновиди опозиційної діяльності: 

1) публічна громадська опозиційна діяльність в особі політичних партій, їх 

коаліцій чи блоків, громадських організацій і їх об’єднань, груп громадян і 

окремих громадян, медіа, які ведуть дозволену легальну опозиційну діяльність в 
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суспільстві; 2) парламентська опозиційна діяльність в особі депутатських 

фракцій, груп та їх об’єднань у Верховній Раді України, позафракційних 

народних депутатів України, політична позиція яких протистоїть офіційному 

політичному курсу; 3) місцева представницька опозиційна діяльність в особі 

депутатських фракцій, груп і їх об’єднань в місцевих органах влади, які 

виступають з критикою рішень і діяльності місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, пропонуючи відмінну від наявної програму 

розвитку економіки і соціальної сфери областей, районів, населених пунктів [223, 

с. 9–10].   

Доцільно звернути увагу на такий аспект, котрий допоможе зрозуміти 

природу еліти, як неоднорідність її ідейно-політичних орієнтацій, в той час як її 

єдність покликана бути важливим стабілізуючим чинником всього елітного 

прошарку. Неоднорідність проявляється в тому, що різні групи в середині тієї чи 

іншої владної еліти тяжіють до певного набору ідейно-політичних позицій, і крім 

того один і той самий представник правлячої еліти може поєднувати в собі 

діаметрально протилежні ідеологічні настанови.  

Автори монографії «Владна еліта в контексті суспільного розвитку», 

виділили п’ять основних груп владної еліти відповідно до їх ідейно-політичних 

орієнтацій. Дані групи є «ідеальними» у веберівському визначенні даного 

терміну: індивідуалісти – люди, котрі все своє життя пов’язані з великим 

виробництвом та об’єднують у своїх лавах, так би мовити, «прагматиків-

індустріалістів»; постіндустріалісти або «технократи», до яких входять молодші 

та не пов’язані з виробництвом представники правлячої еліти; традиціоналісти – 

власне самі політики, котрі сповідують різні погляди, які прийшли до влади за 

допомогою партійної чи комсомольської кар’єри, чи виплили в процесі 

внутрішньопартійної боротьби; державники – досить умовна група, оскільки ідею 

державності сповідують всі політичні сили; популісти, які є різновидом 

«державників» [192, с. 9–11]. Дана типологія досить добре відображає практики 

походження народних депутатів у розрізі партійної палітри за період діяльності 

Верховної Ради України VII скликання. Певні осіби, які мають вагомий 
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управлінський досвід в сфері виробництва, тривалу партійну кар’єру та фінанси, 

займають в парламенті ключові позиції, тим самим входячи до провідних 

політичних партій. 

 Використовуючи більш детальну «типологію» еліт, серед представників 

сучасної політичної еліти виділяємо наступні типи в числовому відношенні, 

самостійно розраховані автором дослідження на основі аналізу професійних 

біографій, відображені у Таблиці 2.4.  

                                                                                                                            Таблиця 2.4 

«Типологія» політичних еліт 
                   Партія 
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Прагматик-індустріаліст 35 5 2 - - - - - - 
Прагматик-
постіндустріаліст 

14 18 9 9 9 - - - 1 

Прагматик-
традиціоналіст 

5 - 3 1 - - - - 1 

Партійно-
комсомольський 
кар’єрист 

12 6 2 - - - - - 1 

Статист-державник 13 8 1 - 2 - - - 1 
Популіст-політик 42 32 15 23 18 - - 1 6 
Новий ділок-політик 83 32 2 4 13 2 1 - 7 

Укладено автором за власними розрахунками на основі джерела: Науменко О. М. 
Український парламент в дзеркалі статистики / О. М. Науменко // Наукові записки Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2013. – № 1. – С. 
381–383. 

 

За зведеними даними по депутатським фракціям у парламенті VII 

скликання ми бачимо, що в його складі депутати, які переобиралися не перший 

раз, та ті, що прийшли вперше до Верховної Ради України, найбільше 

представлені «новими ділками-політиками», серед представників ПАРТІЇ 

РЕГІОНІВ їх 83, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 32, 

Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 

Віталія Кличка» – 13. В цьому простежується досить тісний взаємозв’язок влади 

та бізнесу. Тобто, спостерігається прихід до парламенту представників великого 

бізнесу та його структур. Крім того, до влади на хвилі демократичних 
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перетворень потрапили «популісти-політики»: ПАРТІЯ РЕГІОНІВ – 42, 

політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 32, Комуністична 

партія України – 15, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 23, Політична партія 

«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» – 18, 

самовисуванці – 6. В ПАРТІЇ РЕГІОНІВ частка «прагматиків-індустріалістів» (35) 

переважає аналогічну частку в інших партіях, представлених парламентарями, які 

пройшли маючи досвід роботи в галузях народного господарства від керівника 

підрозділу до директора великого підприємства. Невелику частку займають 

вихідці, які розпочинали свою трудову діяльність в органах комсомолу: ПАРТІЯ 

РЕГІОНІВ – 12, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 6, Комуністична 

партія України – 2. Вихідці зі сфери науки та військово-промислового комплексу 

(«прагматик-постіндустріаліст») в ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – 14, Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина» – 18, Комуністична партія України – 9, Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода» – 9, Політична партія «УДАР (Український 

Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» – 8. Як бачимо, основним 

басейном рекрутування в політико-управлінську еліту стали нові структури, які 

сформувалися після розпаду Радянського Союзу та під час становлення ринкової 

економіки.   

Комсомольська еліта була найбільш мобільною під час приватизації і 

утвердилася завдяки вмілому використанню партійних і комсомольських коштів 

та активній участі в політичному житті. Ці ресурси стали основою для її 

активного входження в політичну еліту та зайняття ключових керівних посад в 

державі [111, с. 343].    

Робота народних депутатів під час каденцій проходить у відповідних 

Комітетах Верховної Ради України, діяльність яких регламентується 

Конституцією України, Законом України «Про комітети Верховної Ради 

України», Законом України «Про статус народного депутата України», «Про 

Регламент Верховної Ради України» та постановами Верховної Ради України. За 

ст. 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.1995 р.   

№ 116/95–ВР, персональний склад комітету формується Верховною Радою 
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України кожного нового скликання, структура якого створюється шляхом 

обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів 

комітетів [74, с. 166]. В більшості країн світу депутатські фракції та групи мають 

вагомий вплив на прийняття рішень в законодавчих органах влади. Їх позиції є 

основоположними у формуванні порядку денного парламенту, впливають на 

проходження законодавчого процесу та ініціативи щодо реалізації установчих і 

контрольних повноважень парламенту. В першому скликанні народні депутати 

могли входити до більше ніж однієї депутатської групи, які створювалися у 

відповідності до регіональних, галузевих чи професійних інтересів. Тож, в 

першій каденції депутати Верховної Ради України увійшли окрім 26 регіональних 

груп, ще в зареєстровані 15 депутатських груп, які в сукупності становили 554 

народних депутати, враховуючи подвійне членство [86, с. 485].  

Процес формування фракцій 1994 р. розпочався з подачі на реєстрацію 

заявки у Верховній Раді України фракцією Партії «Міжрегіонального блоку 

реформ» (21 народний депутат), створення міжрегіональної депутатської фракції 

«Центр», формування депутатської групи «Реформи». 17 травня 1994 р. у 

Верховній Раді України було зареєстровано: фракцію «Центр» – 31 депутат на 

чолі з А. Бутейко, заступники – В. Яворівський, В. Коломойцев; фракція 

Народного Руху України – 27 депутатів на чолі з В. Чорноволом,                          

О. Лавриновичем, В. Ковтунцем; фракція «Єдність» – 27 депутатів на чолі з       

О. Тарановим, Л. Костюченком, В. Щербанем; фракція «Комуністи України за 

соціальну справедливість і народовладдя» – 95 депутатів на чолі з                        

П. Симоненком, Є. Мармазовим, Б. Олійником, в складі якої були колишні 

компартійні функціонери – 2 секретарі Центрального комітету Комуністичної 

партії України, 15 членів Центрального комітету, 5 секретарів обласних 

організацій, 7 членів Донецького бюро обкому Комуністичної партії України. 

 Згодом було оприлюднено про створення депутатської групи «Реформи» – 

27 чоловік на чолі з В. Лановим, В. Пинзеником, С. Головатим; фракція 

«Державність» – 26 чоловік, яка складалася з депутатів-членів Української 

республіканської партії і кількох позафракційних депутатів; фракція «МДФ – 
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Центр» – 27 чоловік на чолі з Л. Кучмою; 23 народні депутати були 

позафракційними.    

Розстановку сил в новообраному парламенті 1994 р. демонструвало 

створення постійних комісій у Верховній Раді України і затвердження 22 голів 

комісій 198 голосами «за»: 6 комісій – представники Комуністичної партії 

України, 4 комісії – група «Центр», 3  комісії – аграрники, по дві – представники 

групи «Єдність» і Міжрегіонального депутатського корпусу, по 1-й – Народного 

Руху України, груп «Державності» та «Реформ», соціалістів, на чолі однієї з 

комісій був позафракційний депутат. Регіональний розподіл в обранні голів 

комісій має наступну картину: донецько-луганський регіон – 4 голови, 

харківський – 3, м. Житомир і м. Суми – по два.   

З-поміж парламентарів було три міністри, сім заступників міністрів, сім 

голів держкомітетів, три співробітники апарату Президента, 36 керівників 

агропромислового комплексу, 17 керівників комерційних структур, 16 

військовослужбовців та 9 наукових працівників.     

Аналіз парламентських виборів 1994 р. показав, що всі зусилля 

конкуруючих еліт були спрямовані на президентські вибори, які в часі збіглися з 

парламентськими. Тим самим, послабився контроль з боку бізнес-структур і 

регіональних еліт щодо парламентських виборів, результатом чого стала 

перемога лівих політичних сил [199, с. 252–253, 255–256, 258, 304].   

Після парламентських виборів 1998 р. кількісний склад депутатських 

фракцій неодноразово змінювався. З самого початку ліві отримали в парламенті 

183 мандати: фракція Комуністичної партії України – 123, об’єднана фракція 

«Лівий центр» (Соціалістична партія України та Селянська партія України) – 39, 

Прогресивна соціалістична партія України – 21 [201, с. 195].  

Згідно п. 1 ст. 57, гл. 11, Р. ІІІ, Закону України «Про Регламент Верховної 

Ради України» від 10.02.2010 р. №1861–VI, на першій сесії Верховної Ради 

України відбувається формування депутатських фракцій. В п. 1 ст. 58 

зазначається, що фракції формуються з числа народних депутатів обраних за 
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виборчими списками політичних партій та народних депутатів на основі 

висування політичною партією в одномандатних округах.  

Позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських 

фракцій чи об’єднуватися в депутатську групу, кількість осіб в якій не може бути 

меншою, ніж кількість осіб найменшої фракції, яка сформувалася впродовж 

першої сесії (п. 4 ст. 59). Голова Верховної Ради України, його Перший заступник 

та заступник Голови Верховної Ради України не можуть входити до складу 

депутатських фракцій або депутатських груп (п. 2 ст. 59). Народні депутати 

можуть об’єднуватися в міжфракційні депутатські об’єднання, які не мають прав 

депутатської фракції чи депутатської групи (п. 1 ст. 60).  

Після створення депутатських фракцій відбувається обрання Голови 

Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної 

Ради України. У відповідності до п. 1 п. 2 ст. 81 більшістю голосів від 

депутатського складу Верховної Ради України першого скликання 

затверджується перелік комітетів, діяльність яких регулюється Законом України 

«Про комітети Верховної Ради України» та «Про Регламент Верховної Ради 

України» [74, с.41–43, 53]. Зі складу депутатських фракцій відбувається 

утворення комітетів/комісій (перейменування «комісії» на «комітет» відбулося в 

1997 р.) Верховної Ради України, склад яких формується за запитом депутатської 

фракції та відповідної квоти. Згідно Постанов Верховної Ради України чисельний 

склад комітетів протягом всіх скликань парламенту складав: 15.05.1990–

10.05.1994 рр. (І скликання) – 24; 11.05.1994–12.05.1998 рр. (IІ скликання) – 23; 

12.05.1998–31.03.2002 рр. (IIІ скликання) – 23; 04.2002–26.03.2006 рр. (ІV 

скликання) – 24; 26.03.2006–02.04.2007 рр. (V скликання) – 26; 23.11.2007–

12.12.2012 рр. (VІ скликання) – 27; 12.12.2012–27.11.2014 рр. (VIІ скликання) – 

29; 27.11.2014 р.–на сьогодні (VIІІ скликання) – 27. 

Кількісний склад та керівництво депутатських фракцій Верховної Ради 

України VII скликання було наступним: фракція ПАРТІЇ РЕГІОНІВ – 210 

депутатів, голова фракції – О. Єфремов; фракція Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» – 99 депутатів, керівник – А. Яценюк; Політична партія «УДАР 
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(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» – 42 депутати, 

керівник – В. Кличко; Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 37 депутатів, 

керівник – О. Тягнибок; Комуністична партія України – 32 депутати, керівник – 

П. Симоненко [221, с.2]. Головою (спікером) новоствореної Верховної Ради 

України будо обрано В. Рибака від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, та його заступників: 

першим віце-спікером став комуніст І. Калетник, віце-спікер «свободівець»         

Р. Кошулинський, Прем’єр-міністром України став М. Азаров [220, с.2].  

Робота народних депутатів у парламенті відбувається фракційно, в 

залежності від політичної спрямованості. Представники різних політичних партій 

мають право формувати депутатські групи, які з часом самоліквідовуються або 

переформовуються в інші групи (див. Додаток А, Таблиця А.1). Під час VII 

скликання 24 липня 2014 р. відбулося припинення діяльності Комуністичної 

партії України та її заборона як такої. ПАРТІЯ РЕГІОНІВ у VIII скликанні 

переформатувалася в Політичну Партію «Опозиційний блок», депутати від партії 

Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 

Віталія Кличка» перейшли до ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

«СОЛІДАРНІСТЬ». Новоутворена Політична партія «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» львівського мера А. Садового подолала 5 % прохідний бар’єр 

пройшовши до парламенту в 2014 р. Група «Економічний розвиток» проіснувала 

до 5 березня 2015 р. Фактично з 16 червня 2015 р. розпочала функціонувати група 

Партія «Відродження», яка від 6 березня 2015 р. була як група «Відродження», 

склад якої нараховував 19 народних депутатів. Народний депутат IV, VII, VIII 

скликань І. Єремеєв створив власну групу «Воля народу», яка була конкурентною 

структурою сучасному українському олігархату до смерті її лідера. 

Як показали вибори народних депутатів України від 26 березня 2006 р. за 

пропорційною виборчою системою із закритими партійними списками, така 

виборча система несе в собі також і небезпеку для внутрішньопартійної 

демократії. Досить вузьке коло керівників і інвесторів кожної політсили за даної 

виборчої системи визначає кандидатів у депутати і їхнє місце у виборчому 

списку. Часто вони обираються не за професійними якостями та активністю у 
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партійній роботі, а за особистою відданістю одному з лідерів чи інвесторів партії 

або завдяки значному внеску в партійну касу. Як наслідок, серед народних 

депутатів з’явилося безліч великих та малих олігархів, просто «заможних» 

людей, а окрім того досить багато особливо відданим партійним лідерам 

колишніх секретарок, водіїв і помічників народних депутатів.  

Депутатський склад Верховної Ради України 2006 р. оновився на 60 %, що 

засвідчує його досить високу ротацію, яка відбулася насамперед за рахунок 

ПАРТІЇ РЕГІОНІВ та виборчого блоку «Блок Юлії Тимошенко». Але більшість 

нових парламентарів в складі фракцій, зокрема ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, не мали 

істотного впливу в парламенті, залишаючись рядовими членами фракцій, 

слухняно виконуючи вказівки лідерів [285, с. 8–9].    

Проблема посилення ролі партій напередодні парламентських виборів 1998 

р., загалом була присутня в корпоративних інтересах чималої частини політичних 

еліт України [110, с. 16].    

За своїм якісним складом, у парламенті 1998 р. незначна кількість народних 

депутатів були представниками робітничих і сільськогосподарських професій. 

Одна третина від депутатського складу Верховної Ради України була 

позапартійною. Депутати попередніх скликань у Верховній Раді України ІІІ 

скликання складали одну третину від її складу. Оновлення парламенту під час 

кожних наступних виборів було більше ніж на 2/3 щодо попереднього, що 

становило 80–85 % [203, с. 24–25].  

За даними професійних біографій автором дисертаційного дослідження 

здійснено статистичний аналіз якісного складу народних депутатів Верховної 

Ради України починаючи з І скликання та до VIІ і VIІІ  скликань. Якісні 

характеристики в структуризації українського парламенту здійснено за такими 

показниками: вікова структура, освітній рівень, структура по професії за 

освітою/фахом, науковий ступінь, вчене звання, структура народних депутатів за 

посадою/заняттям на момент обрання та динаміка зміни парламентарів, які вже 

обиралися попередньо. 
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Аналіз складу за даними показниками здійснювався на основі даних: 

Міжнародної фундації виборчих систем (International Foundation for Electoral 

Systems) – парламентські вибори 1994 р., Інформаційно-аналітичних даних 

Центральної виборчої комісії України (парламентські вибори – 1998 р., 2002 р., 

2006 р., 2007 р., 2012 р.), Інформаційно-довідкове видання (позачергові 

парламентські вибори – 2007 р.), Верховна Рада України. Офіційний веб-портал; 

Довідник «Хто є хто в Україні», видавництво «К.І.С.». Довідник про сучасну 

Україні (парламентські вибори – 1990 р., 2012 р.). Позачергові парламентські 

вибори 2014 р. автором було проаналізовано самостійно на основі списку 

народних депутатів та аналізу офіційних біографій. 

Аналіз складу за віковим показником свідчить, що найбільше молодих осіб 

від 21 до 30 років було в І скликанні Верховної Ради України – 20 народних 

депутатів (4,4 %), V скликанні – 20 (4,45 %), VІІІ скликанні – 20 (4,75 %). 

Найменший відсоток притоку молодої еліти спостерігався у Верховній Раді 

України VII скликання – 7 (1,57): А. Іллєнко, О. Присяжнюк, Р. Шугало, В. Бойко, 

М. Головко, О. Долженков, А. Семенюк, у VIIІ скликанні 20 осіб (4,75 %). 

Найбільш вагому частку за віком становили депутати: 1) від 41 до 50 років – І 

скликання – 194 (43,1 %), ІІ – 175 (43,21 %), ІІІ – 212 (47,23 %), IV – 159 (35,33 

%), V – 146 (32,52 %), VI – 150 (33,33 %), VII – 146 (32,81 %), VIIІ – 155 (36,82 

%); 2) від 51 до 60 років – І скликання – 144 (32 %), ІІ – 110 (27,16 %), ІІІ – 100 

(22,32 %), IV – 118 (26,22 %), V – 146 (32,52 %), VI – 132 (29,33 %), VII – 124 

(27,87 %). У VIIІ скликанні спостерігалося збільшення до омолодження 

політичної еліти, від 31 до 40 років – 145 (34,44 %). Питома частка геронтократії 

в віці від 81 до 90 років, серед парламентарів не простежувалася за І, ІІ, ІІІ та VII 

скликання, незначний пік якої припав на IV скликання – 1 (0,22 %), V – 1 (0,22 

%), VI – 1 (0,22 %), VIIІ – 2 (0,48 %). Тож, в якісному складі народних депутатів 

показник вікового цензу змінився в бік омолодження, межі коливання якого 

перебувають в віці від 31 до 50 років, частка представників старішого покоління в 

VIIІ скликанні суттєво зменшилася, що відображено у Таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Вікова структура народних депутатів України (1990–2014 рр.) 
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Чергові, проміжні, повторні вибори народних депутатів України 2012–2013 років: 
Інформаційно-аналітичний збірник / Редак. колегія: М. В. Охендовський (голова) та ін. – К.: 
Центральна виборча комісія, 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.cvk.gov.ua/metod/vydannja/vibory2012.pdf. – Назва з екрану. – С. 759, 908; 
Депутатські фракції і групи VIII скликання // Офіційний веб-портал Верховної Ради України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions. – Назва з 
екрану., та за *даними про дострокові парламентські вибори 2014 р., які розраховано автором 
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самостійно на основі списку новообраних народних депутатів України та їх біографічних 
даних.     

 

Освітній рівень є визначальним як для всієї сукупності населення країни, 

так і для її політичної еліти, який характеризує рівень професіоналізму в 

подальшому на основі здобутих знань. Показник за рівнем освіти парламентарів з 

І по VIIІ скликання Верховної Ради України показав динамічне збільшення вищої 

освіти, що складало: І скликання – 94,8 %, ІІ – 96,3 %, ІІІ – 95,98 %. Практично не 

змінився даний показник в IV скликанні – 444 (98,67 %), V – 443 (98,66 %), VI – 

443 (98,44 %), VII – 439 (98,65 %), VIIІ – 409 (97,15 %), що свідчило про 

достатньо високий рівень освіти політичної еліти України. Незначний відсоток 

народних депутатів України мали базову вищу освіту в VII скликанні – 6 (1,33 

%). Незакінчену вищу освіту в I, V скликаннях – 3 (0,67 %), ІІ – 3 (0,74 %), ІІІ – 5 

(1,12 %), ІV – 5 (1,11 %). Середня освіта, середня загальна, технічна з середньою 

загальною складали невеликий діапазон коливання, середня спеціальна освіта з І 

по VII скликання зберігала стійку тенденцію, йдучи на спад в межах 1 (0,22 %) до 

повної відсутності. Освітній рівень народних депутатів Верховної Ради України з 

часу проголошення незалежності значно зріс та залишається сталим в структурі 

депутатського складу до сьогодні. Парламентарі постійно підвищують свій 

освітній рівень здобуваючи нові знання та фах як в українських вузах, так і за 

межами нашої держави, тим самим розширюючи свою професійну 

компетентність у розвитку державотворення, парламентаризму та економіки, 

відображено у Таблиці 2.6.  

 

Таблиця 2.6 

Структура народних депутатів України за освітою (1990–2014 рр.) 

О
св

іт
ні

й 
 

Рі
ве

нь
 

15.10.1990 
(І) 

27.03.199
4 (ІІ) 

29.03.199
8 (ІІІ) 

31.03.200
2 (ІV) 

26.03.200
6 (V) 

30.09.200
7  (VI) 

28.10.201
2 (VII) 

26.10.2014 
(VIIІ)* 
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іл
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іс
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  %
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  %
 

 К
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%
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%
 

К
іл

ьк
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ть
 

%
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

Вища 
освіта 

423 94,8 390 96,
3 

430 95,
98 

444 98,
67 

443 98,
66 

443 98,
44 

439 98,
65 

409 97,15 

Базова 
вища 

- - - - - - - - - - 6 1,3
3 

- - - - 
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Продовження таблиці 2.6 
Незакін
чена 
вища 

3 0,67 3 0,7
4 

5 1,1
2 

5 1,1
1 

3 0,6
7 

- - - - - - 

Середня 12 2,69 - - - - - - 2 0,4
5 

- - - - 1 0,24 

Середня 
загальн
а 

- - 6 1,4
8 

- - - - - - - - 6 1,3
5 

11 2,61 

Середня 
спеціал
ьна 

7 1,57 6 1,4
8 

11 2,4
6 

1 0,2
2 

1 0,2
2 

1 0,2
2 

- - - - 

Технічн
а з 
середнь
ою 
загальн
ою 

1 0,22 - - 2 0,4
5 

- - - - - - - - - - 

Всього 446 405 448 450 449 450 445 421 
 

Укладено автором на основі джерел: Вибори в Україні 1994 року / Міжнародна фундація 
виборчих систем (IFES). – 2. вид., доп. – К., 1995. – С. 33; Парламент України: вибори – 98: 
Інформ.-аналіт. вид. / Центр. Вибор. коміс.; Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К., 1998. – 
Ч. ІІ. – С. 625; Вибори до Верховної Ради України 2002 року: Інформаційно-аналітичне 
видання / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2002. – С. 
279; Вибори до Верховної Ради України 2006 року: Інформаційно-аналітичний збірник. У двох 
книгах. Книга 1 / Редкол. Я. В. Давидович (голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К.: 
Атіка, 2006. – С. 607; Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року: 
Інформаційно-довідкове видання. – К.: Фенікс, 2008. – С. 458; Чергові, проміжні, повторні 
вибори народних депутатів України 2012–2013 років: Інформаційно-аналітичний збірник / 
Редак. колегія: М. В. Охендовський (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2014. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/metod/vydannja/vibory2012.pdf. – 
Назва з екрану. – С. 759, 908; Депутатські фракції і групи VIII скликання // Офіційний веб-
портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions. – Назва з екрану.; Довідники про сучасну Україну. 
Інтернет-довідник «Офіційна Україна сьогодні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dovidka.com.ua/. – Назва з екрану., та за *даними про дострокові парламентські вибори 
2014 р., які розраховано автором самостійно на основі списку новообраних народних депутатів 
України та їх біографічних даних.   

 

При оцінці якісного складу українського парламенту автор дослідження 

бере до уваги освітні показники народних депутатів. Базова освіта депутатів 

градуюється за сумарним видом професії. Загальноприйнятною для народних 

депутатів вважається юридична освіта, оскільки їх робота полягає в 

законотворчій діяльності, яка вимагає ґрунтовного розуміння основних засад 

правознавства та нормотворчої діяльності. Діяльність депутатів охоплює всі 

сфери державних, суспільних, економічних, політичних питань, тому склад 
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депутатського корпусу має бути професійно різноманітним задля цілісного 

розуміння процесів, з приводу яких приймаються рішення [158, с. 384]. 

Професія за освітою є основним чинником участі в суспільному розподілі 

праці. На професійну спрямованість впливають такі фактори, як тип економічних 

відносин в державі та попит на ті чи інші види професій. Саме обрана діяльність 

характеризує систему мислення особи, її світоглядні позиції та особистий внесок 

в розвиток суспільства. Дані тенденції простежуються в розподілі народних 

депутатів Верховної Ради України відповідно до професії за фахом.  

Уявлення про структуру парламенту за професійним і фаховим критерієм 

дають результати парламентських виборів 1994 р., 1998 р., 2002 р., 2006 р., 2012 

р. та позачергових парламентських виборів 2007 р. та 2014 р. Серед депутатів, 

обраних на парламентських виборах 1994 р., згідно показника професії за фахом, 

найбільшу кількість складали інженери – 20,99 % (85), фахівці освіти – 16,54 % 

(67), фахівці сільськогосподарських професій – 14,57 % (59), економісти – 11,36 

% (46), юристи – 8,40 % (34). Незначний відсоток становили: фахівці гірничих 

професій – 4,44 % (18), військові фахівці та хіміки, фізики, математики по 3,46 % 

(14), архітектори, будівельники – 2,96 % (12), енергетики, металурги, 

машинобудівники та фахівці засобів масової інформації – 2,22 % (9), 

представники робітничих професії і медики в тому числі 1,73 % (7), соціологи, 

психологи, політологи та фахівці транспорту 1,48 % (6), техніки, технологи 1,23 

% (5), гідрологи, геологи, метеорологи, геодезисти та фахівці культури і 

мистецтва 0,74 % (3), та 0,25 % (1) фахівці радіотехніки і зв’язку (див. Додаток Б, 

Діаграма Б.1).  

Парламент 1998 р. представлений в більшості інженерно-технічними та 

будівельними професіями – 37,05 % (166), працівникам освіти – 17,86 % (80), 

фахівцями менеджменту та економіки – 12,72 % (57), юристами, соціологами, 

політологами – 11,83 % (53), представниками сільськогосподарських професій – 

8,48 % (38), працівниками засобів масової інформації – 3,13 % (14). Невеликий 

відсоток складали військові фахівці та працівники культури і мистецтва – 2,23 % 

(10), медичні працівники – 1,56 %, представники природознавчих професій – 1,34 
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%. Менше одного відсотка у парламентському складі ІІІ скликання представлено 

робітничими професіями (0,67 %) та іншими професіями (0,89 %) (див. Додаток 

Б, Діаграма Б.2).  

Як і в Верховній Раді України ІІІ скликання, в ІV скликанні (2002 р.) за 

професійним напрямком найбільше представлені інженерно-технічні та 

будівельні працівники – 37,11 % (167), юристи, соціологи, політологи – 20,22 % 

(91), фахівці менеджменту, економіки – 16,00 % (72) та працівники освіти –               

9,11 % (41). В загальній структурі сільськогосподарські професії отримали всього 

6,00 % (27), військові фахівці – 3,56 % (16), працівники засобів масової 

інформації – 2,44 % (11), медики та працівники культури, мистецтва становили 

по 2,00 % (9), природознавчі професії та фахівці побуту і торгівлі по 0,67 % (3) та 

найменша частка була релігійних діячів 0,22 % (1) (див. Додаток Б, Діаграма Б.3).  

В V скликанні (2006 р.) серед народних депутатів найбільше було 

представників інженерних професій – 26,50 % (119), юристів – 18,93 % (85), 

економістів, бухгалтерів, аудиторів – 17,82 % (80), фахівців освіти – 7,80 % (35), 

соціологів, істориків, психологів, політологів – 4,90 % (22), фахівців 

менеджменту – 4,23 % (19), фахівців сільськогосподарських професій – 3,34 % 

(15), хіміків, фізиків, математиків – 2,67 % (12), фахівців гірничих професій та 

військових фахівців по 2,23 % (10), фахівців засобів масової інформації – 2,00 % 

(9), фахівців культури і мистецтва та медиків по 1,56 % (7). Найменшу частку 

становили: енергетики, металурги, машинобудівники – 0,89 % (4), фахівці 

транспорту – 0,67 % (3), техніки, технологи та гідрологи, геологи, метеорологи, 

геодезисти по 0,45 % (2). Приблизно на одного народного депутата (0,22 %) 

припало по одній з наступних професій – фахівці радіотехніки і зв’язку, фахівці 

торгівлі та побутового обслуговування, архітектори та будівельники, екологи та 

біологи, фахівці з електроніки та обчислювальної техніки, фахівці лісового 

господарства, представники робітничих професій та ті, що не мають професії за 

освітою (див. Додаток Б, Діаграма Б.4).  

З розвитком ринкових відносин та оновлення парламенту молодим 

поколінням на заміну технічним професіям серед парламентарів VI скликання 
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(2007 р.) прийшли, економісти, бухгалтери, аудитори – 22,67 % (102), юристи – 

20,89 % (94), інженери – 14,44 % (65), соціологи, історики, психологи, політологи 

– 7,78 % (35), фахівці освіти – 6,44% (29), архітектори та будівельники – 3,78 % 

(17), хіміки, фізики, математики та фахівці менеджменту по 3,11 % (14), фахівці 

сільськогосподарських та гірничих професій по 2,89 % (13), фахівці засобів 

масової інформації – 2,67 % (12). Найменша частка серед – фахівців транспорту, 

медиків та військових по 2,00 % (9), енергетиків, металургів, машинобудівників – 

1,11 % (5), фахівців харчової і легкої промисловості – 0,89 % (4), фахівців 

культури і мистецтв – 0,67 % (3), гідрологів, геологів, метеорологів, геодезистів – 

0,44 % (2), фахівців торгівлі та побутового обслуговування – 0,22 % (1) (див. 

Додаток Б, Діаграма Б.5).  

У парламенті VII скликання 2012 р. були присутніми за освітньою 

належністю інженери – 23,82 % (106), які вищу освіту в основному здобули за 

радянських часів. Значну частку становили економісти/фінансисти – 17,80 % (80), 

юристи – 13,03 % (58), викладачі – 11,23 % (50). Невеликий відсоток за освітою 

припав на такі професії: техніки – 5,62 % (25), медики – 3,60 % (16), військові – 

2,92 % (13), журналісти – 2,25 % (10), агрономи та політологи – по 1,80 % (8), 

культпрацівники – 1,35 % (6), ветеринари – 0,67 % (3), фармацевти та фахівці 

державного управління – по 0,22 % (1). Народні депутати, що мали середню 

спеціальну та незакінчену вищу освіту, становили 1,12 % (5). Депутатів, які мали 

вищу освіту, але в електронних джерелах у відкритому доступі інформація про їх 

спеціальність не вказувалася, віднесено до категорії «спеціальність не вказана» – 

11,46 % (51) (див. Додаток Б, Діаграма Б.6).  

В парламенті VIII скликання 2014 р. відбулося суттєве якісне оновлення 

професійного складу народних депутатів. Недоліком даної каденції є відсутність 

довготривалого досвіду керівної діяльності великими трудовими колективами та 

виробничими потужностями. За самостійно проведеними автором дослідження 

розрахунками у VIII скликанні за професією переважну більшість становили 

економісти/менеджери – 17,34 % (73), юристи – 15,68 % (66), інженери – 9,50 % 

(40), фахівці освіти – 6,18 % (26), історики та «спеціальність не вказана» по 5,46 
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% (23), фінансисти/банкіри та фахівці міжнародних відносин по 4,04 % (17), 

фахівці засобів масової інформації/журналісти – 3,80% (16), хіміки, математики, 

фізики – 3,56% (15), середня освіта/незакінчена вища та медики – 2,85 % (12), 

техніки і електрики, бухгалтери та агрономи по 1,90% (8), культпрацівники і 

філологи по 1,66% (7), військові і будівельники по 1,43% (6), ІТ – 1,19% (5), 

політологи/філософи і металурги по 0,95% (4), психологи/соціологи та 

ветеринари по 0,71% (3), спеціалісти з державного управління – 0,48% (2), 

фармацевти та артисти по 0,24% (1) (див. Додаток Б, Діаграма Б.7).  

З проаналізованих вище діаграм професії за фахом народних депутатів 

України з ІІ по VIIІ скликання Верховної Ради України випливає, що вагому 

частку отриманих професій до V скликання (2006 р.) становили представники 

інженерно-технічних професій. Така тенденція пояснюється походження 

основної кількості народних депутатів з радянських часів. За період до 1990-го р. 

та в подальшому основну частку в економіці країни становило виробництво 

важкої техніки, велика кількість працюючих заводів була пов’язана з 

машинобудуванням, металургією, будівництвом, хімічною та лісовою 

промисловістю. Відповідно, Україна потребувала належного кадрового 

забезпечення. З розвитком ринкових відносин та занепадом виробництва, що 

залишилось з радянських часів, в економіку все більше почали залучатися 

іноземні інвестиції, відбувся прихід іноземних компаній у сферу фінансів, 

консалтингу, аудиту та банківської діяльності. Пріоритетність професій 

змінилася в бік економістів, фінансистів, менеджерів та юристів, фахівців в сфері 

інформаційних технологій, які отримали високу конкурентоспроможність на 

ринку праці.  

Про насиченість депутатського корпусу представниками науки дають 

уявлення дані за період з 1990–2014 рр., а саме, народні депутати України з 

науковим ступенем були представлені в такому відсотковому співвідношенні: 

кандидат наук – І скликання – 56 (12,44 %), ІІ – 72 (17,78 %), ІІІ – 71 (15,85 %), IV 

– 107 (23,78 %), V – 99 (22,05 %), VI – 103 (22,89 %), VII – 96 (21,57 %), VIIІ – 68 

(16,15 %); доктор наук – І скликання – 28 (6,22 %), ІІ – 18 (4,44 %), ІІІ – 36 (8,04 
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%), IV – 51 (11,33 %), V – 44 (9,80 %), VI – 45 (10,00 %), VII – 27 (6,07 %), VIIІ – 

27 (6,41 %). Зокрема, ступінь доктора філософії мали в І скликанні – 1 (0,22 %) та 

VII – 2 (0,44 %). Більшість парламентарів з ІІІ по VIIІ скликання Верховної Ради 

України мали науковий ступінь кандидата наук та майже половина – доктора 

наук. Наявна структурованість свідчить про присутність науково-теоретичної 

бази народних депутатів при прийнятті важливих рішень, законів та 

законопроектів, відображено у Таблиці 2.7.  

Таблиця 2.7 
Структура народних депутатів України за науковим ступенем  

(1990–2014рр.) 
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15.10.199
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4 (VIІI)* 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

%
 

кандидат 
наук 

56 12,
44 

7
2 

17,
78 

71 15,
85 

107 23,
78 

99 22,
05 

103 22,
89 

96 21,
57 

68 16,1
5 

доктор наук 28 6,2
2 

1
8 

4,4
4 

36 8,0
4 

51 11,
33 

44 9,8
0 

45 10,
00 

27 6,0
7 

27 6,41 

доктор 
філософії 

1 0,2
2 

- - - - - - - - 2 0,4
4 

- - - - 

магістр 1 0,2
2 

- - 4 0,8
9 

7 1,5
6 

- - - - - - 1 0,24 

Кількість 
народних 
депутатів 
України 

86 19,
1 

9
0 

22,
22 

109 24,
33 

156 34,
67 

143 31,
85 

145 32,
22 

123 27,
64 

96 2,28 

 
Укладено автором на основі джерел: Вибори в Україні 1994 року / Міжнародна фундація 

виборчих систем (IFES). – 2. вид., доп. – К., 1995. – С. 35; Парламент України: вибори – 98: 
Інформ.-аналіт. вид. / Центр. Вибор. коміс.; Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К., 1998. – 
Ч. ІІ. – С. 625; Вибори до Верховної Ради України 2002 року: Інформаційно-аналітичне 
видання / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2002. – С. 
280; Вибори до Верховної Ради України 2006 року: Інформаційно-аналітичний збірник. У двох 
книгах. Книга 1 / Редкол. Я. В. Давидович (голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К.: 
Атіка, 2006. – С. 607; Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року: 
Інформаційно-довідкове видання. – К.: Фенікс, 2008. – С. 459–460; Чергові, проміжні, повторні 
вибори народних депутатів України 2012–2013 років: Інформаційно-аналітичний збірник / 
Редак. колегія: М. В. Охендовський (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2014. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/metod/vydannja/vibory2012.pdf. – 
Назва з екрану. – С. 759–760, 908–909; Депутатські фракції і групи VIII скликання // Офіційний 
веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions. – Назва з екрану.; Довідники про сучасну Україну. 
Інтернет-довідник «Офіційна Україна сьогодні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dovidka.com.ua/. – Назва з екрану., та за *даними про дострокові парламентські вибори 
2014 р., які розраховано автором самостійно на основі списку новообраних народних депутатів 
України та їх біографічних даних.   
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Присутність в якісному складі парламентарів, які мають вчені звання, 

свідчить про те, що вони окрім досвіду у суспільній праці, володіють системним 

аналізом, теоретичним мисленням, творчим підходом до проблем, що має 

неабияку цінність для підвищення якості роботи парламенту, збільшуючи його 

публічний капітал та довіру до нього. 

Проаналізувавши структурні дані ми побачимо наступні статистичні 

показники: найбільше депутатів, які мали звання професора, було в таких 

скликаннях – IV – 44 (9,78 %), V – 36 (8,02 %), VI – 40 (8,89 %). Значно меншими 

були показники в перше десятиліття незалежності, а потім у парламенті VII і VIIІ 

скликань, коли частка професорів знизилася до 18 осіб, що становило 4,04 % у 

VII скликанні та 4,28 % у VIIІ скликанні. Відповідно, у кожному з цих скликань 

доцентів було 12 (2,70 %) і 8 (1,90 %). Піковою точкою в кількості осіб із званням 

член-кореспондент 13 (2,89 %), академік 39 (8,67 %) було в IV скликанні. З 

приходом нових осіб в парламент VII та VIII скликання ці показники істотно 

втратили свою актуальність, обмежуючись вищою освітою. Досить поширеним 

явищем серед народних депутатів є здобуття другої вищої освіти з державного 

управління чи суспільного розвитку в Національній академії державного 

управління при Президентові України, відображено у Таблиці 2.8.  

Таблиця 2.8 
Структура народних депутатів України за вченим званням (1990–2014рр.) 
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Професор 2
5 

5,56 8 1,1 23 5,13 44 9,78 36 8,02 40 8,89 18 4,04 18 4,28 

Доцент 1
1 

2,44 24 5,92 24 5,36 24 5,33 23 5,12 17 3,78 12 2,70 8 1,90 

Старший 
науковий 
співробітн
ик 

- - 2 0,49 2 0,45 3 0,67 2 0,45 2 0,44 2 0,45 - - 

Почесний 
магістр 
права 

- - - - 2 0,45 1 0,22 - - - - - - - - 

Член-
кореспонд
ент 

7 1,56 5 1,23 4 0,89 13 2,89 5 1,11 12 2,67 7 1,57 2 0,48 

Академік 1
1 

2,44 15 3,70 19 4,24 39 8,67 4 0,89 8 1,78 8 1,80 6 1,43 
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Продовження таблиці 2.8 
Почесний 
академік 

- - - - - - 1 0,22 - - - - - - - - 

Усього 
мають 
вчене 
звання 

5
4 

12,0 54
1 

13,3
3 

70 15,6
3 

91 20,2
2 

61 13,5
9 

59 13,11 47 10,5
6 

34 8,08 

 
 

Укладено автором на основі джерел: Верховна Рада України: парадигми і парадокси: 
Сер. «Ексклюзив» / підгот. М. Томенко [та ін.]. – Вип. 4. – К.: Фонд «Українська перспектива», 
1996. – С. 37; Парламент України: вибори – 98: Інформ.-аналіт. вид. / Центр. Вибор. коміс.; 
Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К., 1998. – Ч. ІІ. – С. 625; Вибори до Верховної Ради 
України 2002 року: Інформаційно-аналітичне видання / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – 
К.: Центральна виборча комісія, 2002. – С. 279–280; Вибори до Верховної Ради України 2006 
року: Інформаційно-аналітичний збірник. У двох книгах. Книга 1 / Редкол. Я. В. Давидович 
(голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К.: Атіка, 2006. – С. 607; Позачергові вибори 
народних депутатів України 2007 року: Інформаційно-довідкове видання. – К.: Фенікс, 2008. – 
С. 459; Чергові, проміжні, повторні вибори народних депутатів України 2012–2013 років: 
Інформаційно-аналітичний збірник / Редак. колегія: М. В. Охендовський (голова) та ін. – К.: 
Центральна виборча комісія, 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.cvk.gov.ua/metod/vydannja/vibory2012.pdf. – Назва з екрану. – С. 759, 908; 
Депутатські фракції і групи VIII скликання // Офіційний веб-портал Верховної Ради України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions. – Назва з 
екрану.; Довідники про сучасну Україну. Інтернет-довідник «Офіційна Україна сьогодні» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovidka.com.ua/. – Назва з екрану., та за *даними 
про дострокові парламентські вибори 2014 р., які розраховано автором самостійно на основі 
списку новообраних народних депутатів України та їх біографічних даних.   

 

Кількість народних депутатів VIII скликання Верховної Ради України 

станом на 01.02.2014 р. складала 418 парламентарів, відповідно на 05.01.2015 р. – 

422 парламентарі. При порівнянні парламентського досвіду роботи народних 

депутатів побачимо, що в VII скликанні – 278 осіб вперше стали депутатами, а 

166 вже мали досвід роботи в Верховній Раді України; в VIII скликанні – 236 

вперше стали депутатами, 185 вже працювали в законодавчій владі [78, с. 2–3].   

На основі аналітичних даних можемо визначити якісні характеристики 

депутатського корпусу Верховної Ради України від ІІ до VIIІ скликання за 

посадою/заняттям на момент обрання до парламенту. На момент входження до 

парламенту вже були народними депутатами в ІV скликанні – 185 (41,11 %), VІІ – 

167 (37,53 %), V – 163 (36,90 %), VIIІ – 151 (35,87 %), ІІІ – 149 (33,26 %), VІ – 143 

1 Дані приведені на період четвертої сесії Верховної Ради України. За результатами виборів 10 грудня 1995 р. 
відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про деякі питання проведення виборів народних депутатів 
України 10 грудня 1995 року» від 13.09.1995 р. № 317/95–ВР, в 45 виборчих округах, в яких народні депутати не 
були обрані. 
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(31,78 %), ІІ – 64 (15,80 %). Практично половина конституційного складу 

парламенту від ІІІ до VІІІ скликання неодноразово являлася народними 

депутатами. На посадах перших керівників міністерств і відомств перебували до 

обрання в ІІ скликанні – 25 (6,17 %), V – 10 (2,23 %), VІ – 23 (5,11 %), VІІ – 13 

(2,92 %), VIIІ – 17 (4,04 %), керівники міністерств разом з працівниками 

міністерств складали в ІІІ скликанні – 8 (1,74 %), ІV – 14 (3,11 %). Статистично 

керівники та працівники державних підприємств і установ розподілені в ІІ 

скликанні – 68 (16,79 %), ІІІ – 31 (6,92 %), ІV – 67 (14,89 %), V – 11 (2,45 %), VІ – 

13 (2,89 %), ІV – 3 (0,67 %), VIIІ – 2 (0,48 %). Кількісне співвідношення інших 

посад на момент обрання коливається в незначних межах та має не статичний ряд 

(див. Додаток А, Таблиця А.2). 

Розглянувши відсоток депутатів, які неодноразово обиралися до Верховної 

Ради України 1994 р., 1998 р., 2002 р., 2006 р., 2007 р., можна побачити таку 

тенденцію.  

За результатами парламентських виборів 1994 р. з 403 народних депутатів 

України лише 65 осіб входили до минулого складу парламенту, тобто, Верховна 

Рада України оновилася на 84 %. Найстабільнішим виявився Народний Рух 

України, 10 депутатів якого зберегли свої мандати. Понад 90 % комуністів та 

соціалістів були вперше обраними до Верховної Ради України [286, с. 91].  

На 14–ту сесію 1998 р. до складу парламенту увійшли народні депутати 13 

сесії – 150 осіб (33,48 %), зокрема: 1) депутати, що обиралися тільки на 13 сесію – 

124 (27,67 %), 2) обиралися на 12, 13 сесії – 24 (5,36 %), 3) обиралися тільки на 12 

сесію – 14 (3,13 %), 4) обиралися на 11, 12, 13 сесії – 2 (0,45 %) [177, с. 623, 626].  

У 2002 р. на IV скликання кількість народних депутатів, що вже обиралися 

становила 223 особи або 49,56 %, в тому числі, 1) 3 сесія – 194 (43,11 %): тільки 3 

сесія – 21 (26,89 %), 2, 3 сесії – 46 (10,22 %), 1, 3 сесії – 9 (2,00 %), 1, 2, 3 сесії – 16 

(3,56 %), 11, 1, 2, 3 сесії – 2 (0,44 %); 2) 2 сесія – 84 (18,67 %): тільки 2 сесія – 15 

(3,33 %), 1, 2 сесії – 4 (0,89 %), 11, 2 сесії – 1 (0,22 %); 3) 1 сесія – 39 (8,67 %), 

тільки 1 сесія – 8 (1,78 %); 4) 11 сесія – 4 (0,89 %), тільки 11 сесія – 1 (0,22 %) [24, 

с. 278].  
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У 2006 р. до парламенту вже неодноразово були обраними 211 осіб, або 

46,99 %, що становило фактично половину конституційного депутатського 

складу, при загальній кількості парламенту V скликання 499 народних депутатів. 

Найбільше обиралися народними депутатами України: 4 сесія – 192 (42,76 %), 

депутати лише 4 сесії – 96 (21,38 %), депутати 3, 4 сесії – 54 (12,03 %), депутати 

2, 3, 4 сесії – 21 (4,68 %), народні депутати України 3 сесії – 94 (20,94 %), народні 

депутати України 2 сесії – 52 (11,58 %), депутати лише 2 сесії – 11 (2,45 %), 

народні депутати України 1 сесії – 14 (3,12 %), депутати 2, 4 сесії і депутати 1, 2, 

3, 4 сесії – по 7 (1,56 %). Меншу частку депутатів попередніх сесій становили: 

депутати 1, 3, 4 сесії – 4 (0,89 %), депутати 1, 2, 4 сесії – 2 (0,45 %), депутати 11, 

2, 4 сесії – 1 (0,22 %), депутати лише 3 сесії – 5 (1,11 %), депутати 2, 3 сесії – 2 

(0,45 %), депутати 9, 1, 2, 3 сесії – 1 (0,22 %), депутати 11 сесії – 2 (0,45 %) [25, с. 

606].  

Зокрема, в 2007 р. на VI скликання кількість народних депутатів, що вже 

обиралися, становила 330 або 73,33 %, в тому числі тільки на 5 сесію – 156 (34,67 

%), 4, 5 сесії – 63 (14,00 %), 3, 4, 5 сесії – 38 (8,44 %), 2, 3, 4, 5 сесії – 14 (3,11 %), 

тільки 4 сесія – 12 (2,67 %), 1, 2, 3, 4 сесії – 7 (1,56 %), 2, 3, 4 сесії – 6 (1,33 %). 

Меншу частку депутатів попередніх сесій становили: депутати 3, 5 сесії – 2 (0,44 

%), 2, 5 сесії; 1, 3, 4, 5 та 3, 4 сесії – по 4 (0,89 %), 2, 4, 5 та 1, 4 сесії – по 3 (0,67 

%), 2, 3, 5 сесії; 1, 2, 4, 5 сесії; 11, 1, 2, 3, 5 сесії; 1, 2, 4 та 2, 3 сесії – по 1 (0,22 %),  

1, 2, 3, 4, 5 та 1, 3, 4 сесії – по 2 (0,44 %), тільки 3 сесія – 5 (1,11 %) [204, с. 457].  

Підсумовуючи вище проаналізовані показники можна відзначити, що в 

сучасної політичної еліти відсутній належний досвід в управлінні державними 

справами. На початку державної незалежності до влади приходили директори 

великих підприємств, з переходом економіки на ринкові умови вони 

перетворилися на великих бізнесменів. Прихід до політичної влади дав їм змогу 

легалізуватися та отримати законодавчий імунітет, який захищав їхні права та 

гарантував недоторканість. Наразі до влади за протекцією депутатських фракцій 

та груп входять вже «легалізовані бізнесмени» європейського зразка, які вийшли 

з вже існуючого бізнес-середовища. 
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За підсумками позачергових парламентських виборів до Верховної Ради 

України 26 жовтня 2014 р. оновлення парламенту відбулося за рахунок 

командирів батальйонів, журналістів (медійників), громадських активістів та 

депутатів як минулих скликань, так і діючих. Фактично після самоусунення     В. 

Януковича українська політична еліта оновилася так званою «військовою елітою» 

зі складу активістів Майдану та учасників антитерористичної операції (АТО) 

[120]. На основі репутаційного аналізу виборчих списків блоків і партій, 

здійсненого журналом «Фокус», можна виділити наступну структуризацію 

якісної складової парламенту VIII скликання (див. Додаток А, Таблиця А.3). 

Як і на початкових етапах формування державної незалежності, так і за 

нових умов реформування адміністративного устрою, регіон є важливим 

системоутворюючим чинником формування регіональних еліт та напрямку 

реалізації державної політики. Регіоналізація в свою чергу зумовила появу груп 

(кланів) за ознакою тих регіонів, де вони були сформовані: дніпропетровська, 

донецька, харківська, львівська, кримська регіональна еліта, київська елітна 

групи. 

Високі державні посади у м. Києві в період з 1991–1993 рр. здебільшого 

займали представники західного регіону. Представники східного регіону, 

дніпропетровської еліти долучилися до київських владних позицій після 

президентських виборів 1994 р. [300, с. 57].  

Становлення регіональної еліти мало свої особливості, пов’язані з 

еволюцією відносин між центром і периферіями. Можна виділити такі основні 

етапи даного процесу: 

1. 1991–1994 рр. – з ліквідацією радянської партійної системи України 

Верховна Рада і місцеві ради отримали широкі повноваження, ставши центрами 

прийняття рішень; 

2.  1994–1998 рр. – обрання депутатів обласних рад та Верховної Ради АРК, 

що надало мандат легітимності регіональним елітам в реалізації владних 

повноважень. Із введенням Л. Кучмою в 1995 р. посади голови обласної 

державної адміністрації, який призначається на основі президентського указу, 
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формується міцна президентська вертикаль виконавчої влади «центр – області – 

райони». Вагомим центром рекрутування регіональних еліт стає Адміністрація 

Президента України; 

3. 1999–2002 рр. – в зв’язку з отриманням Президентом Л. Кучмою широких 

повноважень центр отримав можливість здійснювати або контролювати селекцію 

регіональних владних еліт; 

4. 2002–2004 рр. – перегрупування та загострення боротьби між різними 

регіональними елітними групами щодо впливу на центр; 

5. 2005 р. – прихід до влади нових «старих» еліт не сприяв реформуванню 

влади як на місцях, так і в центрі. Відбулася докорінна зміні кадрів від 

регіонального рівня до районного; 

6. 2006–2007 рр. – введення в дію пропорційної виборчої системи в парламент 

і місцеві ради сприяло незначному розширенню каналів рекрутування на елітні 

позиції; 

7. 2007–2009 рр. – парламентські вибори та внутрішньоелітна боротьба не 

спричинили змін в місцевих радах, а протистояння між Президентом і Прем’єр-

міністром призвело до розколу в еліті [82, с. 132–136];  

8. 2010–2012 рр. – після обранням Президентом України В. Януковича країна 

перебувала у жорсткому авторитарному режимі, принцип рекрутування еліти 

здійснювався в межах «Сім’ї»;   

9. 2013–2015 рр. – політична криза призвела до революційних подій на 

Майдані 2013–2014 рр., позачергове переобрання парламенту та обрання 

Президентом України П. Порошенка. Внаслідок російської агресії Автономна 

Республіка Крим, частини Донецької та Луганської областей опинилася під 

російським пануванням. Підписанням економічної і політичної частини Угоди 

про асоціацію Україна активізувала рух до європейської спільноти. Відбувається 

реформа децентралізації місцевих самоврядних територіальних одиниць. 

У науковому вжитку слід розрізняти національну, регіональну та місцеву 

політичну еліту. У зв’язку зі схваленою Кабінетом Міністрів України 

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної 
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організації влади від 01.04.2014 р. № 333–р [236], можна казати про сферу рівнів і 

повноважень. З проголошеним урядовим курсом на децентралізацію маємо 

зауважити наступні відмінності. По-перше, в децентралізованій унітарній державі 

найдієвішими є два рівні влади, а саме, національний та місцевий – це рівень 

громади. По-друге, у федеративній державі домінуючим рівнем є регіональний, 

де всі повноваження та ресурси сконцентровані на рівні регіону. У відповідності 

до наявної концентрації повноважень і ресурсів формується регіональна 

політична еліта, що унеможливлює її перехід на національний рівень [265, с.6]. 

Основною відмінністю децентралізованої унітарної держави від федеративної є 

наявність місцевого рівня, який представлений місцевою політичною елітою. 

За регіональною ознакою до політичної складової регіонального рівня 

належать голови обласних і районних рад разом з їх заступниками, голови 

міських, сільських, селищних рад, їх заступники та секретарі даних рад, депутати 

обласних, районних, міських рад, керівники регіональних партійних організацій.  

Російський дослідник О. Марковкін в дисертаційному дослідженні 

«Механізми рекрутування політичної еліти в регіоні: на прикладі Волгоградської 

області» зазначив, що механізми рекрутування еліти на регіональному рівні ще 

досі маловивчені. Дослідник при аналізі «регіональної еліти» надавав перевагу за 

краще використовувати позиційний підхід, що характеризує еліту в системі рівнів 

владної ієрархії [137, с. 8, 28].  

Місцеві вибори уособлюють виборчий процес, на основі якого формується і 

реалізується велика політика. Таку політику забезпечують не тільки політичні 

партії, а й так звана неофіційна партія влади, в якій поєднуються верхівка 

державної бюрократії центру й на місцях. Органи місцевого самоврядування 

формуються партією влади, виборцям надається лише легітимізуюча роль в 

даному процесі. На місцевих виборах 1994 р. та 1998 р. роль політичних партій 

мала мінімальне значення. Дані місцеві вибори сприяли становленню влади 

бюрократичної номенклатури. На місцевих виборах 1998 р. «безпартійна» 

бюрократія здобула перемогу над політичними партіями, які завоювали в 

місцевих радах лише 7 % депутатських мандатів [211, с. 3, 11].  
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Особливістю виборів 2002 р. було збільшення статусу місцевих виборів, 

виборів голів міст і селищ. Головною відмінністю виборчого процесу 2002 р. від 

виборів 1998 р. було зростання ролі органів місцевого самоврядування в 

підвищенні ціни депутатського мандату місцевих рад [231, с. 305], що фактично 

дало регіональній еліті можливість самоствердитися в регіоні та посісти 

відповідні важелі управління.  

На місцевих виборах 31 березня 2002 р. із 379 397 зареєстрованих 

кандидатів у депутати місцевих рад 202 260 (53,3 % від їх загальної кількості) 

висувалися зборами виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи 

навчання; 95 180 (25,2 %) – місцевими осередками політичних партій; 14 430 (3,8 

%) – громадськими організаціями; 67 527 (17,8 %) – шляхом самовисунення.  

Відбулися якісні зміни нового депутатського корпусу, зростання освітнього 

та професійного рівня кандидатів. Зокрема, вищу освіту мали 91 074 особи (39,6 

%). Серед кандидатів за професіями: спеціалісти сільськогосподарського 

виробництва – 49 400 (21,5 %), фахівці освіти – 38 280 (16,6 %), представники 

інженерних професій – 25 237 (10,9 %), спеціалісти сфери економіки – 15 826 (6,7 

%), будівництва та архітектури – 5550 (2,4 %), культури і мистецтва – 5170 (2,2 

%), правознавці – 4319 (1,9 %). Оновлення депутатів місцевого рівня минулого 

скликання становило наступне співвідношення: 1998 р. – 29,5 % і в 2002 р. – 42,5 

%, тож, члени партій оновилися на 7,6 % та 22 %. За віковою структурою обрані 

на виборах 2002 р. сільські, селищні, міські керівники становили: 1) від 30 до 60 

років – 10 872 (94,6 %); 2) до 30 років – 352 (3,1 %); 3) пенсійного віку – 267 (2,3 

%) [151, с. 4–5, 7].  

За результатами виборів до органів місцевого самоврядування у березні 

2006 р. відбулося суттєве оновлення депутатського корпусу – більш ніж на 70 % 

[268, с.315].  

Близько 70-ти мерів, небажаних для влади (23 % від загальної кількості),  

через три роки після місцевих виборів 2010 р. було звільнено достроково. 

Дострокове припинення повноважень в зв’язку зі смертю чи хворобою за певну 

каденцію становило не більше 2–3 % [20, с.3].  
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Відповідно до адміністративно-територіального поділу, до виконавчих 

органів влади місцевого самоврядування може бути віднесена така регіональна 

еліта, як голови обласних і районних державних адміністрацій, та керівники 

структурних підрозділів даних адміністрацій, яким притаманна управлінська 

складова та здатність приймати рішення. Дана місцева управлінська еліта 

формується адміністративним призначенням Президентом України. 

Призначення на посади губернаторів прямо залежить від їхньої близькості 

до конкретного політичного лідера. У 2014 р. Всеукраїнському об’єднанню 

«Батьківщина» дісталися посади голови Харківської ОДА – І. Балута,                         

Ю. Одарченко (Херсонська ОДА), Г. Пустовіт (Волинська ОДА), А. Троценко 

(Івано-Франківська ОДА), В. Шульга (Сумська ОДА), В. Івашко (Чернігівська 

ОДА), В. Бондаренко (голова Київської МДА). Дані представники обласних 

державних адміністрацій були «агентами впливу Ю. Тимошенко» у відповідних 

регіонах. До А. Яценюка виявляли лояльність голови Закарпатської ОДА                    

В. Лунченко і Миколаївської ОДА М. Романчук. Безпосередньо О. Тягнибоку 

були лояльними С. Кізін (Житомирська ОДА), В. Бугайчук (Полтавська ОДА),    

О. Сиротюк (Тернопільська ОДА), С. Рибак (Рівненська ОДА),  І. Сех (Львівська 

ОДА), О. Петік (Кіровоградська ОДА). Креатурою В. Кличка в регіонах можна 

вважати В. Шандру (Київська ОДА), М. Романіва (Чернівецька ОДА), Л. Пруса 

(Хмельницька ОДА), Ю. Ткаченка (Черкаська ОДА), В. Баранова (Запорізька 

ОДА). Інший вагомий фактор призначення на посаду голови ОДА – близькість до 

бізнесу. Серед губернаторів представниками бізнесу в регіонах були голова 

Дніпропетровської ОДА – І. Коломойський, Донецької – С. Тарута, Одеської –     

І. Палиця, Вінницької – А. Олійник [188, с.118–120].  

Зародження олігархічних тенденцій на теренах української державності 

сталося за часів президентства Л. Кучми, і отримало подальший розвиток за              

В. Януковича. Інституціоналізація олігархів відбувається шляхом утворення їхніх 

власних фракцій в парламенті та політичних партій. Застосовуючи ці важелі, 

вони стають базовим елементом української політичної еліти. 
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Внаслідок  конфлікту по лінії «Президент – регіони» стосовно сфер впливу 

25 березня 2015 р. відбулася відставка губернатора Дніпропетровської області І. 

Коломойського. Олігарх, кинувши виклик центральній владі і збільшивши свою 

сферу впливу, фактично став у позицію конкурента нинішньому главі держави. 

Основою імперії І. Коломойського є нафтова промисловість з повним циклом 

виробництва на підконтрольних олігарху підприємствах «Укрнафта» та 

«Укртранснафта» [219, с. 30–35]. В Україні відбувся черговий перерозподіл сфер 

впливу між олігархами. Активи підприємства «Укртранснафта», що перебувають 

на рахунках «ПриватБанку» в розмірі 2 млрд. грн., мали перейти в державний 

банк. Представники дніпропетровської команди – чотири народні депутати, 

вийшли з фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» на знак незгоди з 

прийняттям поправок до Закону України «Про акціонерні товариства», де кворум 

акціонерів знижено з 60% до 50%+1 акція, що послабило вплив олігарха над 

«Укрнафтою», половина акцій якої знаходиться в державній власності. Наразі 

відбувається витіснення з управління державними підприємствами українського 

олігархату та їхніх креатур [39, с.14, 16]. Лояльних до дніпропетровського 

олігарха народних депутатів було більше 30 чоловік, зокрема у фракції ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 6, у фракції Політична партія «НАРОДНИЙ 

ФРОНТ» – 3, у групі «Партія «Відродження» – 2, а також три позафракційні 

депутати [145, с.28–29].  

Серед олігархів найбільш впливові позиції має І. Коломойський. Значного 

зменшення сфер впливу та капіталоспроможності зазнали Д. Фірташ та                

Р. Ахметов. До олігархічного класу України, за рейтингом Forbes 2015 р. [307, 

с.52–82], увійшли Ю. Косюк – 1,1 млрд. дол., А. Вадатурський – 502,4 млн. дол., 

О. Бахматюк – 597,2 млн. дол.; 5) К. Жеваго – 735,1 млн. дол.; 6) Д. Фірташ – 

269,5 млн. дол.; 6) П. Порошенко – 750 млн. дол.; 7) С. Тігіпко – 686,1 млн. дол., 

В. Хорошковський – 147 млн. дол.; 8) Н. Шуфрич – 218,9 млн. дол., О. Фельдман 

– 174,7 млн. дол., С. Тарута – 144,2 млн. дол., О. Герега – 93,5 млн. дол.,              

Л. Юрушев, народний депутат, олігарх І. Єремеєв – 57,8 млн. дол., який 

контролював групу компаній «Континіум», її колишній директор,                         
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А. Пивоварський, екс-міністр інфраструктури, та народний депутат В. Богуслаєв 

– 148,3 млн. дол. Зокрема, І. Єремеєв був керівником групи «Воля народу», яка 

представлена 19-ма народними депутатами. Олігархи колишньої «Сім’ї» в часи 

буремних політичних подій не зникли, вони зайняли місця в українському 

парламенті VIII скликання.  

Верховна Рада України залишається місцем для кланів, бізнес-інтереси 

яких представлені тими чи іншими представниками партій чи парламентських 

фракцій [168, с.6; 293]. В політико-державотворчій площині досі не відбулося 

роз’єднання держави та бізнесу, і нинішня політична боротьба є черговим 

перерозподілом власності та влади. Дивіденди від цієї боротьби можна отримати 

завдяки присутності у політичному управлінні країною.  

Розпочата децентралізація може суттєво обмежити політичний вплив 

олігархату, перекрити шляхи збагачення олігархів за рахунок покривання з 

державного бюджету основної суми вартості від продажу товарів чи послуг за 

торгівельними операціями з реальною необґрунтованою заниженою ціною, коли 

державна рента йде в сукупний капітал того чи іншого олігарха. Практичний 

досвід децентралізації підтвердить або спростує можливість перенесення даної 

схеми через органи місцевого самоврядування на регіональний рівень.  

Діяльність законодавчих органів влади залежить від професіоналізму 

кожного народного депутата як парламентарія, а також від професіоналізму 

парламенту в цілому. Кількісні та якісні показники депутатського корпусу дають 

загальну оцінку їх освіченості, якості професійної придатної щодо займаної 

посади та спроможності щодо виконання поставлених завдань. 

Отже, в умовах парламентаризму зростає роль еліти у законодавчих 

органах влади, на неї покладено більше відповідальності та повноважень у 

виконанні своїх функцій щодо управління державою. В даних умовах вагоме 

значення мають вибори, тип виборчої системи як правовий механізм приходу до 

влади. Саме парламентські вибори сприяють оновленню депутатського складу, та 

є індикатором ефективності парламентарів.  
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2.3. Політична еліта у виконавчих органах влади 

 

 

Повноваження, прерогативи і функції виконавчої влади в Україні на 

законодавчому рівні регулюються Законом України «Про державну службу» вiд 

17.11.2011 р. № 4050–VI, Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 р. № 794–VII, Законом України «Про центральні органи виконавчої 

влади» від 17.03.2011 р. № 3166–VI, Законом України «Про вибори Президента 

України» від 05.03.1999 р. № 474–XIV, Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586–XIV, Указом Президента України «Про 

Положення про Адміністрацію Президента України» від 02.04.2010 р.                  

№ 504/2010. 

Згідно ст. 1 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р.        

№ 3723–ХII (редакція цього Закону від 16.12.1993 р. № 3723–XII втратила 

чинність 01.01.2016 р.) редакції зі змінами станом на 3 лютого 2015 р., державна 

служба в Україні визначається як «професійна діяльність осіб, які займають 

посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і 

функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів». 

Дані особи є державними службовцями та виконують відповідні службові 

повноваження [66, с.7].  

Згідно ст. 9 особами, що працюють в державних органах та їх апараті, та 

мають статус державного службовця є Президент України, Голова Верховної 

Ради України та його заступники, голови постійних комісій Верховної Ради 

України та їх заступники, народні депутати України, Прем’єр-міністр України, 

члени Кабінету Міністрів України, Голови та члени Конституційного Суду 

України, Голови та судді Верховного Суду України, Голови та судді вищого 

спеціалізованого суду України, Генеральний прокурор України і його 

заступники. Правовий статус цієї частини державних службовців регулюється 

Конституцією та спеціальними законами України. 
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Крім того, Законом регулюється правовий статус державних службовців, 

які працюють в органах прокуратури, апаратах судів, дипломатичної служби, 

митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ, Національного 

антикорупційного бюро України [66, с.9].  

Зокрема, згідно ст. 1 оновленої редакції Закону України «Про державну 

службу» вiд 17.11.2011 р. № 4050–VI надаються наступні визначення в сфері 

державного управління: 

1) державний службовець це громадянин України, що займає посаду в 

державному органі та органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті; 

2) керівник державної служби в державному органі та органі влади 

Автономної Республіки Крим або їх апараті, що є посадовою особою, яка займає 

вищі посади в державному органі влади та органі Автономної Республіки Крим 

та їх апараті; 

3) служба персоналу державного органу та органу влади Автономної 

Республіки Крим або їх апараті є окремим структурним підрозділом чи в особі 

державного службовця, в цьому органі чи його апараті [65, с.3–4].  

Нова редакція Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 р.     

№ 4050–VI була підписана Президентом України П. Порошенком 31 грудня 2015 

р. та набула чинності з 1 травня 2016 р. Нею, зокрема, передбачається прийняття 

на державну службу на основі конкурсу, створення конкурсної комісії, розподіл 

посад на політичні і адміністративні, запровадження нової моделі оплати праці, 

зміни 7-ми категорій посад державних службовців на I, II, III, IV, V груп посад 

та підгруп і встановлення відповідних вимог до кожної з категорій, створення 

служби персоналу в державному органі, зменшення рангів державних службовців 

з 15-ти до 9-ти [67]. 

За даними аналізу, проведеного фахівцями Українського центру 

економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, у 2003 р. в Україні, в 

період 1991–2003 рр. в систему влади призначалися, у т.ч. на посади прем’єра, 

віце-прем’єра, секретаря Ради національної безпеки і оборони, глави Адміністрації 

Президента, особи, серед яких були вихідці з партійної, радянської, господарської 
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та комсомольської номенклатури радянських часів (до 73 % загальної кількості 

службовців). Починаючи з 1995 р. вони займали чи займають близько 80 % посад 

голів державних обласних адміністрацій [56, с.4].  

Як показують дані Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України (2004 р.), бюрократична складова еліти в системі влади, яка 

перебувала на державній службі ще за радянських часів, містила: керівний склад 

місцевих органів влади (52 %) та центральних органів влади України (46 %). 

Зокрема, дві третини еліти (включно з політичною) були за віком старше 50 років. 

За місцем походження близько 87 % були вихідцями з сільської місцевості чи 

невеликих міст [258, с. 169].  

З обранням Л. Кучми Президентом України призначення на більшість 

ключових посад на всіх рівнях відбувалося за особистим рішенням глави 

держави. Команда Л. Кучми складалася з таких кланових угруповань: харків’яни 

О. Дьомін та Є. Кушнарьов, миколаївець А. Кінах, запорожці В. Куратченко та 

М. Білоблоцький, «києво-печерці» В. Медведчук і Г. Суркіс [156, с.20].  

Урядом в Україні є Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі 

виконавчих органів влади, законодавчі повноваження якого закріплені в Законі 

України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. № 794–VII. 

Основними вимогами до уряду є відповідальність, підзвітність та 

підконтрольність. За період 1990–2015 рр. включно, в Україні налічується 

близько 18 урядів. Біографічний аналіз керівників уряду, дає глибше і детальніше 

розуміння динаміки якісних показників щодо керівного досвіду та сфери 

діяльності, що відкриває можливості для аналізу шляхів проходження до обіймання 

посади керівника уряду за критерієм включеності в політичні кола: 

1. В. Фокін – Голова Ради Міністрів УРСР: жовтень 1990 р. – серпень 1991 р.; 

Прем’єр-міністр УРСР: серпень 1991 р. – 30 вересня 1992 р. подав у відставку. 

Працював  заступником голови, а з 1987 р. – головою Держплану УРСР; 

2. В. Симоненко –  в. о. Прем’єр-міністра України: 2–12 жовтня 1992 р. З 

березня 1980 р. по березень 1983 р. був другим секретарем Одеського міськкому 
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Компартії України. З березня 1983 р. по березень 1992 р. обіймав посаду голови 

виконкому Одеської міської ради народних депутатів; 

3. Л. Кучма – Прем’єр-міністр України: 13 жовтня 1992 р. – 21 вересня 1993 р. 

У 1986–1992 рр. – генеральний директор виробничого об’єднання «Південний 

машинобудівний завод»;   

4. Ю. Звягільський – в. о. Прем’єр-міністра України: вересень 1993 р. – 

червень 1994 р. З 1979 р. – директор шахти ім. О. Засядька  

5. В. Масол – Прем’єр-міністр України: 16 червня 1994 р. –  березень 1995 р. З 

вересня 1972 р. був призначений першим заступником Голови Держплану УРСР, з 

16 січня 1979 р. – заступником Голови Ради Міністрів УРСР, Головою Держплану 

УРСР. 10 липня 1987 р. призначений Головою Ради Міністрів УРСР; 

6. Є. Марчук – Прем’єр-міністр України: березень 1995 р. – травень 1996 р. У 

1990–1991 рр. обіймав посаду Міністра з питань оборони, державної безпеки та 

надзвичайних ситуацій України. З листопада 1991 р. по липень 1994 р. очолював 

Службу безпеки України.  

7. П. Лазаренко – Прем’єр-міністр України: червень 1996 р. – червень 1997 р. 

У 1979 р. очолив колгосп ім. Калініна Новомосковського району Дніпропетровської 

області. З середини 1980-х років займався підприємницькою діяльністю; 

8. В. Дурдинець – в. о. Прем’єр-міністра України: 2–30 липня 1997 р. У період 

1960–1978 рр. працював у комсомольських і партійних органах міст Львова, 

Москви, Києва; 

9. В. Пустовойтенко – Прем’єр-міністр України: липень 1997 р. – грудень 

1999 р. З 1987 р. – заступник голови виконкому Дніпропетровської міської ради; 

10. В. Ющенко – Прем’єр-міністр України: 22 грудня 1999 р. – 29 травня 2001 

р. Працював заступником головного бухгалтера, економістом у колгоспі 

Тернопільської області; 

11. А. Кінах – Прем’єр-міністр України: 29 травня 2001 р. – листопад 2002 р. 

Працював майстром на заводах міст Ленінграда і Таллінна; 

12. Ю. Єхануров – Прем’єр-міністр України: вересень 2005 р. – серпень 2006 

р. З 1967 р. працював на керівних посадах у будівельних організаціях м. Києва; 
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13. В. Янукович – Прем’єр-міністр України: листопад 2002 р. – січень 2005 р.; 

серпень 2006 р. – грудень 2007 р.; 

14. Ю. Тимошенко– Прем’єр-міністр України: лютий–вересень 2005 р.; 

грудень 2007 р. – березень 2010 р. Упродовж 1995–1997 рр. була президентом 

промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України»; 

15. М. Азаров – Прем’єр-міністр України: 11 березня 2010 р. – 28 січня 2014 р. 

З кінця 2004 р. виконував обов’язки Прем’єр-міністра України. Працював на 

підприємствах вугільної галузі [284, с. 16–42]; 

16. С. Арбузов –в. о. Прем’єр-міністра України з 28 січня 2014 р. по 27 лютого 

2014 р. Перебував на різних посадах в банківській сфері, був головою НБУ, першим 

віце-прем’єр-міністром; 

17. А. Яценюк очолював уряд з 27 лютого 2014 р. «за рекомендацією 

Майдану» до 14 квітня 2016 р. У 1998–2001 рр. – заступник голови правління банку 

«Аваль». Був міністром економіки АРК міністром економіки та міністром 

закордонних справ України. основними принципами формування уряду декларував 

народної довіри чесність і прозорість [306].  

18. В. Гройсман – з 2016 р. й по даний час являється Прем’єр-міністром 

України. Був вінницьким міським головою, міністром регіонального розвитку, та 

Головою Верховної Ради України. 

Входження до виконавчої влади здійснюється за призначенням Прем’єр-

міністра України Президентом України за згодою Верховної Ради України, за 

поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, 

керівників інших центральних органів виконавчої влади та голів місцевих 

державних адміністрацій, та припиняє їх повноваження, що регламентується 

Конституцією України п. 9, п. 10 ст. 106 [101, с. 402].  

Як ми можемо побачити, за період від 1990 р. на посаді Прем’єр-міністра 

України було 18 осіб. Йдеться як про тих, хто мали офіційний статус Прем’єр-

міністра, так і про тих, хто призначалися виконуючими обов’язки. В період  

1990–2001 рр. фактична кількість разів прем’єрської каденції однієї особи була не 

більше однієї. З 2002 р. встановилася практика повернення на прем’єрську 

 



 110 

посаду: очолювали В. Янукович уряд тричі, Ю. Тимошенко – два рази, та М. 

Азаров – три рази, всі інші по одному разу, відображено у Таблиці 2.9.  

Таблиця 2.9 

Динаміка перебування на посаді Прем’єр-міністрів України 
 

№ Прем’єр-міністр Кількість 
разів 

Тривалість перебування, 
міс, день 

Роки перебування, рр. 

1 Фокін Вітольд Павлович 1 22 міс. 18 днів 14.11.1990–01.10.1992 

2 Симоненко Валентин 
Костянтинович 

1 12 днів 02.10.1992–13.10.1992 

3 Кучма Леонід Данилович 1 11 міс. 11 днів 13.10.1992–22.09.1993 

4 Звягільський Юхим Леонідович 1 14 міс. 19 днів 22.09.1993–16.06.1994 

5 Масол Віталій Андрійович 1 8 міс. 21 днів 16.06.1994–06.03.1995 

6 Марчук Євген Кирилович 1 14 міс. 24 днів 06.03.1995–28.05.1996 

7 Лазаренко Павло Іванович 1 12 міс. 23 днів 28.05.1996–19.06.1997 

8 Дурдинець Василь Васильович 1 12 міс. 28 днів 19.06.1997–16.07.1997 

9 Пустовойтенко Валерій Павлович 1 29 міс. 8 днів 16.07.1997–22.12.1999 

10 Ющенко Віктор Андрійович 1 5 міс. 8 днів 22.12.1999–29.05.2001 

11 Кінах Анатолій Кирилович 1 17 міс. 24 днів 29.05.2001–21.11.2002 

12 Янукович Віктор Федорович 3 41 міс. 12 днів 21.11.2002–07.12.2004 
28.12.2004–05.01.2005 
04.08.2006–18.12.2007 

13 Азаров Микола Янович 3 48 міс. 07.12.2004–28.12.2004 
05.01.2005–24.01.2005 
11.03.2010–28.01.2014 

14 Тимошенко Юлія Володимирівна 2 34 міс. 9 днів 24.01.2005–08.09.2005 
18.12.2007–11.03.2010 

15 Єхануров Юрій Іванович 1 10 міс. 27 днів 08.09.2005–04.08.2006 

16 Арбузов Сергій Геннадійович 1 31 день 28.01.2014–27.02.2014 

17 Яценюк Арсеній Петрович 1 25 міс. 15 днів 27.02.2014–14.04.2016 

18 Гройсман Володимир Борисович 1 1 міс. 20 днів 14.04.2016–на сьогодні 

Укладено автором на основі джерел: Довідники про сучасну Україну. Інтернет-довідник «Офіційна 
Україна сьогодні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovidka.com.ua/. – Назва з екрану.; Керівники 
урядів України [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу:  
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=1266975. – Назва з екрану. 

 
За часів незалежності України неодноразово здійснювалися спроби  

оптимізації складу та чисельності апарату органів центральної влади, який 

невпинно розростався. За даними Рахункової палати України, з 1994 до 1999 рр. 

загальна кількість органів виконавчої влади зросла на 21 одиницю, а чисельність 

працівників – на 24 %. Кількість працівників фінансових та фіскальних органів 

зросла на 23 %, витрати на утримання яких збільшилися в 2,2 рази.  

Проведення адміністративної реформи стимулювалося вимогами з боку 

Міжнародного валютного фонду, який мав надавати допомогу Україні за 
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програмою розширеного фінансування EFF (Electronic Frontier Foundation), та 

Світового банку, який обіцяв надати кредит в розмірі 200 млн. доларів на 

проведення даної реформи. У результаті кількість центральних органів виконавчої 

влади скоротилася з 93 до 87, у т. ч. міністерств з 21 до 18 [97, с. 116–117, 119].  

Причинами адміністративної реформи була перш за все потреба у 

скороченні витрат на утримання армії чиновників в органах виконавчої влади. 

По-друге, потреба поліпшити професійний склад апарату управління. При аналізі 

складу управлінських кадрів України (персональний склад Кабінету Міністрів, 

керівництва міністерств, державних служб, агентств, держадміністрацій) 

виявилося, що тільки 5–8 % з них складають ті, хто досяг свого статусу за 

рахунок процедур об’єктивного оцінювання вмінь, навичок та досвіду роботи. 

Причини цього криються, по-перше, в одноосібних рішеннях президента, 

коли для призначення не вимагалося досвіду роботи та спеціалізованої освіти; по-

друге, внаслідок зрощення бізнесу і влади основними чинником кадрового 

добору на керівні управлінські посади стала належність до певного бізнес-

середовища, особисті стосунки, лобіювання представників кланів, особиста 

відданість. У процесі формування вищих керівних кадрів незначну частку займає 

партійно-квотний принцип.  

Досить поширеним у кадровому забезпеченні є підтримування традиції 

«родинної пам’яті», коли діти високопосадовців отримують посади з 

перспективою швидкого зростання чи доступом до розподілу бюджетних коштів. 

Після проголошення незалежності України каналами оновлення еліти в 

основному були рекомендації Народного Руху України щодо кандидатур на 

державні посади. Зокрема, представники опозиційного об’єднання «Народна 

Рада» дістали доступ до посад у виконавчій владі через Верховну Раду України. 

Через парламент в управлінську еліту «в’їхав» і вітчизняний бізнес. 

Представників бізнесових груп особливо було помітно у скликанні 1998–2002 рр., 

серед них І. Богословська, В. Хорошковський, В. Хмельницький [252, с. 16–18].  

До прийнятих змін в Конституції України 2004 р. вплив політичних партій на 

процес формування і діяльності органів виконавчої влади був обмежений. У період з 
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2004–2010 рр. рекомендації політичних партій при формуванні уряду почали 

враховуватися значно більше [84, с. 19].  

Оновлення новоутвореного Кабінету Міністрів України відбулося 27 лютого 

2014 р., після перемоги Майдану на основі трьох опозиційних фракцій та груп 

«Економічний розвиток», «Суверенна європейська Україна». Сфера впливу 

розподілилася наступним чином: кандидати фракції Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» очолили ряд міністерств – М. Бурбак (міністр інфраструктури),      

Ю. Продан (міністр палива та енергетики), Л. Денисова (міністр соціальної 

політики), П. Петренко (міністр юстиції), А. Яценюк (прем’єр-міністр), О. Семерак 

(міністр Кабінету Міністрів), А. Аваков (міністр внутрішніх справ), О. Шлапак 

(міністр фінансів); праворадикальне націоналістичну Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода» – О. Сич (віце-прем’єр), І. Швайка (міністр агрополітики), І. Тенюх (в. о. 

міністра оборони), А. Мохник (міністр екології). По протекції П. Порошенка на пост 

віце-прем’єра, Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства було призначено В. Гройсмана, який після обрання      

П. Порошенка Президентом України і позачергових парламентських виборів 2014 р. 

став, з 27 листопада цього року, Головою Верховної Ради України. 

Згідно умовної «квоти Майдану» у виконавчу владу прийшли О. Мусій 

(міністр охорони здоров’я), Є. Нищук (міністр культури), Д. Булатов (міністр 

молоді і спорту), П. Шеремета (міністр економіки), В. Ярема (перший віце-

прем’єр), А. Дещиця (в. о. міністра закордонних справ), С. Квіт (міністр освіти і 

науки) [188, с. 116–117]. Критеріями, які мали послужити для вибору членів 

Кабінету Міністрів, стали порядність та компетентність [153, с. 3]. Заперечувався 

запроваджений «Сім’єю» принцип клановості, якому за попереднього 

політичного режиму була підпорядкована діяльність парламенту та уряду. 

Нинішнє оновлення уряду України відбулося 2 грудня 2014 р. на засіданні 

VIII скликання Верховної Ради України, коли 288 голосами «За», було призначено 

нових членів уряду на чолі з Прем’єр-міністром України А. Яценюком. На своїх 

посадах залишилися міністр внутрішніх справ А. Аваков, міністр юстиції              
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П. Петренко, міністр освіти і науки С. Квіт, ставленики П. Порошенка – міністр 

закордонних справ П. Клімкін, міністр оборони С. Полторак. 

Одним із відкритих шляхів кадрової політики вищих керівних кадрів є 

залучення топ-менеджменту великих міжнародних корпорацій на теренах України, 

молодих підприємців, управлінців середнього рівня для зайняття вищих посад в 

державі й уряді. Таким, зокрема, стало призначення двох заступників міністра 

фінансів – голови Інвестиційної групи ITT О. Маркарової та керуючого партнера 

аудиторської фірми «Аксьонова та партнери» О. Макеєвої. 18 лютого 2015 р. було 

призначено заступником міністра економічного розвитку і торгівлі М. Нефьодова, 

який до того був керуючим партнером Icon Private Equity. До структури 

Міністерства аграрної політики і продовольства прийшов Д. Ушенко, на роботу в 

юридичний відділ державної корпорації НАК «Нафтогаз України» перейшла       

М. Сухан. До експертної комісії, яка здійснювала відбір, входили представники 

консалтингової компанії Delloite, юридичної компанії EBS та рекрутингової Talent 

Advisors [181, с.24–26]. Важливими критеріями було залучення до управлінської 

сфери 30-ти річних молодих людей з досвідом управління в іноземних структурах, 

новим економічним (капіталістичним) мисленням. 

Про вплив бізнес-середовища на формування політико-управлінської еліти 

свідчать дані про майнові статки членів українського уряду. Найбагатшою серед них 

була міністр фінансів Н. Яресько, яка у 2014 р. мала дохід у розмірі 22,85 млн. грн., 

отриманих за межами України. Доходи інших міністрів складали: віце-прем’єр-

міністр України В. Вощевський в основному свої доходи отримав від продажу 

нерухомості в розмірі 17,28 млн. грн., при сукупній офіційній заробітній платі за 

2014 р. – 52,5 тис. грн., міністр економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичус – 

дохід 15,64 млн. грн., заробітна плата – 14,78 млн. грн.; екс-міністр екології та 

природних ресурсів І. Шевченко – дохід 3,18 млн. грн, заробітна плата – 5,5 тис. грн. 

на місяць; міністр юстиції П. Петренко – дохід 1,59 млн. грн., заробітна плата – 139 

тис. грн.; міністр внутрішніх справ А. Аваков – дохід 1,59 млн. грн., заробітна плата 

– 217,6 тис. грн.; екс-прем’єр-міністр А. Яценюк – дохід 1,15 млн. грн., заробітна 

плата – 182 тис. грн.; віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, 
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будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко – дохід 1,06 

млн. грн., заробітна плата – 163,5 тис. грн.; міністр енергетики та вугільної 

промисловості В. Демчишин – дохід 773 тис. грн., заробітна плата – 759,2 тис. грн.; 

екс-міністр інфраструктури А. Пивоварський – дохід 605 тис. грн., заробітна плата – 

359,5 тис. грн. [146, с. 18–19]. Як ми бачимо з фінансових даних, задекларованих у 

податкових деклараціях за 2014 р., значна частка уряду є мільйонерами. 

Рекрутування до державного апарату здійснюється на основі призначення 

державних службовців вищих рівнів ієрархії. До того ж, державні службовці 

потрапляють до Апарату Верховної Ради України за принципом родинних 

зв’язків чи протекціонізму з боку «сильних світу цього». Чисельність чиновників 

викликає питання про збільшення витрат на їх утримання і забезпечення 

відповідними пільгами і привілеями. В 2011 р. витрати з державного бюджету на 

утримання органів державної влади збільшилися на 30 %, при тому, що 

планувалося скорочення кількості державних службовців на 30 % в цьому ж році 

[282, с. 8]. Понад половина складу уряду, тобто, представники всієї вертикалі 

виконавчої влади в 2012 р. при В. Януковичу, були вихідцями з одного регіону, 

фактично являючись його земляками [174, с. 22].  

Управлінська номенклатура поки що залишається такою групою, яка 

намагається монополізувати державну владу відповідно до принципу «влада є 

функція для еліти». Чиновник ставиться до своєї посади як до власності та робить 

все задля закріплення її за собою та передачі у спадок. Номенклатура проявляє 

себе як клас через узурпацію влади, закріплюючи за собою посади в державній 

ієрархії. Що сприяє формуванню буржуазних відносин та становленя еліти як 

закритого «клану». В суспільстві формуються закриті та напівзакриті корпорації, 

які мають інтереси та захищають власні привілеї і прагнуть юридично закріпити 

свої права. З другого боку, держава стає тим сильнішою і стабільнішою, чим 

ефективніше діє номенклатурний принцип розстановки та переміщення (в межах 

однієї «страти») керівних кадрів [178, с.50–51]. Запровадження інституту 

президентства навесні 1991 р., стало важливим чинником елітоутворення. Вибори 
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глави держави стали вагомим фактором конституювання особливостей нової 

правлячої політичної еліти [133, с.233].  

За весь період незалежності української держави було шість Президентів 

України: Л. Кравчук (05.12.1991–19.07.1994 рр.), Л. Кучма (19.07.1994–23.01.2005 

рр.), В. Ющенко (23.01.2005–25.02.2010 рр.), В. Янукович (25.02.2010–22.02.2014 

рр.), П. Порошенко (07.06.2014–по даний час), а також в.о. Президента України      

О. Турчинов (23.02.1014–07.06.2014 рр.). З усіх шести осіб чотири народилися в 

сільській місцевості, двоє у місті. За освітнім фахом троє були інженерами, двоє – 

економістами, один – спеціаліст з міжнародних економічних відносин. За науковим 

ступенем: двоє – кандидати економічних наук, один кандидат юридичних наук та 

один кандидат технічних наук, двоє – доктори економічних наук. Двоє мають 

професорське звання, причому В. Янукович є членом Президії Національної 

академії наук України, дійсним членом Академії економічних наук України. 

На момент обрання президентом України більшість вже обраних кандидатів 

були народними депутатами, а саме, Л. Кравчук – був Головою Верховної Ради 

України, Л. Кучма – народним депутатом України II скликання, В. Ющенко – 

народним депутатом IV скликання, В. Янукович – народним депутат VI 

скликання, О. Турчинов – Головою Верховної Ради України, П. Порошенко – 

народним депутатом України VII скликання. Отже, до керма державного 

управління приходили особи з великої політики, динаміка діяльності яких 

еволюціонувала за наданою схемою: комсомольський політичний ідеолог → 

директор ракетно-космічного підприємства → державний фінансист/банкір → 

директор автотранспортного підприємства/очільник області → «інформаційний 

політик» → олігарх/урядовець, стратег/дипломат. 

Органом, що здійснює діяльність та впровадження політики Президента 

України, є його Адміністрація, яка за структурою складається з Глави 

Адміністрації, його Першого і двох заступників, радників і прес-секретаря 

Президента, Уповноваженого Президента з прав дитини. Реалізовує 

повноваження Президента України Секретаріат Президента України. 
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В 1997 р. Адміністрація Президента України Л. Кучми стала його 

передвиборчим штабом, підбір кадрів до якого та їх ротація, розширення сфери 

повноважень працівників стало основою в поширенні апаратного впливу, 

концентрації влади в руках глави держави. З призначенням 20 грудня 1996 р. 

Главою Адміністрації Президента України Є. Кушнарьова (за рекомендацією 

керівництва Народно-демократичної партії, ядром якої було політичне 

об’єднання «Нова Україна», очолюване самим Є. Кушнарьовим) змінилася сама 

роль Адміністрації Президента, яка за попереднього Глави Адміністрації             

Д. Табачника була центром політичного впливу [200, с. 173, 176, 178]. 

Відбулося розмежування політичних та адміністративних функцій Глави 

Адміністрації Президента, яке проявилося відставкою Д. Табачника, що 

пояснювалася в Л. Кучми тим, що «Глава Адміністрації Президента України в 

свою чергу має бути організатором, а не самостійним політиком, роль якого 

достатньо активно намагався грати… Д. Табачник» [199, с. 202]. Є. Кушнарьов 

був більш обережнішим з такою грою та перебиранням на себе владних 

повноважень, зауваживши на прес-конференції в м. Харкові, що «роль глави 

Адміністрації – це насамперед роль організатора, а політична функція повинна 

реалізовуватись шляхом успішного виконання цієї роботи» [200, с. 176].  

З призначення 25 листопада 1998 р. Главою Адміністрації Президента 

України М. Білоблоцького відбулася кадрова ротація, зокрема було звільнено 21 

грудня В. Яцубу з посади першого заступника Глави Адміністрації Президента та 

призначено його першим заступником міністра Кабінету Міністрів, а В. Рябоконя 

призначено на місце В. Яцуби. Групу радників посіли 23 листопада Є. Кушнарьов, 

Ю. Щербак, 30 грудня – М. Залудяк.  

Фактично почала формуватися нова команда Президента України із осіб 

наближених до Адміністрації Президента напередодні президентських та під час 

парламентських виборів 1999 р. [201, с. 155–156]. На посаді Глави Адміністрації 

Президента України В. Литвин проявив себе як досвідчений апаратник, 

зосередивши в своїх руках важелі неформального впливу на главу держави.             

В. Литвин став «схемовиком» у співпраці Адміністрації Президента з парламентом 
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та урядом, в наданні консультацій політичним діячам, тим самим долучаючись до 

питань формування парламенту [98, с. 123–124].  

Як ми бачимо, за весь період державної незалежності Адміністрацію 

Президента (або Секретаріат) очолювали 16 осіб. Починаючи з 13 грудня 1991 р. 

Адміністрація Президента очолювалася Секретарем, першим з яких був                         

М. Хоменко, який перебував на посаді 31 місяць. Найбільш тривале перебування на 

посаді глави Адміністрації мав С. Льовочкін – 45 місяців, що складає майже 

чотири роки. Перший титулований як «Голова» Д. Табачник перебував на посаді 

30 місяців, В. Балога – 25 міс., Є. Кушнарьов – 23 міс., В. Медведчук – 19 міс.,     

В. Литвин – 18 міс., О. Рибачук – 13 міс., М. Білоблоцький – 12 міс.,                           

В. Ульянченко та О. Зінченко – по 8 місяців. Попередній очільник Адміністрації 

Б. Ложкін перебував на посаді з 10 червня 2014 р, на заміну якому в 2016 р. 

прийшов І. Райнін, який є формально-латентною креатурою Б. Ложкіна. Близько 

трьох місяців протримався на посаді Глави Адміністрації С. Пашинський, один 

місяць А. Клюєв, до одного місяця О. Рафальський та один день І. Васюник. 

Середній термін перебування на посаді глави Адміністрації Президента 

становить при середньозваженому значенні 15,6 місяців (див. Додаток В, 

Діаграма В.1). 

Виконавча гілка влади формується в своїй структурі за досить розгалуженою 

мережею рівнів посад та повноважень. Кожен рівень має власні функціональні 

особливості в системі центральних органів виконавчої влади. Механізм формування 

наявних рівнів єдиний – призначення, окрім президентської вертикалі, що 

здійснюється шляхом виборів.  

Діяльність виконавчих органів влади регламентується законодавством 

України щодо державної служби, яке зазнало значних змін в процесі нормотворчої 

трансформації, в статтях щодо функціонального розподілу посад, категорій посад та 

рангів державних службовців. Зміна законодавства відбувається у відповідності до 

стандартів та вимог Європейського союзу, що є позитивним законодавчим 

реформування у прагненні нашої держави в Європейське Співтовариство на 

демократичних засадах. 
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Виконавчі органи влади теж зазнали оновлення управлінських кадрів в ході 

подій на Майдані, коли посади членів уряду посіли представники, які відповідали 

вимогам «квоти Майдану». Міністерські посади поповнилися представниками 

меритократії – молодого покоління топ-менеджерів міжнародних компаній та 

приватних українських компаній. Що засвідчило про певну відкритість системи 

рекрутування до законодавчих органів та відсутності політичної заангажованості. 

Формування управлінської еліти в українських реаліях відбувалося 

упродовж всього періоду незалежності та триває до сьогодні. Часті політичні 

кризи та нестабільність сприяють зміні у виконавчій гілці влади та Президента, 

зокрема. Середовищем рекрутування управлінської еліти являється Адміністрація 

Президента України, де приймаються рішення кадрового забезпечення на вищі 

управлінські посади. При аналізі перебування на посаді Прем’єр-міністра 

спостерігається значна кількість осіб за 25-ти річний період української 

незалежності. Як показав якісний аналіз осіб, що займали посаду Президента 

України, до моменту обрання вони посідали високі державні посади, практично 

кожен був народним депутатом України, при цьому маючи економічну освіту та 

наукові ступені. Швидка змінюваність людей на посаді Глави Адміністрації 

Президента за середньозваженим терміном становила 15,6 місяців, що 

зумовлювалося внутрішньою нестабільністю в президентському середовищі та 

впливом зовнішніх факторів.   

 

 

Висновки до розділу 2. 

 

 

Підсумовуючи зазначимо, що формування політичної еліти триває 

упродовж всього періоду державної незалежності в Україні, яке відбувалося за 

тих чи інших конкретно-історичних умов. У дослідженні політико-управлінської 

еліти використано моністичний підхід, в основі якого лежить належність певної 

особи до влади, зокрема, володіння владою та здатність приймати державні 
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рішення. Критеріями формування були партійно-комсомольська належність, 

регіональна належність або групова/кланова, підконтрольність певній 

олігархічній групі чи олігарху, особиста відданість. 

За функціонально-ієрархічною складовою політико-управлінська еліта в 

своїй структурі містить законодавчу еліту, виконавчу та регіональну еліти, також, 

правлячу еліту і контреліту, опозиційну і пануючу еліти. Структурні критерії 

розподілу політичної еліти досить різноманітні за характером та складом, що 

надає їй певної багатозначності. Наявні характеристики окреслюють досить чітке 

розуміння необхідності розмежування державних посад на політичні й 

адміністративні. 

Основними інституціональними каналами рекрутування еліти виступають: 

державний апарат, органи місцевого самоврядування, бізнес, політичні партії, 

армія, система освіти, релігійні організації. Інституціоналізація політико-

управлінської еліти представлена Законами України та досить широкою базою 

нормативно-правових актів, що містять основні положення щодо формування та 

діяльності політико-управлінської еліти та державної кадрової політики. У 

зв’язку з цим законодавче унормування потребує введення певних обмежень для 

посадових осіб та парламентарів та запровадження політичної відповідальності. 

Правовим механізмом входження у політичну еліту є вибори. Виборче 

законодавство у процесі правової трансформації зазнавало постійних змін щодо 

типу виборчої системи, прохідного бар’єру та вікового цензу, в залежності від 

політичного курсу та спрямованості держави. 

Аналіз складу депутатського корпусу на основі парламентських виборів 

всіх скликань був здійснений за низкою показників: віковий та освітній 

показники, професія за фахом, структура за науковим ступенем та за вченим 

званням, за посадою/заняттям на момент обрання та оновлення Верховної Ради 

України. Серед особливостей складу депутатського корпусу варто назвати такі: 

найбільше молоді було у складі VІІІ скликання Верховної Ради України  (від 31 

до 40 років – 145 або 34,44 %,; найбільше осіб з вищою освітою представленні у 

VІІІ скликанні (97,15 %); депутатів з науковим ступенем найменше було у VII 

 



 120 

(докторів – 27 (6,07%) та кандидатів наук – 96 (21,57%)) та VIII (докторів – 27 

(6,41%) та кандидатів наук – 68 (16,15%)) скликаннях. 

Аналізуючи діяльність очільників урядів за період 1990–2016 рр., 

зазначаємо, що на посаді Прем’єр-міністра України перебувало 18 осіб, тобто, ті, 

хто мали офіційний статус Прем’єр-міністра, так і ті, хто призначалися 

виконуючими обов’язки. Упродовж 1990–2001 рр. кількість разів  перебування 

однієї особи на прем’єрській посаді становила не більше однієї каденції. Ситуація 

суттєво змінилася з 2002 р., коли спостерігалося неодноразове повернення на 

прем’єрську посаду, а саме, уряд очолювали М. Азаров (п’ять разів),                   

Ю. Тимошенко (чотири) В. Янукович (тричі), Ю. Єхануров (двічі). 

Рекрутування політичної еліти до виконавчими органів влади здійснюється 

на основі призначення. Сучасний етап державотворення сприяв якісному 

оновленню державної кадрової політики, внаслідок якої вищі посади виконавчих 

органів влади поповнилися представниками топ-менеджменту та іноземними 

представниками. Представницькі органи влади, рекрутування до яких 

здійснювалося на основі виборів, теж зазнали якісного оновлення у період 

Революції Гідності. Попри те, вплив неформальних об’єднань на відповідні 

призначення триває й далі, у процесі інституціоналізації олігархічних об’єднань у 

політичні партії та парламентські фракції. Непрозорість системи рекрутування 

еліти пов’язана також зі слабкістю політичних партій та громадських організацій. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕКРУТУВАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 

 

 

3.1. Процес рекрутування політико-управлінських еліт 

 

 

Поняття «механізми входження в політико-управлінську еліту» ще не є 

достатньо категоріально розробленим та методологічно обґрунтованим як у 

вітчизняній, так і у зарубіжній політичній науці, а тому поки не має 

загальноприйнятого етимологічного визначення. Серед визначень даного 

терміну, представлених в дослідженнях низки вчених, присутні, такі як – 

«Інкорпорація в еліту є нагородою, надання якої супроводжується присвоєнням 

початкового політичного капіталу» (О. Криштановська) [112, с. 40], «Механізми 

рекрутування політичної еліти є принципи просування до її складу новобранців, 

які відрізняються в залежності від політичного устрою чи історичної епохи 

(такими принципами були кровна спорідненість, спадок, володіння власністю, 

професійна компетентність, партійна належність, особиста відданість, 

старшинство чи вислуга років, протекціонізм)» (О. Гаман-Голутвіна) [29, с. 101], 

«Механізмами рекрутування політичної еліти є принцип висунення до її складу 

новачків, які відрізняються залежно від суспільного устрою або історичної 

епохи» (Л. Мандзій, О. Дащаківська) [131, с. 270], «Інкорпорація в еліту – це 

залучення до вузької і досить замкнутої групи осіб, яка має значні привілеї, до 

політичної корпорації та її капіталу, диверсифікованого у багатьох конкретних 

проявах» (І. Равлик) [226, с. 97].  

Визначення терміну «механізми входження в політико-управлінську еліту», 

які застосовуються у дослідженнях, недостатньою мірою розкриті в межах 

політичної науки і потребують подальшої розробки. Насамперед, необхідне 

етимологічне тлумачення терміну «механізм», виходячи із науково-

енциклопедичних джерел. В «Етимологічному словнику української мови» слово 
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«механізм» є похідною формою від «механіки» [142, с. 454]. В «Словнику 

української мови» слово «механізм» тлумачиться як внутрішня будова, система 

чого-небудь [17, с. 695]. «Механізм» синонімічно можна тлумачити як «процес» 

або «процедура», в іншому значенні, як «спосіб». Для цілей дисертаційного 

дослідження «механізм» розглядатиметься як сукупність таких організаційних 

ланок, як органи державної влади та структури приватного капіталу, людські 

ресурси як засоби задля отримання влади та її закріплення. Додатковим засобом 

для встановлення міцних владних позицій в сучасному суспільстві слугують 

грошові ресурси. На ґрунті цих складових певна особа здійснює входження, або 

«інкорпорування», до органів виконавчої, законодавчої влади і органів місцевого 

самоврядування.  

На нашу думку, механізм входження може тлумачитися і як система 

процедур, яку повинна пройти людина, перш ніж зайняти відповідну посаду в 

вищих щаблях органів державної влади, тобто бути «рекрутованою» до неї. 

Слово «процедура» (від лат. prōcēdo «виходжу, виступаю, проходжу; 

з’являється») у застосуванні до інституту інкорпорування осіб до політико-

управлінської еліти визначає певні послідовні етапи входження в елітні кола чи 

мережі [142, с. 613–614]. Тобто, це «офіційно встановлений чи узвичаєний 

порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь». «Процес» 

етимологічно досить подібний до «процедури» і також виступає як хід розвитку 

чого-небудь [17, с. 343].  

Російський соціолог Г. Ашин відзначав, що «в стабільних політичних 

системах рекрутування еліти здійснюється у відповідності з ретельно 

розробленими процедурами». У стабільних політичних системах здійснюється 

рекрутування або зміна еліт, в нестабільних системах – неглибока трансформація 

еліт [8, с. 388–389].  

Українська дослідниця М. Пірен визначала, що на сьогодні ще не 

достатньою мірою науково обґрунтовані основні категорії політології, такі як 

«еліта», «політична еліта», «політичний елітизм», «демократичний елітизм», 

«механізм формування еліти», «критерії елітарного відбору». Процес політичної 
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елітизації на сьогодні, за М. Пірен, утверджує нову модель політико-

управлінської еліти [196, с. 242, 249].  

Відтворення владної еліти відбувається за трьома моделями:                        

1) рекрутування – кооптація вихідців з інших соціальних страт; 2) репродукція 

або самовідтворення;  3) циркуляція – повна заміна еліти представниками інших 

соціальних страт [81, с. 176]. Простежуючи у часі розвиток політичної еліти, 

можна побачити, що більша частина осіб у політиці та державному управлінні і 

раніше перебувала в цих колах, притік нових людей відбувається досить 

уповільнено та фрагментарно. 

Український дослідник О. Крюков, виділяв два механізми рекрутування 

політичної еліти – шляхом призначень та шляхом виборів. Паралельне 

застосування обох механізмів спричиняє формування неоднорідної політичної 

еліти, що дозволяє виділити в її структурі дві взаємозалежні спільноти:                  

1) політична еліта, просування до якої відбувається шляхом виборів: Президент, 

депутати всіх рівнів, лідери політичних партій; 2) еліта, утворена шляхом 

призначення: міністри та інші чиновники, які заповнюють управлінські структури 

державної влади [114, с. 28–29].   

На нашу думку, поняття «механізми входження в політико-управлінську 

еліту» включає в себе процес або процедуру, яка регламентує входження особи 

до виконавчої, законодавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

побудована на основі встановлених критеріїв відбору, закріплених нормативними 

документами. Виходячи з такого розуміння поняття «політико-управлінська 

еліта», цим терміном позначається владна верхівка та навколоелітне середовище, 

керівники державної форми власності, що наділені політичними та владними 

(адміністративними) функціями, щодо ухвалення, скасування та прийняття 

важливих державно-управлінських рішень в межах їх владних повноважень. 

Сучасні зарубіжні дослідники визначають еліту як сукупність людей, що 

приймають найважливіші рішення у державі та займають високі позиції в 

соціальній і політичній структурі суспільства, виділяючи при цьому певні 

фактори входження в політичне і управлінське елітне середовище до вищих 
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органів влади. Відбір еліт здійснюється через вищі школи, де вони здобувають 

освіту, за допомогою особистих зв’язків з уже існуючими елітами, через участь у 

політичній діяльності та іншими механізмами [318, p. 369].  

Низка таких чинників впливає на процес рекрутування еліт: за ступенем 

проникнення до меншості – відкритість, закритість, напіввідкритість; за 

стосунками еліти і влади – опозиційна, контреліта; за характером прояву еліти – 

демократизм, авторитаризм; за ставленням до власності; особливостями групової 

свідомості; методами і засобами легітимації. Дані чинники відображають 

існування таких типів відбору еліт як антрепренерський і гільдійний [271, с. 170].  

Рекрутування політичних еліт в українських реаліях здійснювалося двома 

шляхами, а саме, зміною попередньої номенклатури новою генерацією 

чиновників та на основі плюралістичного принципу елітоутворення. Перший 

принцип був необхідний для суспільства за відсутності нової генерації 

управлінських кадрів. Позитивний ефект плюралістичного принципу 

спостерігався лише в представницьких органах [185, с. 28].   

Автор дослідження визначає головними механізмами входження в 

політико-управлінську еліту як базові системи – вибори та призначення. До 

механізмів-підсистем, що виступають як субмеханізми політикоутворення еліти 

належать: елітарна освіта; делегування політичними партіями; делегування 

громадськими організаціями; делегування бізнес-середовищем; «селективний 

механізм», який може застосовуватися як до місцевих кандидатів, так і до 

іноземців; трайбалізм; пасіонарне самовисунення; близькість до правлячого 

клану («Сім’ї»); поповнення з регіональної еліти;  «народне делегування» 

(наприклад, «за згодою Майдану»).  

Елітарна освіта. Механізм професійної підготовки складається з системи 

вищих навчальних закладів, де найбільше навчалося впливових представників. В 

Україні лідерами в підготовці вищої політичної еліти є Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка та його структурний підрозділ Інститут 

міжнародних відносин, в якому дипломи отримали такі народні депутати по 

депутатським фракціям і групам Верховної Ради України VIII скликання: фракція 
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ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 20 КНУ та 1 КІМО з 139 членів 

фракції, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 10 КНУ та 2 КІМО з 

80 членів, фракція Політичної Партії «Опозиційний блок» – 2 КНУ з 43, фракція 

Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» – 1 КНУ з 26, фракція 

Радикальної партії Олега Ляшка – 2 КНУ та 1 КІМО з 20, фракція 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – 5 КНУ та 1 КІМО з 19, група «Воля 

народу» – 3 КНУ з 21, позафракційні депутати – 2 КНУ з 51. 

Дипломи про закінчення Київського національного економічного 

університету ім. Вадима Гетьмана отримали: фракція партії ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 7 з 139 членів, фракція Політичної партії 

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 2 з 80, фракція Політичної Партії «Опозиційний блок» 

– 1 з 43, фракція Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – 1 з 19, група «Воля 

народу» – 2 з 21, група «Партія «Відродження» – 1 з 23, позафракційні депутати – 

2 з 51. Київський національний торгово-економічний університет: фракція 

ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 4 народні депутати, фракція 

Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – О. Дроздик,  фракція Політичної 

партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ»  –  В. Войціцька. 

В НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» дипломи 

отримали: фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 3 з 139 членів 

фракції, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 1 з 80, фракція 

Політичної Партії «Опозиційний блок» – 1 з 43, фракція Політичної партії 

«Об’єднання «САМОПОМІЧ» – 2 з 26, фракція Радикальної партії Олега Ляшка – 

1 з 20. Національний університет «Львівська політехніка»: фракція ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 8 з 139, також, Вінницький політехнічний 

інститут – 3 з 139; НТУ «Харківський політехнічний інститут» – 1 із 139. 

Донецький політехнічний інститут закінчив 1 народний депутат з фракції 

Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» та Львівський політехнічний інститут – 

1. Донецький національний технічний університет закінчили серед представників 

фракції Політичної Партії «Опозиційний блок» – 1 з 43, Одеський політехнічний 

інститут – 1, Харківський політехнічний інститут – 1. Національний університет 
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«Львівська політехніка» в фракції Політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» – 2 з 26, Тернопільський державний технічний університет – 1. 

Донецький політехнічний інститут закінчили з групи «Партія «Відродження» – 2 

з 23, та 1 позафракційний народний депутат. Також, НУ «Львівська політехніка» 

закінчив 1 позафракційний. 

Незначну кількість дипломів про вищу освіту отримали в стінах 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» від фракції ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – С. Березенко, фракція Політичної партії 

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» – О. Семерак, фракція Політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» – Т. Острікова, серед позафракційних – О. Сироїд. 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова закінчили: 

фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 4, фракція Політичної партії 

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 4, фракція Радикальної партії Олега Ляшка – 1. 

Львівський національний університет ім. І. Франка: фракція ПАРТІЇ «БЛОК 

ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 3, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 

11, фракція Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» – 5, фракція 

Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – 2, позафракційні – 5. 

Національна академія державного управління при Президентові України: 

фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 12, фракція Політичної партії 

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 7, фракція Політичної Партії «Опозиційний блок» –   

Ю. Мірошниченко, Ю. Павленко, фракція Політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» – Т. Пастух, А. Романова, фракція Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» – С. Євтушок, В. Івченко, група «Воля народу» – Я. Москаленко 

та 5 позафракційних народних депутатів. ВНЗ Міжрегіональна академія 

управління персоналом: фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 5, 

фракція Політичної Партії «Опозиційний блок» – К. Павлов, група «Партія 

«Відродження» – В. Нечипоренко, позафракційні –  М. Головко, В. Гройсман. 

Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого: фракція ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 6, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 

ФРОНТ» – 4, фракція Політичної Партії «Опозиційний блок» – Ю. Воропаєв,     
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Д. Шпенов, позафракційні – С. Міщенко, група «Партія «Відродження» – 2. НУ 

«Одеська юридична академія»: фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» 

– П. Унгурян, фракція Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» –            

А. Журжій, група «Воля народу» – О. Довгий. 

Чернівецький державний університет ім. Федьковича: фракція ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 3, фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ 

ФРОНТ» – 2, позафракційні – 2. Волинський державний університет                   

ім. Лесі Українки: фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 2, група 

«Воля народу» – С. Мартиняк. Одеський національний університет                      

ім. І. Мечникова: фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 2, група 

«Воля народу» – 1, група «Партія «Відродження» – 2. Ужгородський державний 

університет: фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 3, позафракційні 

– 2. Уманський сільськогосподарський інститут: фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА 

ПОРОШЕНКА» – 2, позафракційні – 1. Тернопільський національний 

економічний університет: фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 5, 

фракція Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 2, група «Воля народу» –    

С. Лабазюк, позафракційні – М. Головко. Дніпропетровський національний 

університет ім. О. Гончара: фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 3, 

фракція Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – Ю. Тимошенко, група 

«Воля народу» – В. Бандуров, позафракційні – 3. 

Київський медичний університет ім. О. О. Богомольця: фракція ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – О. Богомолець, позафракційні – О. Мусій. 

Зокрема по фракціях: фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 

Херсонський технічний університет – 2, Дипломатична академія при Міністерстві 

закордонних справ України – 1, Український державний університет харчових 

технологій – 3, Київська вища школа МВС СРСР – 2, Дніпропетровський 

інженерно-будівельний інститут – 2, Івано-Франківський інститут нафти і газу – 

3, Львівський державний сільськогосподарський університет – 2, Національний 

університет кораблебудування ім.. адмірала Макарова – 2, Кам’янець-

Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського – 2; фракція 
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Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – Харківський державний економічний 

університет – 2; фракція Радикальної партії Олега Ляшка – Чернігівський 

педагогічний інститут     ім. І. Франка – 2; фракція Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» – Донецький державний університет – Г. Немиря, О. Рябчин; 

група «Воля народу» – Запорізький машинобудівний інститут – В. Богуслаєв,     

О. Пономарьов; позафракційні: Львівський торгово-економічний інститут – 2, 

Ужгородський державний університет – 2, Металургійна академія – 2. 

Вищу освіту в московських та закордонних університетах і школах 

отримала частина депутатського складу парламенту VIII скликання. В фракції 

ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»: Університет дружби народів 

ім. П. Лумумби (м. Москва) – А. Корнацький, Тираспольський державний 

педагогічний інститут ім. Т. Шевченка (м. Тирасполь, Молдова) – Г. Тіміш, 

Орловський державний педагогічний інститут (Росія) – М. Фролов, Московський 

державний технічний університет ім. Баумана  (м. Москва) – Г. Чекіта, 

Московський державний історико-архівний інститут (м. Москва) –   Р.  Чубаров; 

Harvard Kennedy School of Government – О. Бєлькова, London School of Economics 

and Political Science (LSE) (Великобританія) – А. Вадатурський, О. Порошенко, 

University of London – В. Голуб, Universität Bern – М. Єфімов, Міжнародна бізнес-

школа (Франція) – О. Порошенко, Graceland College (США) – П. Різаненко, 

Institute Of Chartered Shipbrokers (Великобританія) – О. Урбанський, 

Міжнарожний інститут менеджменту (МІМ-Київ) – Т. Кутовий, Києво-

Могилянська бізнес-школа (kmbs) – Б. Розенблат; в фракції Політичної партії 

«НАРОДНИЙ ФРОНТ»: Московський державний університет шляхів сполучення 

– О. Колганова, Курганське вище військово-політичне авіаційне училище –          

І. Лапін, Томське вище військове командне училище зв’язку – К. Матейченко, 

Московське вище загальновійськове командне училище ім. Верховної Ради 

РРФСР – А. Тетерук, University College London – Н. Кацер-Бучковська; в фракції 

Політичної Партії «Опозиційний блок»: Тамбовське вище військове авіаційне 

інженерне училище – Є. Балицький, Московський хіміко-технологічний інститут 

– Ю. Бойко, Університет Манітоби (Канада) – Ю. Льовочкіна, Відкритий 
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Міжнародний університет Великобританії ЛІНК – К. Павлов; в фракції 

Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ»: Brandeis International Business 

School (США) – В. Войціцька, Вейнський університет (Детройт, США) –             

О. Лаврик, Школа бізнесу Університету Пердью (Індіана, США) –                          

І. Мірошниченко, Університет в м. Ковентрі (Великобританія) – Л. Підлісецький, 

Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) – Р. Семенуха; в фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка – Московський державний університет              

ім. Л. В. Ломоносова – В. Вовк; в фракції Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» – Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne (Франція), University of 

Cambridge (Велика Британія) – А. Шкрум; та серед позафракційних: Steinbeis 

University Berlin (Німеччина) –   О. Єднак, Macquarie University (Австралія) –      

В. Купрій, London School of Economics and Political Science (LSE) 

(Великобританія), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) (Німеччина) 

– Ю. Левченко. 

Серед членів уряду, зокрема, міністри закінчили Національний університет 

«Києво-Могилянська академія» – О. Павленко, Харківський політехнічний 

інститут – А. Аваков, Львівський державний університет ім. І. Франка –              

В. Демчишин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка –          

А. Пивоварський, В. Кириленко, І. Жданов, С. Квіт, НТУУ «Київський 

політехнічний інститут» – Г. Зубко, П. Розенко; освіту в міжнародних та 

московських навчальних закладах отримали А. Абромавичус, О. Квіташвілі,       

Н. Яресько, А. Пивоварський, Г. Зубко, П. Клімкін [52; 47].   

Делегування політичними партіями. В Україні партійне просування 

визначається належністю до партії влади. Суто партійної політичної кар’єри в 

сучасних партіях не простежується, оскільки, партія існує не як міцний 

формотворчий чинник, а як певний політичний проект на коротко- чи 

довгострокову перспективу існування. Тому, в Україні партійне рекрутування 

носить ситуативний характер. На сьогодні не існує чіткої ієрархії просування по 

партійним щаблям, навіть перебування в молодіжному осередку партії не дає 

жодних подальших перспектив політичного майбутнього. В результаті 
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парламентських виборів, правляча партія, що створює коаліцію, рекрутує зі своїх 

лав осіб в законодавчі органи влади та на рівень регіонів. 

Сформований механізм відбору народних депутатів ще за часів 

номенклатури, й при відміні ст. 6 Конституції продовжував утримувати позиції 

компартійних представників. Інститутом представництва інтересів різних 

соціальних груп, корпоративних спільнот та еліт став парламент [271, с. 166, 

167]. Ефективним механізмом рекрутування «нагору» є членство в команді 

певного впливового політичного лідера, що являє собою клієнтарні відносини за 

фінансової підтримки спонсора. В цих командах і поза ними точиться боротьба 

«компроматів». Просуванню та «виштовхуванню на поверхню» необхідних 

лідерів слугує належність до «команди», соціальної групи чи клану [271, с. 185–

186]. В свою чергу, клієнтелізм як різновид неформальних інститутів політики є 

найбільше проаналізований [138, с. 18]. 

Політичні партії як соціальні інститути є певними «соціальними ліфтами», 

що здійснюють функцію делегування до політичного класу. В свою чергу, 

парламентські вибори 2002 р. не сприяли інкорпорації політичних партій в 

процесі прийняття політичних рішень, применшуючи їх роль в політичній 

системі. Політичні партії в 2004 р. не виконували властиві їм функції, 

трансформуючись в соціальний ліфт для окремих груп осіб, що здійснювали 

повне фінансове і кадрове забезпечення конкретно взятої партії [84, с. 12, 16, 17]. 

Така ж тенденція простежується й в процесі наступних парламентських виборів, в 

особливості 2012 р. та 2014 р. За рахунок спонсорської фінансової підтримки 

депутатів-олігархів в процесі парламентських виборів 2014 р. відбувалося 

рекрутування до парламентської еліти та урядової.   

Вплив фінансово-промислових груп витіснив сутнісне поняття «партії» в її 

класичному варіанті, натомість, підмінивши ідеологію конкретними інтересами 

та корпоративізмом. Тому, на сучасному етапі політичного процесу в Україні 

практично відсутні «ідеологічні» партії. Можна погодитися з С. Телешуном, що в 

державі сформувалися «квазіпартійні» утворення [263, с. 12]. Соціальний 

філософ  В. Глазунов зазначав, що на сьогодні всі політичні партії є засобами 
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олігархії, яка контролює як партійну систему, так і виборчу систему. Партії за 

своєю суттю є кадровими, тобто, маріонетковими бізнес-структурами для 

виконання корпоративних замовлень [33, с. 285].  

Делегування громадськими організаціями. Одним з осередків формування 

партійної еліти являються молодіжні громадські організації, які сповідують 

ідеологію і принципи власної материнської партії. В Україні молодіжні осередки 

представлені такими структурами: Всеукраїнська молодіжна громадська 

організація «Молоді регіони» при ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, молодіжне утворення 

ЛКСМУ (Ленінський Комуністичний Союз Молоді України) при Комуністичній 

партії України, Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина 

молода» при Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», при Політичній партії 

«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» діє 

Молодіжне Крило партії «УДАР Віталія Кличка». На нашу думку, такий канал 

рекрутування політичної еліти з сучасних молодіжних організацій партій не є в 

достатній мірі ефективним. Дійсні члени молодіжних осередків, як правило, є 

формальним партійним омолодженням, оскільки потрапляння до вищих позицій з 

них в реальне політичне середовище не спостерігається. Натомість, голови та 

члени професійних громадських організацій представлені в складі парламенту. 

Існують інші різні шляхи рекрутування молоді. Це, приміром, Програма 

стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади, 

яка діє в Україні протягом дев’ятнадцяти років і координується Громадською 

організацією «Ліга інтернів». За сприянням Громадської організації «Молодіжна 

альтернатива» відбувається залучення молоді у такі програми стажувань, як 

«Студенти для Парламенту України», «Студенти для органів місцевого 

самоврядування». Перевага такого механізму у відкритості та прозорості відбору 

молоді до органів виконавчої і законодавчої влади, що не виключає наявності в 

рамках існуючих програм легітимації протекціонізму і родинних зв’язків [323, р. 

127–128].  

Делегування бізнес-середовищем. Влада та бізнес в нашій державі тісно 

взаємопов’язані, представники великого бізнесу потрапляють до влади на вищі 
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позиції в системі розподілу ресурсів та управління, і навпаки, представники 

влади після завершення політичної кар’єри або закінчення терміну перебування 

на посаді з тих чи інших причин йдуть у бізнес-структури. Даний принцип можна 

зобразити схематично «державна позиція ↔ влада ↔ бізнес», що відображає 

кругообіг переходу з бізнесу до влади та навпаки (див. Рисунок 1): 
                              

                             
Рисунок 1. Кругообіг еліт «державна позиція ↔ влада ↔ бізнес» 

(Складено автором.) 

Якщо проаналізувати кількість народних депутатів, які мали бізнес на 

момент обрання, то ми побачимо: керівники та працівники приватних 

підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств на 

момент ІІ, ІІІ, VI скликань були відсутні, в V скликанні їх кількість становила 77 

(17,15 %) осіб, VІ – 39 (8,67 %), VІІ – 109 (24,49 %),VІІІ – 84 (19,95 %). Наявність 

підприємців серед народних депутатів всіх скликань: ІІ скликання – 31 (7,65 %), 

підприємці і фермери в ІІІ скликанні – 92 (20,53 %), ІV – 58 (12,89 %), в V, VІ 

скликаннях відсутні (показники проаналізовано згідно даних Центральної 

виборчої комісії України), фермери в VІІ – 3 (0,67 %), підприємці VIII – 7 (1,66 

%). Бізнес-еліта в особі олігархів як правило або перебуває при владі офіційно, 

або фінансує і контролює конкретного депутата парламенту чи члена уряду. 

Бізнес-групи сприяють якнайбільшій присутності своїх людей на владному 

олімпі (див. Додаток А, Таблиця А.2). 

Значний вплив на ефективність української держави мають групи за 

інтересами великого капіталу або фінансово-промислові групи/корпорації. Наявні 

групи за інтересами є інститутами і організаціями, які інтегровані в суспільно-

політичну систему задля розв’язання наявних в ній завдань [262, с. 74]. 

Влада Бізнес Державна 
позиція 
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Формування фінансово-промислових груп поділяється на такі етапи: 1) розподіл 

сфер впливу між «старим управлінським корпусом» та «новими підприємцями»; 

2) досягнення консенсусу між групами та розроблення ефективної форми 

співпраці; 3) боротьба за перерозподіл власності. Процес формування фінансово-

промислових груп в економічному сенсі на цьому завершився, перейшовши в 

політичну площину, що дозволяє їх класифікувати як фінансово-політичні або 

політико-економічні групи, які характеризуються поєднанням політичних, 

економічних та адміністративних складових [263, с. 20].    

Олігархи – з політичного погляду, за визначенням А. Колодій, є 

можновладцями, що використовують монополізовані ними сектори економіки 

для  концентрації політичної влади в своїх руках для подальшого збагачення. 

Олігархи володіють економічними ресурсами (промислові та фінансові 

підприємства і установи), інформаційними (друковані та електронні засоби 

масової інформації), політичними (партії, парламентські групи і фракції, важливі 

державні посади, вплив на перших осіб у державі) [95, с. 32]. На нашу думку, 

незважаючи на негативні відтінки значення олігархії, все ж таки щоб володіти 

капіталом необхідно мати підприємницький хист та розум, хоча походження 

українських олігархів і не завжди мало легальний і відкритий характер 

заволодіння власністю. 

Постає запитання, а кого саме можна вважати олігархами? Який рівень 

доходу дає підстави віднести того чи іншого власника до рівня олігарха? Перш за 

все, варто зазначити, що олігархи є людьми, формально пов’язаними з владою. 

Це люди, які володіють мільярдними статками, певною галуззю промисловості в 

країні, фінансовими установами, власними медіа-каналами, маючи закритий цикл 

обертання капіталу в певній фінансово-політичній групі. Тобто, фактично 

здійснюють формальний вплив на владні відносини, виступаючи спонсорами 

декількох політичних акторів в законодавчій чи виконавчій гілках влади. Тим 

самим вони здійснюють завуальований вплив на прийняття політико-

управлінською елітою найважливіших державно-політичних рішень та на 
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визначення зовнішньо- та внутрішньополітичного курсу розвитку держави, на 

вибори Президента України та керівників центральних та місцевих органів влади. 

Розмежування політики та бізнесу так і не відбулося й до сьогодні, 

зумовивши появу «бізнес-політичної еліти». Чим далі, тим більше відбувається 

зростання бізнесу та політики, що проявляється негативними явищами для 

політичного та суспільно-економічного життя суспільства. Правова легалізація 

фінансово-промислових груп відбулася в 1995 р., згідно Закону України «Про 

промислово-фінансові групи в Україні» від 21.11.1995 р. № 437/95–ВР, який в 

2010 р. втратив чинність. Нині дедалі актуальнішим постає питання про 

створення концепції управління фінансово-політичними групами в межах 

політичної системи України. 

«Селективний механізм». Одним із важливих механізмів формування та 

розвитку еліти є відбір (selection), зокрема й в державному управлінні.  Закритий 

тип селекції полягає у переважанні висунення на провідні позиції «своєї» 

людини, що сумлінно довела відданість соціальній групі, лідерові чи клану. Дія 

цього механізму має негативні наслідки і сприяє поступовій деградації еліти [259,  

с. 47].  

Для осіб, що намагаються потрапити до еліти, важлива підтримка як збоку 

самої управлінської системи, у якій вони націлені зробити кар’єру, так і з боку 

сил за межами системи. Особа задля набуття елітного статусу має впливати на 

осіб, що стоять на вищих щаблях ієрархії і водночас шукати підтримку у 

впливових людей поза цією системою. За відсутності даної стратегії потенційні 

можливості кандидата знижуються за різноманітності та суперечливості критеріїв 

селекції. Просування нагору є ефективнішим при відсутності бюрократичних 

сходинок та рутинних процедур [271, с. 170].  

Нинішня влада застосувала «механізм селекції» із кола іноземних 

представників вдали та бізнесу – зі Сполучених Штатів Америки, Грузії, Польщі, 

Естонії, Литви. Для більш ефективного розвитку країни на деякі міністерські 

посади відбулося призначення трьох спеціалістів-іноземців, яким Президент 

України надав українське громадянство – це призначення Н. Яресько міністром 
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фінансів, радником якої став І. Міклош – словацький економіст і політик;           

А. Абромавичуса – міністром економічного розвитку і торгівлі, який своїм 

радником призначив естонку Я. Мерило (у травні 2015 р. звільнилася з посади); 

О. Квіташвілі – міністром охорони здоров’я; Е. Згуладзе-Глуксманн – 

заступником міністра внутрішніх справ; Г. Гецадзе – заступником міністра 

юстиції; Д. Сакварелідзе – заступником генерального прокурора України; екс-

президента Грузії М. Саакашвілі – спочатку головою Консультативної 

міжнародної ради реформ і одночасно позаштатним радником Президента 

України, а з 30 травня 2015 р. головою Одеської обласної державної адміністрації 

[22, с. 12–16], якого в листопаді 2016 р. було звільнено з займаних посад 

Президентом України.  

Рекрутування в українську управлінську еліту іноземців свідчить про 

відсутність в оточені Президента достатньої кількості кандидатів на ключові 

управлінські посади в уряді, на яких він може покластися в реалізації програми 

розвитку країни. З другого боку, перейняття іноземного досвіду управління і 

реформування державного сектору, впровадження нових методів ефективного 

управління в державному будівництві та механізмів боротьби з корупцією може 

мати і позитивний результат для країни. Призначення управлінців-іноземців 

зазвичай відбувалося лобістськими методами за сприяння МВФ, США та інших 

донорів, які шукали надійних контролерів за розподілом фінансової допомоги, 

яку вони надають Україні.  

Як показав час, ефективність дії «селективного механізму» рекрутування 

управлінських кадрів не виправдалася. На початку травня 2016 р. подали у 

відставку всі три міністри-іноземці. За власним бажанням звільнилася заступник 

міністра внутрішніх справ Е. Згуладзе. Свої посади залишили заступник голови 

Одеської ОДА О. Боровик та М. Гайдар. Генеральний прокурор України              

В. Шокін звільнив свого першого застурника Д. Саквалерідзе. Всіх цих іноземних 

технократів було призначено на посади за їх професійні якості і успіх. На зміну 

грузинам-іноземцям прийшли польсько-словацькі реформатори. П. Порошенко 

призначив своїми представниками в Кабінеті Міністрів України автора 
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«польського економічного чуда», колишнього віце-прем’єр-міністра Польщі        

Л. Бальцеровича та колишнього віце-прем’єр-міністра і міністра фінансів 

Словаччини І. Міклоша. До сформованої групи міжнародних радників в Україні 

були запрошені екс-голова МВС Польщі Є. Міллер та екс-депутат сейму М. Чех. 

На керівні посади українських державних підприємств призначено: екс-президент 

PKP Carco В. Бальчун очолив ПАТ «Укрзалізницю», менеджер американського 

офісу аудиторської компанії KPMG І. Смілянський очолив УДППЗ «Укрпошта». 

Головою заводу ДП «Електроважмаш» планується призначити керуючого 

заводами французької скляної компанії Saint-Gobain, француза Ж.–А. Барбозу 

[248, с. 13, 18]. 

Трайбалізм (трибалізм), тобто клановість на основі земляцької 

спорідненості. Суспільство не позбавилося таких чинників, як солідарність між 

вихідцями з одного регіону, некритична підтримка територіально «свого» 

політика чи управлінця. У цьому ж ряду «сімейність» як голосування за членів 

родини «свого» кандидата або «свого» політика, чиновника, бізнесмена, 

найчастіше в обмін на спонсорську допомогу. Дані тенденції привносять у 

політичний вибір громадян позаполітичні чинники, що негативно впливає на 

якість обраних представників законодавчої діяльності [283, с. 5].  

Пасіонарне самовисунення. За період 2014–2015 рр., до парламенту та 

урядових посад прийшли активісти з Майдану, які до цього не мали політичного 

досвіду. Як засвідчує досвід країн Центральної Європи, що самоорганізовані 

протестні рухи можуть породити нову хвилю політиків та їх нову якість, з 

орієнтацією на потреби суспільства. В Україні процес самоорганізації тільки 

набирає обертів [179, с. 11].  

О. Колісник розподіляв еліту за двома політичними лініями. До першої 

відносяться представники проросійських поглядів – Л. Кучма та В. Янукович, 

навколо яких утворювалася «каста недоторканих» у вигляді народних депутатів 

Верховної Ради України. До другої належать представники націонал-

суверенницького табору – Л. Кравчук, В. Ющенко [94, с. 9–11]. «Провідник 

української нації, – як вважав О. Колісник, – має бути пасіонарним духовним 
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вождем, який за втілення в життя ідеї нації здатний пожертвувати всім, що має у 

своєму житті й своїм життям» [94, с. 15].  

За висловлюванням народного депутата України ІІ скликання                                     

Є. Жеребецького, на запитання, чи є наразі в нашій державі 5 % пасіонаріїв, він 

зазначав, що «у нас почався дуже цікавий процес. 2004 р. показав, що потенціал 

пасіонарності в суспільстві дуже великий, це засвідчила Помаранчева революція, 

коли жителі російськомовного Києва вийшли на вулицю. Адже на майдані 

галичан було не так багато – максимум 30 тисяч, здебільшого там були самі 

кияни – до півмільйона, мільйона. Це означає, що рівень пасіонарності в 

суспільстві дуже високий, і коли такі люди потрапляють у владу, то запускається 

певний механізм. Однак, повторюю, таких осіб гальмують на всіх рівнях» [249].  

Політичне лідерство як чинник суспільно-політичного розвитку 

відображається в спроможності через ідеї об’єднувати великі людські спільноти, 

згуртовувати націю та бути об’єктом розподілу суспільства на конфліктуючі 

сторони, тобто, прошарки, групи, класи, страти. Основним питанням виступає 

політична складова джерел формування соціальних механізмів, підтримка 

впливових суспільних груп, виокремлення серед них найбільш провідних для 

реалізації встановленої мети [271, с. 186].  

Близькість до правлячого клану. Американський радник Дж. Клігман до 

факторів входження в еліту відносив вертикальні відносини між патроном і 

протеже, наявність впливових родичів, друзів, минулих колег і однокласників. На 

думку Дж. Клігмана, саме ці фактори й створюють механізм входження до груп, 

схожих на мафіозні «сім’ї» [8, с. 393]. Такий механізм був особливо характерний 

для періоду президентства В. Януковича, однією з ознак авторитарного 

політичного режиму. Формування сучасної еліти України відбувається в 

«закритій» формі, за системою гільдій, де відбір проводиться обмеженим колом 

людей, за принципами непотизму, кумівства. 

Непотизм (лат. nepos (nepotis) – онук, нащадок, племінник), тобто 

фаворитизм в прийнятті на роботу чи наданні статусної посади [273, с. 478], або 

призначення на посади у владних органах близьких родичів, свояків, друзів, 
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членів своєї сім’ї. В давні часи явище непотизму мало спадково-кровну 

спорідненість. Нині в середовищі політичної еліти непотизм проявляється через 

родинність, земляцтво та клановість, що є деструктивним для сучасної політичної 

еліти України, характеризуючи її як замкнену касту [229, с. 499]. Хоча Законом 

України «Про державну службу» (ст. 12) регламентується неможливість 

підпорядкування «близьких осіб», і те саме встановлено Законом України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» [66, с. 11], явище непотизму зберігається у 

прихованій формі.  

Починаючи з 2011 р. Президент України В. Янукович формував владне коло 

зі своїх друзів та родичів. Наближені до президентського оточення стали 

іменуватися «Сім’єю». Зокрема, «сімейними» вузами були зв’язані з В. Януковичем 

Міністр внутрішніх справ В. Захарченко, голова Національного банку С. Арбузов, 

який в грудні 2012 р. обійняв посаду першого віце-прем’єр-міністра при Другому 

уряді М. Азарова, Глава Адміністрації президента України С. Льовочкін, якого 

називали кумом В. Януковича, кум дружини президента Л. Янукович Голова Ради 

Міністрів Криму В. Джарти (помер 17 серпня 2011 р.) та Генеральний прокурор 

України В. Пшонка, якого теж називали кумом В. Януковича і брат якого                

М. Пшонка був призначений 20 грудня 2010 р. заступником голови Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Одне з 

ключових положень у «Сім’ї» посідав старший син президента О. Янукович, який 

акумулював у своїх руках бізнес-імперію [124, с. 14–15]. Друзі та родичі в даній 

бізнес-імперії були структурними елементами конкретних галузей промислового 

виробництва та впливовими особами в управлінні державою.   

Принцип «сімейності» не зник і при нинішній владі Президента України        

П. Порошенка. За узвичаєною практикою, його син став народним депутатом 

України VIII скликання від блоку імені свого батька. Син екс-генерального 

прокурора України В. Яреми В. Ярема обійняв посаду начальника Департаменту 

реєстрації речових прав на нерухоме майно в Державній реєстраційній службі 

України, де він до цього був заступником начальника. Син народного депутата 

України від Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» С. Пашинського (голови 
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Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони)             

А. Пашинський, за даними засобів масової інформації, був призначений 

начальником департаменту підприємства «Спецтехноекспорт», яке являється 

торговим агентом державного концерну «Укроборонпром» [190].  

Поповнення з регіональної еліти. На загальноукраїнському рівні 

представництво та управління здійснюється національною елітою, а на рівні 

адміністративних одиниць – регіональною елітою. У свою чергу, регіональна еліта 

розподіляється за територіально-адміністративним поділом (формальний рівень). За 

сферою інтересів (неформальний рівень) регіональна еліта розподіляється на 

корпоративні групи, найменування яких асоціюється з регіоном/областю 

походження. Тож, до неформальної еліти можна віднести такі регіональні клани 

як: дніпропетровський, донецький, харківський, одеський, київський, кримський, 

львівський, вінницький та «клан-неофіт» волинський. Розподіл за регіональною 

ознакою наведено нижче (див. Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Розподіл еліти за регіональною ознакою. (Складено автором.) 
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Більшість кланів є фінансово-політичними групами, вихідці з яких, 

заволодівши свого часу місцевими ресурсами, вийшли на загальнодержавний 

рівень в уряді та парламенті, так би мовити, офіційно легалізувавшись у великій 

політиці. Втративши місце у парламенті, колишній народний депутат може 

обійняти високу посаду в органах виконавчої влади у регіоні свого походження, 

очікуючи на кращі преференції в майбутньому. Таке рекрутування еліт в 

українській практиці відбувається досить часто. При цьому регіональні бізнес-

політичні групи можуть ставати ядром загальнонаціональних політичних 

суб’єктів, як це показує приклад донецької групи, яка до 2014 р. була ядром 

ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, а потім ядром Політичної Партії «Опозиційний блок». 

«Народне делегування». Наприкінці 2013 – на початку 2014 рр. відбулися 

масові протести  проти  тодішнього правлячого режиму під назвою 

«Євромайдан». Події на Майдані, обрана ним Народна рада показали здатність 

населення до самоорганізації, до переходу у якість дієвого громадянського 

суспільства. Ухвалення Верховною Радою України попереднього скликання 

антидемократичних диктаторських законів 16 січня 2014 р. розкололо 

український політикум на прихильників демократичного режиму та минулого 

авторитарно-корпоративістського. Ці закони втратили чинність 2 лютого 2014 р., 

а деякі з них так і не набули чинності [61, с. 16–19; 58, с. 19–20; 59, с. 20–21; 62, с. 

21–22; 63]. Розпад правлячого режиму висунув потребу повного оновлення 

системи політичного управління та її кадрового складу, омолодження і оновлення 

правлячої еліти України. Головними вимогами учасників Майдану до політиків 

та управлінців були: досвід роботи у відповідній галузі не менше семи років, за 

винятком роботи в Міністерстві оборони, Міністерстві внутрішніх справ та 

Службі безпеки України [306; 181, с. 28]; досвід роботи до п’яти років на 

керівних посадах; не перебування, починаючи з 2012 р., на посадах міністрів, 

губернаторів та на керівних посадах в Адміністрації Президента України; 

відсутність майна, здобутого неправовим шляхом; відсутність звинувачень у 

порушеннях прав людини і причетності до корупційної діяльності [247, с. 10–

11; 126]. Тим самим виникли сприятливі умови для самовияву особистостей 
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пасіонарного типу, які проявили себе найактивнішими учасниками масових 

протестів і які в силу цього могли претендувати на місце у політичному 

управлінні за принципом «висунення Майданом».  

Події на Майдані спричинили революцію свідомості, особливо у ставленні 

до сфери державної кадрової політики, з тим щоб політико-управлінська еліта 

української нації набула найкращих лідерських якостей. Саме сьогодні 

українське суспільство потребує лідера нового типу, який здатен буде 

реформувати країну [194, с. 66].  

Наслідки змін у політико-управлінській еліті були неоднозначними. Деякі 

представники і групи еліт так і залишились недоторканими, зберігали свої 

позиції. Дехто з еліти зайняв менш важливі і престижні, але політично впливові 

посади. Дехто полишили політично впливові посади і зайняли посади, не 

пов’язані з політикою чи вузькоспеціалізовані. Деякі були змушені зайняти 

незначні посади або перейти в іншу «ідеологічну віру» задля політичного 

самозбереження. Деякі добровільно залишили посади, які потім ліквідовувалися 

[53, с. 106].  

Ефективність кожного із механізмів рекрутування еліти визначається 

насамперед її якісним складом, засобами оптимізації якого вважаються (зокрема, 

Г. Ашиним) такі, як тестування претендентів на державні посади з метою 

визначення їхнього «коефіцієнту інтелекту» (IQ) – засіб, що застосовувався ще в 

Древньому Китаї; часткове заміщення державних посад на конкурсній основі 

шляхом проведення конкурсів загальнонаціонального та регіонального рівня; 

незалежність експертів (психологів, соціологів, спеціалістів з менеджменту), 

введених до конкурсних комісій; ретельна перевірка репутації та стану здоров’я 

претендента [8, с. 395–396].   

Процес формування політико-управлінської еліти навіть в умовах 

демократичних інститутів – багатопартійності, парламентаризму та виборчої 

системи, залишається переважно закритим. Доступ до парламенту та владних 

структур є можливим для представників окремих суспільних груп. У владні 

структури будь-яких гілок управління еліта рекрутуються із середовища 
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найбільш привілейованих верств суспільства. Рекрутування до лав політико-

управлінської еліти відбувається не тільки за соціально-політичною належністю, 

а й з врахуванням рівня освіти, досвіду професійної діяльності, гендерного 

чинника, етнічної належності. Розширення чи звуження доступу до владних 

структур як правило пов’язане з позиціями та діяльністю впливових політичних 

партій, які й визначають механізми рекрутування [210, с. 128–129].   

Аналізуючи у своєму дисертаційному дослідженні процес рекрутування 

української еліти С. Чемекова зробила висновок, що занепад радянського режиму 

не став переломним моментом в появі потужної сили, здатної сформувати 

суспільного лідера задля створення власної політичної еліти. В свою чергу, 

українська еліта зберігає в собі риси еліти регіональної, несамостійної та 

виконавської, яка замикається в собі, в ній спостерігається незначний процес 

оновлення та притоку нових людей [292, с. 162].  

Формування урядових команд здебільшого здійснюється за 

територіальними чи професійно-галузевими ознаками. Інтереси серед чиновників 

вищої управлінської ланки міцно пов’язані і «своїми» підприємствами і 

територіальними «вотчинами», в чому й проявляється їх протекціонізм.  

Для прикладу, під час парламентських виборів України 2002 р., при 

формуванні виборчих списків політичних партій і боків домінували кланові 

інтереси і родинні зв’язки [297, с. 125]. Дана ситуація мала місце й при 

проведенні парламентських виборів 2012 р., коли до Верховної Ради України 

народні депутати провели своїх синів, братів й інших родичів. При аналізі 

депутатського складу Верховної Ради України VIІ, VIII скликань можна виявити 

низку кланових груп. 

 Розподіл фінансово-політичних груп та їх підтримка партій на 

парламентських виборах 2006 р. була представлена наступним чином. Ті партії, 

які отримали владу після «помаранчевої революції», підтримувалися такими 

фінансово-промисловими групами: Політична партія «Народний союз «Наша 

Україна» – корпорацією «Індустріальний союз Донбасу» та корпорацією 

«Укрпромінвест»; виборчий блок «Блок Юлії Тимошенко» – групою «Приват», 
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корпораціями «Укравто», «Запоріжсталь», «Фінанси та кредит»; Соціалістична 

партія України – групою «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». 

Опозиційна ПАРТІЯ РЕГІОНІВ в основному отримувала фінансову підтримку від 

ЗАТ «System Capital Management» та пов’язаних з ним компаній Донецького 

регіону. Перемогу на парламентських виборах здобула ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, тобто 

до влади прийшла найпотужніша фінансово-промислова група країни [180, с. 18].  

Великий капітал взяв активну участь у чергових 2006 р. та позачергових 

2007 р. виборах до Верховної Ради України. Основні фінансово-політичні групи 

України робили ставки на найбільш популярні політичні сили. У 2006 р. з 

перемогою ПАРТІЇ РЕГІОНІВ на парламентських виборах до влади прийшли 

вищі чиновники періоду президентства Л. Кучми та фінансово-промислова група 

ЗАТ «System Capital Management», власником якої є Р. Ахметов, чия креатура 

склала основу парламентської фракції [261, с. 105].  

Суттєвим гальмом для якісного оновлення влади є те, що вона 

розглядається претендентами на неї не так як засіб поліпшення країни, а як засіб 

особистого збагачення. Зокрема, за часів В. Януковича особи, наближені до 

«Сім’ї», контролювали Національний банк України, Міністерство внутрішніх 

справ України та Державну податкову інспекцію. Схематично в оточення            

В. Януковича входили групи ЗАТ «System Capital Management», братів А. і         

С. Клюєвих, Д. Фірташа, «Заслужених донецьких адміністраторів» [83, с. 121–

123]. Представники останньої очолили: М. Азаров – уряд, а В. Рибак – парламент, 

отримавши підтримку відповідно 250 і 252 голосів «За» народних депутатів [80, 

с. 5].  

Наслідком стало глибоке соціальне розшарування у суспільстві. У 2010 р. 

структура розподілу багатства в Україні виглядала наступним чином: 5 % так 

званої еліти володіли 65 % всіх багатств; 60 % народу володіли 5 % багатств; 35 

% населення середнього класу володіли 30 % багатств [295, с. 5].  

Вплив бізнесу на Верховну Раду України проявляється наявністю не тільки 

фракцій, а й неформальних груп, залежних від нього. В парламенті VIII 

скликання неформальні групи впливу на прийняття державних рішень 
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розподілилися таким чином: у групі І. Коломойського позафракційних – 7 осіб, 

членів фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 2, депутатська група 

«Партія «Відродження» – 3, фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 

2, фракції Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» – 1. Група                   

Р. Ахметова складається з фракції Політичної Партії «Опозиційний блок», а 

також має підконтрольних 20 народних депутатів. До групи С. Льовочкіна 

входять 5 депутатів фракції Політичної Партії «Опозиційний блок», 2 – із 

депутатської групи «Воля народу», 3 – із Політичної партії «УДАР (Український 

Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»; 1 – із фракції ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» та 1 – позафракційний. Навколо Д. Фірташа 

об’єдналися 1 член депутатської групи «Воля народу», 1 – фракції ПАРТІЇ 

«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», 2 – Політичної Партії «Опозиційний блок», 2 – 

Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 

Віталія Кличка». Групу Ю. Бойко складають 3 члени фракції Політичної Партії 

«Опозиційний блок», 1 – депутатської групи «Воля народу». А. Яценюк має 

вплив на 18 народних депутатів в фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ 

ФРОНТ», А. Авакову підпорядковані неформально – 4, О. Турчинову – 13,          

А. Парубію – 7 народних депутатів. В. Пінчук має по одному депутату в 

Політичній партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 

Віталія Кличка», фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» та серед 

позафракційних. О. Тягнибок має групу із 6 позафракційних народних депутатів 

[14, с. 32–34].  

Серед основних бізнес-груп помітне місце займають наразі власники таких 

фінансово-промислових груп, як І. Коломойський – дніпропетровська група 

«Приват», Р. Ахметов – ЗАТ «System Capital Management», Д. Фірташ – Group 

DF,  В. Пінчук – група «Інтерпайп», які займають менш публічні позиції в 

державі. Зокрема, серед народних депутатів VIII скликання власниками-

олігархами великого бізнесу являються В. Новинський – група компаній «Смарт-

Холдинг», К. Жеваго – група «Фінанси та кредит», С. Тарута – корпорація 
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«Індустріальний союз Донбасу». Нинішній Президент України П. Порошенко є 

власником групи «Укрпромінвест». 

Як зазначав Д. Коротков, «в політиці немає математично вивірених, 

розрахованих систем, які дозволяють безпомилково визначати оптимальну 

формулу рекрутування політичних еліт. Тому на практиці обидві системи відбору 

не існують у «чистому» вигляді. Звичайно, недоліки однієї системи 

компенсуються запозиченням переваг іншої, але це також не гарантує високої 

якості такого поєднання. У президентських республіках щойно обраний 

президент сам формує свою «команду», до якої нерідко входять функціонери 

відповідно до номенклатурних принципів відбору. Крім того, на селекцію і 

соціальну результативність еліти значний вплив здійснює якість і тип освіти, 

соціокультурне середовище та інші чинники соціалізації, які діють по-різному в 

суспільствах з перевагою тієї чи іншої системи цінностей» [105, с. 40–41].   

Зміна політичної еліти відбувається як еволюційним, так і революційним 

шляхом. Основні механізми її формування – вибори і призначення не зазнали 

якісних змін, натомість, вдосконалилися вже існуючі, з’явилися нові механізми, 

які мають ситуативний характер. Нинішня українська політико-управлінська 

еліта перебуває у стадії формування і розвитку, набуваючи нових рис та нового 

способу мислення.  

Нами надано авторське визначення таких понять як «механізми входження 

в політико-управлінську еліту» та «політико-управлінська еліта». Запропоновано 

авторський перелік таких субмеханізмів як елітарна освіта; делегування 

політичними партіями; делегування громадськими організаціями; делегування 

бізнес-середовищем; «селективний механізм»; трайбалізм (трибалізм); пасіонарне 

самовисунення; близькість до правлячого клану; поповнення з регіональної еліти; 

«народне делегування».  

Значний вплив на формування політико-управлінської еліти має 

неформальне середовище, таке як бізнес-групи і фінансово-промислові групи. Від 

їх залежить розподіл та першість місць в партійних списках, формування 
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парламентських фракцій, результати важливих політичних рішень та 

спрямованість державного розвитку.  

 

 

3.2. Проблема підвищення фахового рівня управлінських кадрів та 

шляхи її вирішення 

 

 

Радикальне оновлення українського суспільства та ринкові перетворення, 

що відбуваються на сучасному етапі державотворення, ставлять підвищені 

вимоги до керівників всіх рівнів державного управління, рівня їх підготовки і 

особистих якостей. Між тим, за оцінками експертів кадри в сфері державного 

управління та органах місцевого самоврядування не мають достатньої підготовки 

до інноваційної діяльності та здійснення суспільних реформ [246, с. 137].  

Проблема становлення управлінських кадрів обумовлена утворенням 

управлінських структур різних рівнів та сфер управління. Процес формування 

владних органів управління та місцевого самоврядування на його початковому 

етапі відбувався двома шляхами: 1) з кадрів, що володіли досвідом управлінської 

діяльності, здобутим в умовах радянського суспільства; 2) з працівників, які 

прагнули принести користь для держави, поки що не маючи при цьому 

відповідного досвіду, знань, вмінь та управлінських якостей [183, с. 95–96]. Такі 

підходи були зумовлені станом перших років незалежності, коли в переломні 

моменти державотворення система підготовки управлінських кадрів ще не була 

достатньо сформованою. Наповнення кадрів в управлінських структурах 

відбувалося переважно з когорти людей, які володіли радянським досвідом 

здійснення владних повноважень в силу відсутності відповідного управлінського 

досвіду в молодого покоління. 

Відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни користуються рівним 

правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого 

самоврядування [101, с. 381–417]. За особистої ініціативи та відповідності 
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освітнім і професійним критеріям кожен громадянин України має право на 

власну професійну реалізацію в сфері державного управління. 

Правове регулювання підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців були закріплені в Постановах Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про роботу з кадрами в 

центральних і місцевих органах державної виконавчої влади» від 20.09.1995 р.   

№ 747, «Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців» від 16.04.1998 р. № 499, «Про затвердження 

Положення про проведення атестації державних службовців» від 28.12.2000 р.   

№ 1922, «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в 

органах місцевого самоврядування» від 24.10.2001 р.№  1386, «Про затвердження 

Положенням про формування кадрового резерву для державної служби» від 

28.02.2001 р. № 199, «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців» від 15.02.2002 р. № 169, 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби» від 25.03.2016 р. № 246, «Про центри перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» від 16.12.2004 р. 

№ 1681, та Наказ Національного агентства України з питань державної служби 

«Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом 

державного органу» від 03.03.2016 р. № 47.  

Ґрунтовне визначення складових кадрової політики надається в розробленій 

урядом постанові «Про затвердження Положення про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення 

про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівників державних підприємств, установ і організацій» від 08.02.1997 р. № 167 

[214], що в більш ширшому визначенні висвітлюється в Постанові Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування» від 07.07.2010 р. № 564, у якій підготовка 
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державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування розуміється 

як:  1) здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, зокрема, 

отримання наукового ступеня, навчання в інших навчальних закладах чи 

установах для набуття професійної діяльності в державних органах;                      

2) перепідготовка державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування – здобуття на основі наявного освітньо-кваліфікаційного рівня та 

досвіду освіти за напрямком підготовки відповідного спрямування;                       

3) підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування – навчання з ціллю закріплення вже набутих знань і навичок для 

виконання відповідних обов’язків і завдань в державних органах [215]. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про Положення про 

формування кадрового резерву для державної служби» від 28.02.2001 р. № 199, 

встановлюється порядок формування кадрового резерву для державних 

службовців. В ст. 27 чинного Закону України «Про державну службу» від 

16.12.1993 р. № 3723–XII просування по службі державного службовця 

здійснюється шляхом зарахування до кадрового резерву. У державних органах 

створюється кадровий резерв для зайняття посад державних службовців, а також 

для просування по службі. Формується кадровий резерв на основі: 1) спеціалістів 

місцевого та регіонального самоврядування, виробничої, соціально-культурної, 

наукової та інших сфер, а також випускників навчальних закладів відповідного 

профілю; 2) державних службовців, які підвищили кваліфікацію або пройшли 

стажування та рекомендовані для просування на більш високі посади (ст. 28 

Закону України «Про державну службу») [64, с. 1188]. В редакції цього Закону 

станом на 3 лютого 2015 р., в ст. 27 вказується, що просування по службі 

державного службовця здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на 

конкурсній основі чи шляхом присвоєння державному службовцю більш 

високого рангу. Переважне право на просування по службі мають державні 

службовці з найкращими досягненнями результатів роботи, ініціативні, ті, які 

безперервно підвищують свій професійний рівень й зараховані до кадрового 

резерву [66, с. 18]. Слід зауважити, що в новій редакції Закону України «Про 
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державну службу» від 17.11.2011 р. № 4050–VI, формування кадрового резерву 

не передбачається. 

Низка Указів Президента України «Про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» від 30.05.1995 

р. № 398/95, «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної 

служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і 

організацій» від 10.11.1995 р. № 1035/95, «Про стратегію реформування системи 

державної служби в Україні» від 14.04.2000 р. № 599/2000, «Стратегія державної 

кадрової політики на 2012–2020 рр.» від 01.02.2012 р. № 45/2012 [277], яка 

засвідчила пріоритетне ставлення до державної кадрової політики для 

президентської вертикалі. 

Наявність вагомого пакету законів та підзаконних нормативних актів щодо 

розвитку, вдосконалення, завдань та цілей державної кадрової політики свідчить 

про плідну роботу держави в кадровому забезпеченні кадровими ресурсами усіх 

суспільних сфер.  

Основними суспільно-політичними факторами, які сприяють розробці 

ефективної системи державного управління і кадрової політики, виступають: 

- курс на радикальні перетворення сучасного українського суспільства у сферах 

економіки, політики, духовності, соціального життя, формуванні інститутів 

громадянського суспільства;  

- масштабність та динаміка формування нових органів державної влади та 

місцевого самоврядування; 

- нові вимоги до управлінських кадрів, зумовлені умовами ринкової  економіки та 

плюралізмом форм власності; 

- внутрішньополітична боротьба за владу олігархічних і політичних  кланів, 

угрупувань, представників різних гілок влади як в центрі, так і в регіонах;  

- інтенсифікація професійної підготовки державних службовців; 

- потреба в усуненні вагомих недоліків в роботі з керівними кадрами [183, с. 5–6].  
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Основні завдання державної політики щодо підготовки управлінських 

кадрів полягають в наступному: розробка нових механізмів залучення 

висококваліфікованих кадрів та механізмів оцінювання їх кваліфікації, 

компетенції, перепідготовки і неперервності навчання; розроблення та 

впровадження професійних стандартів, формування та підтримка діючого резерву 

кадрів для всіх сфер суспільної діяльності; державне регулювання 

профорієнтаційної роботи серед молоді; стимулювання основних напрямків 

розвитку кадрового потенціалу за допомогою системи преференцій та пільг [48, с. 

8]. Вітчизняні принципи кадрової політики полягають у навчанні державних 

службовців впродовж усього життя, у відповідності до досвіду європейських 

розвинених країн. 

На думку М. Пірен, формування державної кадрової політики, а саме її 

елітизація, являє собою складний та багатоманітний процес, який полягає в 

науково-дослідній, організаційно-управлінській, законодавчій діяльності на 

засадах новітніх підходів та змін. Суб’єктами елітизації державної кадрової 

політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України [193, с. 10, 11]. Зокрема, елітизація кадрового потенціалу є шляхами 

реалізації елітної підготовки кадрів, форми і механізми задля досягнення 

значного рівня формування людських ресурсів та їх використання щодо 

забезпечення державних інтересів у всіх її суспільних сферах [193, с. 45].   

Згідно статистичної інформації Національного агентства України з питань 

державної служби, за даними Пенсійного фонду України та Державної служби 

статистики України, станом на 01.01.2014 р. чисельність державних службовців в 

країні складала 433 269 тис., що становило 0,95 % від загальної чисельності 

населення (45426,2 тис. осіб), з них: 335 270 тис. – загальна кількість державних 

службовців, 97 999 тис. – загальна кількість посадових осіб місцевого 

самоврядування [50, с. 3, 5]. Станом на 01.01.2015 р. загальна чисельність 

державних службовців налічувала 380 257 тис., а саме, 0,88 % від загальної 

чисельності населення (42928,9 тис. осіб), з яких державних службовців – 295 709 

тис., а посадових осіб місцевого самоврядування – 84 548 тис. [51, с. 4, 6].   
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Відповідно до розподілу за категоріями посад (станом на 01.01.2015 р.) 

кількість державних службовців керівників становило 77 686 тис. осіб. За 

категоріями посад: І категорія – 211 тис. осіб, ІІ – 884 тис. осіб, ІІІ – 3 339 тис. 

осіб, IV – 8 995 тис. осіб, V – 22 028 тис. осіб, VІ – 42 232 тис. осіб [51, с. 11]. Як 

ми бачимо, першу категорію посад займає досить широке коло осіб. З 

розгалуженням нижчих рівнів посад керівників, їх кількість зростає в 

геометричній прогресії, у відповідності до значної кількості самих посад, 

відображені у Таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розподіл за категоріями посад – керівники (станом на 01.01.2015 р.) 
Категорії посад I  II  III IV V VI Загальна 

кількість 
Керівники 
(тис. осіб) 

211 884 3 339 8 995 22 028 42 232 77 686 

  Укладено автором на основі джерела: Інформаційне видання «Державна служба в 
цифрах – 2015». Національне агентство України з питань державної служби. Видавець – Центр 
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. – 2015. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.center.gov.ua/attachments/article/26/CSF_2015_UKR.pdf. – Назва з 
екрану. – С. 11.      
 

На відміну від керівників, посади спеціалістів в другій категорії посад 

представлені незначною кількістю, оскільки, спеціалісти як посади нижчого рівня 

мають порядок збільшення до сьомої категорії посад. До завдань спеціаліста в 

державному органі входить робота по впорядкуванню, структуризації та аналізі 

інформаційних матеріалів у відповідності до сфери посадових обов’язків 

спеціаліста як державного службовця. Посади спеціалістів є основою у виконанні 

завдань та організаційних доручень, для оперативності та ефективності робочого 

процесу. Числове співвідношення спеціалістів станом на 2015 р. становило: ІІ 

категорія посад – 33 тис. осіб, ІІІ – 3 850 тис. осіб. До четвертої категорії, яка 

містила 2 037 тис. осіб належать спеціалісти Адміністрації Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів України та Апарату Верховної Ради України, 

натомість, як головні спеціалісти даних органів мають третю категорію посад. В 

значній кількості наявність спеціалістів простежувалася в V категорії – 28 947 
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тис. осіб, VІ – 74 011 тис. осіб, VІІ – 109 145 тис. осіб [51, с. 11], відображені у 

Таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Розподіл за категоріями посад – спеціалісти (станом на 01.01.2015 р.) 
Категорії посад II III IV V VI VII Загальна 

кількість 
Спеціалісти    
(тис. осіб) 

33 3 850 2 037 28 947 74 011 109 145 218 023 

Укладено автором на основі джерела: Інформаційне видання «Державна служба в 
цифрах – 2015». Національне агентство України з питань державної служби. Видавець – Центр 
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. – 2015. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.center.gov.ua/attachments/article/26/CSF_2015_UKR.pdf. – Назва з 
екрану. – С. 11.    

 
Станом на 01.01.2015 р. частка державних службовців, які займали посади 

керівників, становила 26,27 %, та посади спеціалістів – 73,72 % [51, с. 11], 

відповідно частка державних службовців (станом на 01.01.2014 р.), які займали 

посади керівників становила 26,34 %, а посади спеціалістів – 73,6 % [50, с. 11]. 

Станом на 1 січня 2012 р. частка державних службовців, які займали керівні 

посади, становила 27,3 %, посади спеціалістів – 72,7 % [49, с. 9]. Як видно з вище 

наведених даних в таблицях, за першою категорією посад незначна частка 

керівників – 211 тис. осіб, відповідно друга категорія становить – 884 тис., третя 

– 3 339 тис., четверта – 8 995 тис., п’ята – 22 028 тис., шоста – 42 232 тис. 

Спеціалістів другої категорії нараховувалося всього 33 тис. осіб, значне 

збільшення чисельності державних службовців спостерігалося з третьої до сьомої 

категорій посад. 

В порівнянні з 2015 р., у 2012 р. загальна чисельність державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування складала 367 308 тис., 

що становило 0,8 % від загальної чисельності населення (45633,6 тис. осіб), в 

тому числі, державних службовців – 268104 тис., посадових осіб місцевого 

самоврядування – 99 204 тис. Загальна чисельність державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування починаючи з 2005 р. становила 339 049 

тис. осіб, 2006 р. – 350 770 тис., 2007 р. – 364 263 тис., 2008 р. – 379 289 тис., 2009 

р. – 384 197 тис., 2010 р. – 379 283 тис., 2011 р. – 367 308 тис. [49, с. 5–6], станом 
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на 31 грудня 2013 р. – 335 270 тис. [257, с. 102]. Аналіз вказує на збільшення 

чисельності державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, що говорить про зацікавленість населення професійною 

державною службою та бажанням працювати на благо держави, виконуючи 

поставлені завдання і цілі задля поліпшення суспільного розвитку. 

Щодо освітньої структури державних службовців, то станом на 01.01.2012 

р.: 86,9 % державних службовців і 70,8 % посадових осіб місцевого 

самоврядування мали повну вищу освіту; 12,4 % державних службовців і 28,1 % 

посадових осіб місцевого самоврядування мали неповну, базову вищу освіту. За 

науковим ступенем спостерігаємо наступне: 1734 державних службовців мали 

науковий ступінь, з яких 151 – ступінь доктора наук; 192 посадові особи 

місцевого самоврядування, з яких 28 – ступінь доктора наук. Натомість, вчене 

звання отримали 259 державних службовців, з них 77 – вчене звання професора 

та 45 посадових осіб місцевого самоврядування, з яких 10 – звання професора 

[49, с. 19–20].  

 Станом на 01.01.2014 р. освітня структура розподілилася наступним 

чином: повну вищу освіту отримали 91,3 % державних службовців і 73,74 % 

посадових осіб місцевого самоврядування, 8,4 % державних службовців і 25,8 % 

посадових осіб місцевого самоврядування мали неповну, базову вищу освіту. 

Зокрема, 10382 державних службовців та 3082 посадових осіб місцевого 

самоврядування мали вищу освіту за напрямом підготовки «Державне 

управління». У 2014 р. вищу освіту здобули: 4296 державних службовців, з яких: 

1425 – рівень магістра за напрямом підготовки «Державне управління», 507 осіб 

вищу освіту здобули в Національній академії державного управління при 

Президентові України, в інших закладах освіти – 918 осіб; 750 посадових осіб 

місцевого самоврядування, з яких: 453 – рівень магістра за напрямом підготовки 

«Державне управління», 183 особи вищу освіту здобули в Національній академії 

державного управління при Президентові України, в інших закладах освіти – 270 

осіб. Серед держаних службовців науковий ступінь мали 2033 особи, а вчене 

звання – 399. З-поміж посадових осіб місцевого самоврядування 225 осіб 
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отримали науковий ступінь та 46 особам було присвоєне вчене звання [50, с. 17–

18]. Зокрема, станом на 01.01.2015 р. повну вищу освіту мали 91,8 % державних 

службовців і 72,7 % посадових осіб місцевого самоврядування; неповну, базову 

вищу освіту мали 7,8 % державних службовців і 26,4 % посадових осіб місцевого 

самоврядування. У 2015 р. здобули вищу освіту 3 524 державних службовців та 

515 посадових осіб місцевого самоврядування. Рівень магістра за напрямом 

підготовки «Державного управління» здобули 1 172 тис. осіб, та 319 посадових 

осіб місцевого самоврядування. В Національній академії державного управління 

при Президентові України вищу освіту здобули 468 державних службовців та 143 

посадових осіб місцевого самоврядування. В інших закладах освіти: 704 

державних службовців та 176 посадових осіб місцевого самоврядування. За 

напрямом «Державне управління» 9256 державних службовців та 3038 посадових 

осіб місцевого самоврядування. Науковий ступінь мали 1750 державних 

службовців та 168 посадових осіб місцевого самоврядування; вчене звання 336 

державних службовців і 31 посадова особа місцевого самоврядування [51,  с. 18, 

20].  

 За період 2012–2015 рр. зросла кількість осіб за освітнім напрямком 

«Державне управління», що засвідчило про достатньо високу освіченість кадрів у 

державному управлінні. Державних службовців з науковим ступенем 

збільшилося на 16 осіб та зменшилася на 24 особи серед посадових осіб 

місцевого самоврядування, за вченим званням приріст державних службовців зріс 

на 77 осіб та зменшився на 14 посадових осіб місцевого самоврядування. 

Упродовж останніх 8-ми років чисельність чиновників зросла на 30 тис. 

осіб та становила близько 373 тис., на утримання яких кожен громадянин нашої 

держави щорічно витрачав 25 тис. грн. [243, с. 10].  

Умови і механізм прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою   підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі 

знань «Державне управління» регулюється Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна 
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служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників» 

від 29.07.2009 р. № 789. Згідно ст. 2 цієї Постанови порядок прийому на навчання 

не застосовується до Національної академії державного управління при 

Президентові України [216].  

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є підготовка управлінських 

кадрів через систему освіти та самоосвіти. Елітарна освіта є одним з каналів 

рекрутування державних службовців як в Україні, так і у Франції зокрема. На 

сьогоднішній день в Україні функціонує ряд навчальних закладів для підготовки 

державних службовців, що сприяє підвищенню їх компетентності. Але наявна 

система потребує тісного взаємозв’язку наукових досліджень у сфері державної 

служби з практичною діяльністю [90, с. 132]. Меритократична складова має стати 

ключовим чинником прийому на державну службу і подолати давно усталений 

протекціонізм та майнову нерівність. 

За основу системи підготовки кадрів державних службовців в Україні 

обрано європейську модель. Відповідно до цієї моделі, підготовка проводиться в 

спеціалізованих навчальних закладах: інститутах, академіях, школах з вищим 

статусом. Визначальне місце в підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації державних службовців нашої країни належить Національній академії 

державного управління при Президентові України (з 2003 р. отримала статус 

національної). Створеній на основі Інституту державного управління та 

самоврядування при Кабінеті Міністрів України, яка готує державних службовців 

для роботи на посадах І–ІV категорій [90, с. 132], відповідно до Указу Президента 

України «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців» від 30 травня 1995 р. Цим Указом передбачалося 

створити при Академії державного управління філіали: при Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських 

Радах, у Львові, Одесі і Харкові, та реорганізацію Дніпропетровського філіалу, 

які функціонують сьогодні як регіональні інститути. В структурі Академії діють – 

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут вищих керівних 

кадрів, Інститут «Вища школа державного управління», Інститут державної 
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служби та місцевого самоврядування, Інститут проблем державного управління 

та місцевого самоврядування. 

В ст. 30, оновленої редакції Закону України «Про державну службу» від 

17.11.2011 р. № 4050–VI для державних службовців створені умови для навчання 

і підвищення кваліфікації шляхом професійних програм, спеціальних курсів, 

тематичних семінарів, тренінгів, стажування, та у відповідних навчальних 

закладах. Підвищення кваліфікації здійснюється в разі потреби та не рідше 

одного разу на три роки. Зокрема підготовкою, перепідготовкою та підвищенням 

кваліфікації займається Національна академія державного управління при 

Президентові України [65, с. 22].  

Спрямованість діяльності Національної академії державного управління 

при Президентові України зосереджена на модернізацію системи професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Метою якої є забезпечення основ демократичного врядування в Україні, 

підготовки національної управлінської еліти, підвищення кадрового потенціалу 

державної служби [90, с. 133]. Формування вищої політико-управлінської еліти 

держави здійснюється в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів. 

Задля формування нової еліти в нашій державі за участі Національного 

агентства України з питань державної служби було створено Президентський 

кадровий резерв «Нова еліта нації», започаткований у 2012 р. Кадрова політика 

держави має здійснюватися у відповідності до Указу Президента України «Про 

стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 рр.» від 01.02.2012 р. № 

45/2012. Згідно Стратегії, метою кадрової політики держави є забезпечення 

кваліфікованими кадрами всі сфери життєдіяльності держави. Слід відзначити, 

що досить інноваційними завданнями даної Стратегії є безпосередній супровід 

протягом кар’єрного росту працівників, щодо можливості подальшого їх 

професійного зростання та впровадження системи наставництва задля сприяння 

кращій адаптації працівників [277].  

Згідно даних Інформаційної системи «Конкурс» щодо вступної кампанії 

2015 р., на сьогодні фахівців за спеціальністю «Державне управління» за 
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магістерською програмою в галузі знань «Державне управління» готують вищі 

навчальні заклади в Україні по спеціальностям: спеціальність 8.15010002 

«державна служба» – 28 вузів; спеціальність 8.15010001 «державне управління» – 

9 вузів; спеціальність 8.15010004 «державне управління у сфері національної 

безпеки» – 1 вуз; спеціальність 8.15010005 «державне управління у сфері освіти» 

– 2 вузи; спеціальність 8.15010006 «державне управління у сфері охорони 

здоров’я» – 2 вузи; спеціальність 8.15010011 «електронне урядування» – 3 вузи; 

спеціальність 8.15010009 «місцеве самоврядування» – 10 вузів; спеціальність 

8.15010012 «парламентаризм та парламентська діяльність» –  1 вуз; спеціальність 

8.15010007 «публічна політика і управління» – 1 вуз; спеціальність 8.15010008 

«публічне адміністрування» – 5 вузів; спеціальність 8.15010010 «регіональне 

управління» – 2 вузи; спеціальність 8.15010003 «управління суспільним 

розвитком» – 1 вуз [27]. Існуючі вищі навчальні заклади готують державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування V–VII категорій посад. 

Деякі приватні вищі учбові заклади також здійснюють підготовку 

управлінських кадрів – Міжрегіональна академія управління персоналом, 

Академія муніципального управління, Інститут політичних наук при НАН 

України. 

Для підвищення кваліфікації в Україні створено Центри, які надають 

освітні та консультаційні послуги державним службовцям та посадовим особам 

органів місцевого самоврядування. Зокрема, Київський міський центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; 

Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій; Чернівецький регіональний центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; 

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
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державних підприємств, установ і організацій; Державний навчальний заклад 

«Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій» Кіровоградської обласної державної адміністрації; Центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської 

обласної ради; Івано-Франківський обласний, Рівненський обласний, 

Тернопільський регіональний, Вінницький та Черкаський обласні центри – на 

базі яких здійснюється підвищення кваліфікації та проводяться семінари 

(постійні та виїзні), навчальні курси для працівників державних установ. При 

Волинському обласному центрі діє «Школа молодого державного службовця», 

що сприяє працевлаштуванню для молоді на державну службу. 

Курси з підвищення кваліфікації державних службовців здійснюють 

Київський міський центр з підготовки та підвищення кваліфікації при Київській 

міській державній адміністрації (п’ята – сьома категорія посад), Інститут 

підвищення кваліфікації керівних кадрів при Національній академії державного 

управління при Президентові України (перша – четверта категорія посад). 

Щодо випускників управлінських навчальних закладів, то Львівський 

регіональний інститут державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України у 2013–2014 рр. за спеціальністю 

«Державне управління» закінчили 343 слухачі: «державне управління» – 194 

(2007 р.), 182 (2008 р.), 260 (2009 р.), 262 (2010 р.); 2011 р.: «публічне 

адміністрування» – 10, «державне управління» – 272; 2012 р.: «державна служба» 

– 14, «публічне адміністрування» – 8, «державне управління» – 198; 2013 р.: 

«державна служба» – 58, «публічне адміністрування» – 19, «державне 

управління» – 267; 2014 р.: «державна служба» – 59, «публічне адміністрування» 

– 7, «державне управління» – 279 [77, с. 8].  

В зв’язку з політичною кризою в Україні почали створюватися освітні 

проекти для навчання нової генерації державних управлінців. Велику цікавість до 
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вивчення державного управління виявили здебільшого представники середнього 

бізнесу в особі керівників та вищого менеджменту компаній. Різноманіття 

політичної самоосвіти поповнилося такими освітніми проектами як школа Caps 

(Civil and Political school), власний проект Г. Корогодського Generation.ua, 

самонавчальна книжкова студія bOtaN та Відкритий університет реформ при 

Реанімаційному проекті реформ (РПР). 

Застосовуючи європейський досвід навчання муніципальних службовців та 

депутатів місцевих рад, в 1995 р. за ініціативи Ради Європи було створено 

Європейську мережу навчальних закладів для органів місцевого самоврядування 

(ENTO), яка має статус незалежної організації та зареєстрована у Франції. Школа 

приділяє значну увагу розробці національних тренінгових стратегій та розвитку 

системи навчання муніципальних службовців та депутатів місцевих рад у країнах 

Східної Європи, у тому числі в Україні. Українськими членами мережі є 

Академія муніципального управління, Фонд сприяння місцевому 

самоврядуванню в Україні, Українська асоціація місцевих та регіональних влад, 

Творчий центр Каунтерпарт [268, с. 324–325]. В Україні з 1992 р. діє Фонд 

сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України, який у своїй 

діяльності займається навчанням та розвитком кадрів місцевого самоврядування.  

Серед європейських шкіл, що займаються навчанням державних 

управлінців, створено школи публічного адміністрування, які є елітними 

навчальними закладами: Франція – Національна школа адміністрації при 

прем’єр-міністрі Франції (ENA) École nationale d’Administration; Німеччина – 

Федеральна академія державного управління, Німецьке товариство міжнародної 

співпраці (GIZ) ГмбХ, Швейцарія – Інститут вищої підготовки у сфері 

державного управління (IDHEAP) Swiss Graduate School of Public Administration, 

Інститут міжнародних освітніх програм (IPE) Цюріхського педагогічного 

університету, Польща – Національна школа публічного адміністрування Польщі 

(KSAP) Krajowa Szkola Administracji Panstwowej, Канада – Школа політики і 

державного управління Університету Торонто (School of Public Policy and 

Governance) та ряд інших європейських шкіл [150].  
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Як засвідчує світовий досвід формування еліт, зокрема, у Франції, де 

поповнення еліти відбувається здебільшого з-поміж керівників політичних партій 

і державних службовців, що закінчили елітарні заклади вищої освіти. В 

Сполучених Штатах Америки еліта поповнюється з представників ділових кіл, 

політологів, юристів, вчених та державних службовців [298, с. 112].  

Володіючи необхідними моральними та професійними якостями, даними 

від природи чи набутими в процесі самонавчання, суспільної діяльності та 

особистого досвіду, сучасний управлінець має можливість здійснювати 

ефективне управління та вдосконалювати робочий процес. 

Вітчизняні науковці Л. Уманський, А. Свенцицький, В. Міхєєв [227, с. 112]  

відносили до нормативних якостей керівного складу групи якостей, зокрема, це 

ставлення до праці (дисципліна), вольові якості, особистісні якості, професійні 

якості, організаційні якості, рівень знань, морально-етичні якості, відображені у 

Таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Нормативні якості керівника 
Дослідник Уманський Л. Свенцицький А. Міхєєв В. 
Група якостей 
ставлення до 
праці 
(дисципліна) 

- відповідальність відповідальність 

вольові якості самостійність; 
ініціативність 

- самовладання; 
звитяга; 
ініціативність; 
сміливість; 
терплячість 

особистісні якості наполегливість; 
спостережливість; 
дієздатність 

комунікативність тактовність; 
дієздатність; 
зрілість 

професійні якості громадська енергійність - креативність; 
«здоровий кар’єризм»  

організаційні 
якості   

психологічний такт; 
вимогливість; 
критичність; 
схильність до 
організаторської 
діяльності; 
активність 

- - 

рівень знань загальний рівень розвитку компетентність компетентність 

морально-етичні 
якості 

- - товариськість 
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Укладено автором на основі джерела: Рачинський А. Особливості та зміст професійної 
діяльності керівника / А. Рачинський // Вісник Національної академії державного управління 
при Президентові України. – 2004. – № 4. – С. 112.   

 
В Україні відбір на державну службу на сьогодні здійснюється на основі 

відкритого конкурсу та за наявності декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, перевірка якої відповідно до Закону України 

«Про очищення влади» від 16.09.2014 р. № 1682–VII, є обов’язковою. 

Державні службовці мають вагомий вплив на життя громадян, що полягає в 

ухваленні рішень, які значно впливають на повсякденне життя суспільства. Чим 

вища посада, тим їй притаманний більший обсяг владних повноважень. Тому 

головною вимогою до сучасного керівника є його професіоналізм. Професійні 

вимоги мають бути прописані у відомчих нормативно-правових актах, вони не 

мають порушуватись при призначенні на посаду [240, с. 107, 110].  

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування різного 

рангу володіють певним набором якостей, які необхідні при формуванні 

професійної кар’єри. Інколи серед лідерських якостей службовця визначають 

таку якість, що вважається професійно значущою для його ефективної роботи, як 

«макіавеллізм». Цим терміном західні психологи називають схильність людини 

до маніпулювання іншими людьми заради досягнення поставленої мети. 

Усвідомлення особою, що вона є об’єктом маніпулювання, породжує в неї 

зневіру в те, що більшості людей можна довіряти. За кореляційним аналізом, з 

підвищенням категорії службовця збільшується рівень макіавеллізму, що 

являється лідерською якістю. Таким чином, керівник із середнім значенням даної 

якості є найбільш ефективними для службового зростання.   

Зростання макіавеллізму понижує посаду службовця. Згідно з 

закордонними дослідженнями, чим жорсткіше контролює керівник горизонтальні 

й вертикальні зв’язки організації, тим менше успіху підпорядковані працівники 

матимуть на займаній посаді. В людей з досить вираженим макіавеллізмом, 

відсутність комунікативної гнучкості є перешкодою у взаєморозумінні та 

кар’єрному зростанні. Виражені макіавеллісти є домінантні ніж підпорядковані, 

мають схильність бути лідерами з певними амбіціями [88, с. 77, 80, 82–83]. Тож, 
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найкращим для службовця можна вважати середній рівень макіавеллізму, адже 

особа не втрачає балансу між своїми прагненнями та межею професійної 

діяльності. 

Від інтелектуалізації державно-управлінської еліти залежить успішність 

національних стратегій через кількість і якість інтелектуального потенціалу, який 

втілений в систему державного управління сприяючи тим самим інституційному 

лідерству держави. Натомість, не маючи високого інтелектуального потенціалу 

політична та адміністративно-управлінська еліта перетворюються на контреліту, 

яка вирішує прагматично-тактичні питання розвитку суспільства. Тому, 

інтелектуалізація еліт має відповідати критеріальним принципам елітарності, що 

забезпечує інституційне лідерство в різних структурах органів державної влади. 

Політична та бізнесова еліти як і гуманітарна еліта мають бути носіями 

потужного інтелектуального капіталу, оскільки він являється стратегічним 

фактором інноваційно-технологічного прориву держави і її інституційного 

лідерства [26, с. 49, 51–52].  

Система добору кадрів є важливою на шляху становлення якісної політико-

управлінської еліти як чинника ефективного політичного управління. 

Функціонування еліти в Україні відбувається в основному за умов закритої 

системи управління. Це свідчить про збереження спадкоємності в доборі кадрів 

та наявності так званих кланових груп. Необхідним є впровадження в практику 

науково-обґрунтованих кадрових технологій, встановлення чіткого порядку 

добору, призначення та відставки вищих посадовців в президентських і урядових 

структурах [113, с. 14].  

В Україні освітянська діяльність органів місцевого самоврядування 

здійснюється на двох рівнях: організація навчання депутатів місцевих рад; 

підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.  

Навчання є епізодичним і здійснюється не у всіх органах місцевого 

самоврядування. Тому необхідним постає створення певного інструменту, а саме, 

окремого підрозділу, компетенція якого перебуватиме поза межами відділу 
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кадрів, що на професійному рівні займатиметься питаннями навчання 

муніципальних службовців [268, с. 321–322].  

Роботу депутатів та державних службовців всіх рівнів доводиться 

кваліфікувати як «вид професії» або як засіб статусного досягнення, оскільки 

постійно спостерігається непідготовленість значної частини представницького 

корпусу, зокрема належного рівня теоретичної підготовки, розуміння 

депутатських ролей, відсутність в обранців практичних навичок роботи як в 

радах, так і з виборцями [92, с. 488].  

В дисертаційному дослідженні І. Равлик «Парламентські вибори як 

механізм мобільності політичної еліти України» зауважується, що в Україні на 

сьогодні на відміну від багатьох західноєвропейських країн, де розвинуто 

рекрутування на основі довготривалої партійної належності, вітчизняна 

інкорпорація до політичної еліти не є досконалою, що сприяє входженню до 

політичної еліти бізнесових субелітних груп [226, с. 141].  

Підставою встановлення та подальшого існування або краху влади є її 

легітимність, тобто дії влади в особі Президента, Кабінету Міністрів України та 

Верховної Ради України мають бути визнані законними та правомірними в очах 

більшості населення. Усталені внутрішні політичні чи коаліційні об’єднання 

через незбалансованість власних інтересів можуть вести до розпаду їх формацій 

та подальшого макрорівневого політичного розколу чи кризи. З одного боку, 

наявність політичних криз продукує як поступальний розвиток суспільства, так і 

незбалансованість різних видів політичної влади. В даному аспекті суперечності 

в середовищі політичної еліти чи між ключовими лідерами в державній владі 

спричиняють ескалацію владного конфлікту, що нерідко призводить до зміни 

влади. 

Причинами рівня недовіри людей до діяльності владних структур в 

українському суспільстві стали постійні політичні кризи, корупція, зокрема, 

політична корупція, незадоволеність суспільства діяльністю Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів і 

інституцій. З приходом кожної нової влади, зміні парламенту чи уряду, люди 
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покладають значні сподівання на суспільні зрушення та поліпшення життя. Як 

показує практика, представники політико-управлінської еліти не завжди 

одностайні щодо практичної реалізації проголошених програм та намірів у 

конкретні дії, тому виникає суспільна зневіра та трансформація політичної 

система, яка виявляється в повній або частковій заміні людського потенціалу.   

Згідно результатів трьох загальносоціологічних опитувань проведених в  

вересні, листопаді, грудні 2015 р. «Українським інститутом соціальних 

досліджень ім. О. Яременка» спільно з «Центром «Соціальний моніторинг», 

найвищий рівень громадської довіри станом на листопад 2015 р. був до 

громадських об’єднань – 61 %. Також, більшість українського населення довіряло 

місцевим органам влади (органи місцевого самоуправління), аніж державній 

владі. Тоді як, найменший рівень довіри був до вітчизняної судової системи – 

12 %.  

Відбулося зниження рівня довіри до діючого президента України                  

П. Порошенка, порівняно з груднем 2014 р. – «+4,1%» до грудня 2015 р. – «-

35,1%». В порівнянні з президентом, значно нижчим є рівень довіри до Верховної 

Ради України – баланс: «-68,4%», прем’єр-міністра А. Яценюка – «-59%», 

Кабінету Міністрів України – «-69,2%» [11, с. 2]. 

Рівень довіри до політичних партій практично не змінився, навіть місцеві 

вибори не стали каталізатором оновлення місцевих еліт. Дані тенденції стали 

результатом кризи в українському політикумі в зв’язку з позачерговими 

парламентськими виборами у вересні-грудні 2007 р. та приходом ПАРТІЯ 

РЕГІОНІВ. Незначні поліпшення були в період Революції гідності в 2013–2014 

рр. та у період передвиборчої кампанії та парламентських виборів 2014 р. [11, с. 

4]. 

Станом на листопад 2015 р. найбільша довіра була до органів місцевого 

самоврядування: міська (сільська/селищна рада) – 42 %, міський 

(сільський/селищний голова) – 45 %, районні ради – 35 %. Більший рівень довіри 

населення до голови державної адміністрації району – 31 %, в той час як, менша 

довіра до голови державної адміністрації області та обласних рад на рівні 27 %. 
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Висхідна тенденція рівня довіри до законодавчих та виконавчих органів влади 

розподілилася наступним чином: Кабінет Міністрів України – 13 %, прем’єр-

міністр та Верховна Рада України на рівні по 14 %, Голова Верховної Ради 

України – 15 %, політичні партії – 18 %, Президент України – 23 % [11, с. 7]. 

Рівень довіри населення до політичних партій залежить насамперед від 

довіри до їх політичних лідерів – 36,2 % та від відстоювання політичною силою 

загальносуспільних інтересів – 22,0 %. Навпаки, сучасні демократичні тенденції 

проявляються тим, що падає залежність політичної сили від олігархічних кланів – 

8,1 % [11, с. 9].  

За даними дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва та соціологічної служби Українського центру економічних і політичних 

досліджень ім. О. Разумкова проведеним 19–24 грудня 2014 р., рівень довіри 

соціальним інституціям складав: Верховній Раді України – цілком довіряю 

(2,4 %), зовсім не довіряю (26,5 %); громадським організаціям – цілком довіряю 

(4,0 %), зовсім не довіряю (13,9 %); політичним партіям – цілком довіряю (0,8 %), 

зовсім не довіряю (31,6 %) [41]. 

За даними дослідження, проведеного цими інституціями 14–22 листопада 

2015 р., майже 80 % українців не довіряють політичним партіям, при цьому 

довіряють лише 12 %. На запитання «Якою мірою Ви довіряєте політичним 

партіям?», то повністю довіряю становило: грудень 2011 р. – 2,2 %, вересень 

2012 р. – 2,8 %, грудень 2013 р. – 1,8 %, грудень 2014 р. – 0,8 %, листопад 

2015 р. – 1,1 %. Відповідь «Зовсім не довіряю» була наступною: грудень 2011 р. – 

32,6 %, вересень 2012 р. – 35 %, грудень 2013 р. – 23,4 %, грудень 2014 р. – 

31,6 %, листопад 2015 р. – 39,2 % [256]. 

Даними соціологічними організаціями 22–27 липня 2015 р. було проведено 

дослідження щодо довіри соціальним та державним інституціям влади в різних 

регіонах України. За отриманими результатами ми можемо побачити наступне, на 

запитання «Цілком довіряю»: 1) Президентові України: Захід – 3,3 %, Центр – 3,5 

%, Південь – 1,9 %, Схід – 3,5 %, Донбас – 6,3 %; 2) Верховній Раді України: 

Захід – 1,0 %, Центр – 0,9 %, Південь – 1,4 %, Схід – 2,2 %, Донбас – 5,0 %;         
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3) Уряду України: Захід – 1,2 %, Центр – 1,7 %, Південь – 1,4 %, Схід – 2,4 %, 

Донбас – 5,0 %; 4) місцевій владі: Захід – 6,0 %, Центр – 2,8 %, Південь – 1,4 %, 

Схід – 6,2 %, Донбас – 10,1 %; 5) судам: Захід – 1,4 %, Центр – 1,2 %, Південь – 

0,5 %, Схід – 1,9 %, Донбас – 8,2 %; 6) громадським організаціям: Захід – 6,4 %, 

Центр – 8,1 %, Південь – 8,9 %, Схід – 5,6 %, Донбас – 8,5 % [96]. За рівнем 

довіри до владних органів можна зробити висновок, що довіра Президентові 

України є більшою, ніж Верховній Раді України. Як показує соціологічний аналіз, 

досить високий рівень довіри місцевим органам влади простежується в 

дослідженнях різних соціологічних установ та фондів. Переважна чисельність 

українських громадян зовсім або переважно не довіряють владним інституціям. 

За експертним опитуванням «100 днів Верховної Ради», проведеним 

Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 20 лютого – 3 березня 

2015 р., проаналізовано динаміку довіри до Верховної Ради України після 

парламентських виборів: червень 2006 р. (вибори 26 березня 2006 р.) – повністю 

або переважно довіряю (25,6 %), повністю або переважно не довіряю (56,2 %), 

важко сказати (18,2 %); грудень 2007 р. (30 вересня 2007 р.) – повністю або 

переважно довіряю (28,8 %), повністю або переважно не довіряю (48,1 %), важко 

сказати (23,2 %); травень 2013 р. (28 жовтня 2012 р.) – повністю або переважно 

довіряю (16,3 %), повністю або переважно не довіряю (76,8 %), важко сказати 

(6,9 %); грудень 2014 р. (26 жовтня 2014 р.) – повністю або переважно довіряю 

(31,1 %), повністю або переважно не довіряю (56,9 %), важко сказати (12,0 %) 

[189]. 

За результатами соціологічного дослідження Лабораторії законодавчих 

ініціатив в лютому 2011 р. рівень довіри до таких владних соціальних інститутів 

становив: Верховна Рада України – 18,7 %, суди – 14,3 %, уряд – 22,9 %, місцеві 

державні адміністрації – 25,6 %, що становить низький рівень довіри. В 2011 р. 

українці переважно довіряли Президенту – 31 % та місцевим радам – 30,4 %.  

Падіння у 2011 р. рівня довіри до соціальних інституцій в порівнянні з 2010 

р. наступне: відбулося скорочення рівня довіри до Верховної Ради України на 2,7 
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%; судів на 7,3 %; уряду на 6,8 %; місцевих державних адміністрації на 7 %; 

місцевих рад на 5 %; Президента на 10,3 %, що є досить суттєвим [255]. 

Основними причинами недовіри до Верховної Ради України є 

корумпованість народних депутатів (34,6 %), непрозорість діяльності парламенту 

(13,2 %), відсутність зв’язку з виборцями (10,4 %), некомпетентність депутатів 

(9,7 %), залежність депутатів від інших органів влади (6,5 %) [234]. 

Таке негативне суспільне явище як корупція пронизує всі інститути влади 

та є частиною взаємовідносин політико-управлінської еліти і бізнес-еліти. Слід 

відзначити політичну корупцію як соціально-політичне явище, що має політичну 

суть та здійснюється представниками державної влади або місцевого 

самоврядування. Політична корупція як вид корупції має наступні 

характеристики: статус суб’єкта корупційного правопорушення; направленість та 

мотиви протиправної діяльності суб’єкта; характер наслідків протиправної 

діяльності.  

Суб’єктами політичної корупції являються особи, що мають відношення до 

вироблення і організації здійснення державної політики в усіх сферах та рівнях. 

Зокрема, це загальнодержавний рівень – державні і політичні діячі, Глава 

держави, керівники і члени найвищих органів державної влади, керівники 

центральних органів державної влади, народні депутати України, керівники 

політичних партій, Центральна виборча комісія, Вища рада юстиції, Рахункова 

палата; регіональний рівень/область або місто – керівники місцевих органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування, депутати обласних та 

міських рад. 

Політична корупція має на меті обмін в неправомірний спосіб політичних 

та державних ресурсів на інші ресурси, такі як політична підтримка, певні 

матеріальні блага, та різноманітні особисті й політичні вигоди. Система влади 

здебільшого будується не на демократичних і правових засадах, а на особистій 

відданості та політичній належності. Узурпація влади здійснюється, коли 

суб’єкти влади присвоюють корупційним способом собі не властиві їм владні 

повноваження та й саму державну владу. В представницьких органах влади 

 



 168 

корупція пов’язана в виборами, коли відбувається нелегальне фінансування 

політичних партій і виборчих кампаній; прямий підкуп кандидатів членів 

виборчих комісій, виборців та представників органів влади; продаж та купівля 

депутатських мандатів та прохідні місця в виборчих списках партій або блоків; 

фальсифікація результатів виборів; службові зловживання протягом агітаційного 

періоду – що, по своїй суті забезпечує потрібний результат діючій владі [139, с. 

67, 68]. Політична корупція по суті є корумпованою формою політичної боротьби 

за владу кланів, політичних партій, політичних еліт, як певних груп, так і 

окремих індивідів. Дана корупція виявляється в лобізмі, протекціонізмі, 

інвестуванні з державного бюджету комерційних структур, потрібні призначення 

на державні посади, використання пільг та привілеїв для власної користі та 

переведення грошових коштів з державного сектору в приватний [161, с. 204]. 

Слід розрізняти політичну та бюрократичну корупцію у відповідності до 

процесу вироблення і реалізації політики. Політична корупція властива стадії 

вироблення політики, прийняттю політичних рішень або становлення «правил 

гри». Бюрократична корупція характерна для стадії імплементації політики, коли 

відбувається реалізація політичних рішень [207, с. 4]. Можна зазначити, що 

політична корупція відбувається в вищих політичних колах, не являючись 

складовою повсякденного практичного досвіду [264, с. 230]. 

Процес трансформації корупції має свою систему, на «вході» якої 

надходять сигнали чи вимоги, потім на стадії «конверсії» відбувається 

вироблення політичних рішень політико-управлінською елітою, а на стадії 

«виходу» або бюрократичної корупції за допомогою бюрократичного апарату ці 

рішення практично втілюються в політичне і суспільне життя країни. Стадіям 

«конверсії» та «виходу» притаманні корупційні правопорушення, які проходять 

вертикально через всі структурні ланки державних органів, вражаючи всю 

політичну систему загалом. В даній системі «конверсія» – це рівень формування 

політики, а «вихід» – є рівнем її реалізації [207, с. 4]. 

В аналітичній доповіді «Інституційні зміни політичної системи сучасної 

України: оцінка стану та напрями оптимізації» [84, с. 120], за дослідженнями 
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міжнародної антикорупційної неурядової організації Тransparency International 

проаналізовано значення Індексу сприйняття корупції СРІ (Corruption Perceptions 

Index) за період 1998–2015 рр. Найнижчий рівень корупції за Індексом CPI в 2000 

р. становив – 1,5, Україна посідала 88 місце з 90 позицій [308] (див. Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Рівень корупції в Україні у 1998–2006 рр. 

Джерело: Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та 
напрями оптимізації: аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 
С. 120.   

  
У наступні роки Індекс сприйняття корупції CPI становив: 2007 р. – 2,7, 

Україна посідала 118 місце з 179 позицій [309]; CPI 2008 р. – 2,5, 134 місце з 180 

позицій [310]; CPI 2009 р. – 2,2, 146 місце з 180 позицій [311]; CPI 2010 р. – 2,4, 

134 місце з 178 позицій [312]; CPI 2011 р. – 2,3, 152 місце з 182 позицій [313]; CPI 

2012 р. – 26, 144 місце з 174 позицій, поряд з такими країнами як Сирія, 

Республіка Конго, Ерітрея, Гвінея-Бісау [314]; CPI 2013 р. – 25, 144 місце з 175 

позицій, поряд з такими країнами як Нігерія, Папуа Нова Гвінея, Гвінея, 

Киргизстан [315]; CPI 2014 р. – 26, 142 місце з 174 позицій, поряд з такими 

країнами як Уганда, Коморос, Бангладеш, Гвінея [316]; CPI 2015 р. – 27, 130 

місце з 167 позицій, межуючи з такими країнами як Парагвай, Нікарагуа, 

Коморос, Нігерія. В 2015 р. спостерігався найменший рівень корупції – 91 бал в 

Денмарку, а найменший – 8 балів в Сомалі [317]. 

За даними міжнародної неурядової організації Freedom House, яка 

проводить дослідження «Нації у Транзиті» за такими показниками: 
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електоральний процес; громадянське суспільство; незалежні засоби масової 

інформації; демократичність урядування на національному рівні; 

демократичність урядування на місцевому рівні; незалежність судової системи; 

індекс демократії, та рівень корупції, а саме, ми проаналізуємо останній. Рівень 

корупції за 2016–2015 рр. складав на рівні 6,00, що значно менше в порівнянні з 

2014 р. (6,25). За шкалою даного оцінювання найнижчий рівень демократичного 

прогресу становить 7, а найвищий – 1. У 2016 р. рівень корупції зменшився 

завдяки антикорупційному законодавству та створенню нових органів для 

здійснення антикорупційної політики, відкритості фінансування політичних 

партій і державних закупівель. Та все ж, наразі, регулювання економікою і 

політикою здійснюється олігархами.  

Зокрема, відбулося набуття чинності таких законів, як Закон України «Про 

національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 р. № 1698–VII (набув 

чинності 25 січня 2015 р.), та новий Закон України «Про запобігання корупції» 

від 14.10.2014 р. № 1700–VII (набрав чинність 26 квітня 2015 р.), де 

передбачалося утворення Національного агентства з питань запобігання корупції 

[322], відображені у Таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4 

Рейтинг рівня корупції України за дослідженням «Нація у Транзиті»  
Видання 
NIT 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рівень 
корупції 

 
5,75 

 
5,75 

 
5,75 

 
5,75 

 
5,75 

 
5,75 

 
6,00 

 
6,00 

 
6,25 

 
6,00 

 
6,00 

Джерело: Nations in Transit 2016. Ukraine [Electronic Resource] // Freedom House. – Access 
mode:  https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine. 

 
Фактично в Україні діяльність політичних партій є корумпованою. 

Фінансування партій непрозоре, кожна партія чи окремий її депутат залежні від 

певного олігарха або бізнес-групи. За надану підтримку фінансового донора 

партія чи депутат має відпрацьовувати певні схеми лобіювання в парламенті. 

Фінансування партій здійснюється закрито. На сьогодні, в Україні законодавчо 

прийнято 8 жовтня 2015 р. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання і протидії корупції», де кожен 

 

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/ukraine
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платник податків має віддати 14 грн на рік з заробітної плати тоді як, щорічна 

загальна сума бюджету партій складатиме 391 млн. грн. Громадяни матимуть 

змогу здійснювати контроль за фінансуванням політичних партій [60; 253]. Дане 

законодавче нововведення мало вступити в дію з 1 липня 2016 р. 

В практичному аспекті в Україні створено державні інституції задля 

протидії з корупцією. Це державний правоохоронний орган – Національне 

антикорупційне бюро України, утворене 2015 р., яке очолює А. Ситник. 

Національне антикорупційне бюро України має чотири територіальні управління 

в містах Одесі, Львові, Дніпропетровську. Бюро розслідує корупційні 

правопорушення прем’єр-міністра, міністрів та керівників державних 

адміністрацій. На вимогу Закону України «Про запобігання корупції» від 14 

жовтня 2014 р., було утворено 18 березня 2015 р. Національне агентство з питань 

запобігання корупції. 

Практичне застосування механізму люстрації (очищення влади) в Україні 

реалізується згідно Закону України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р.            

№ 1682–VII шляхами заборони для осіб, які обіймали посади не менше одного 

року протягом періоду з 25 лютого 2010 р. по 22 лютого 2014 р.; для осіб, які 

обіймали посади за період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р., не будучи 

звільненими з посади за власним бажанням; заборона обіймати посади особам, 

які працювали на керівних посадах та посадах секретаря районного комітету і 

вище в Комуністичній партії СРСР або союзних республіках, та працювали на 

керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ, та в органах КДБ; 

до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, включаючи суддів, співробітників правоохоронних органів, які 

співпрацювали зі спецслужбами, здійснювали дії щодо підриву національної 

безпеки та територіальної цілісності України, розпалювали міжнаціональну 

ворожнечу та порушували права і свободи людини; для осіб, які подали 

недостовірні відомості про наявність майна в деклараціях про доходи за 

попередній рік або про невідповідність вартості майна зазначеного в декларації 

[73]. 
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Попри це, поки що, за міжнародними показниками, в Україні рівень 

корупції, як політичної, так і звичайної, залишається високим.  

Формування політичних інститутів має базуватися на нових принципах, які 

сприятимуть їх діяльності на основі взаємоузгодженості, демократичності та 

відкритості. Такою складовою є демократизація діяльності представницьких 

владних органів та органів виконавчої влади. Відповідно до Закону України «Про 

місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595–VIII: п. 2 ст. 2 – вибори депутатів 

сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної 

більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія 

відповідного села (кількості сіл, жителі яких добровільно об’єдналися у сільську 

громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної сільської, селищної 

територіальної громади; п. 3 ст. 2 – вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад 

проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному 

виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій 

із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які 

поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією 

відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, району у місті, 

територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм; п. 

4 ст. 2 – вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою 

ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної 

більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі; п. 5 ст. 2 – вибори 

сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 

тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в 

єдиному одномандатному виборчому окрузі. Новацією цього Закону є введення 

«старости» як посадової особи місцевого самоврядування, вибори якого 

проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному 

одномандатному виборчому окрузі (п. 6 ст. 2) [70, с. 3–4]. 

 



 173 

 Приведення законодавства про місцеве самоврядування до європейських 

стандартів свідчить про демократизацію представницьких органів влади у 

відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Наразі, Україна являється парламентсько-президентською республікою. 

Вплив тієї чи іншої гілки влади на іншу гілку реалізується конституційно 

механізмом «стримувань і противаг». Відповідно до п. 30 ст. 106 Президент може 

накладати право вето на прийняті Верховною Радою України закони [102, с. 39];  

п. 7 ст. 106 – Президент призначає позачергові вибори до Верховної Ради України 

[102, с. 37]; п. 8 ст. 106 – Президент припиняє повноваження Верховної Ради 

України [102, с. 37]; п. 23 ст. 106 – Президент утворює суди у визначеному 

законом порядку [102, с. 39]; ст. 108 – Президент достроково припиняє свої 

повноваження у разі відставки, за станом здоров’я, усунення з поста в порядку 

імпічменту, смерті [102, с. 40]. 

Верховна Рада України згідно ст. 111, п. 10 ст. 85 ініціює усунення 

Президента України з поста в порядку імпічменту; п. 7 ст. 85 – Верховна Рада 

України призначає вибори Президента України [102, с. 27, 40–41]; п. 13 ст. 85 – 

здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України [102, с. 28] та за п. 

33 ст. 85 – парламентський контроль [102, с. 29], п. 4 ст. 85 – контроль за 

виконанням Державного бюджету України [102, с. 27]; п. 28 ст. 85 – здійснює 

дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим [102, с. 29]. За ст. 87, ст. 115 – Верховна Рада України висуває резолюцію 

недовіри Кабінету Міністрів України, що свідчить про його відставку [102, с. 30, 

42].  

За ст. 118 Конституції України, обласна чи районна рада може висловити 

недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, а недовіру голові 

районної чи обласної державної адміністрації може висловити дві третини 

депутатів від складу відповідної ради [102, с. 44–45].    

Конституційний Суд України у відповідності до ст. 150 Конституції 

України здійснює контроль законів й інших правових актів Верховної Ради 

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та правових 
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актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим [102, с. 56–57]. Як видно з 

конституційного аналізу більшість повноважень здійснюється за участі 

Верховної Ради України, тоді як, різні гілки влади є взаємопов’язаними спільним 

контролем. 

Хоча, даний механізм не передбачає узурпації влади однією з гілок чи 

посадових осіб, в Україні за певних керманичів та політичних режимів 

простежується зосередження влади в руках певної особи. В політичному аспекті 

механізм стримувань і противаг дозволить врегулювати питання в формуванні 

уряду політичними партіями. 

В Україні спостерігається досить тісна взаємодія влади та бізнесу, 

фактично відбувається їх злиття, що обумовлено збільшенням кількості 

директорів, промислових магнатів і підприємців у Верховній Раді України й у 

владних органах на місцевому рівні. В основному відбувається фінансовий вплив 

бізнес-структур на політичні партії, а саме, спрямування в них коштів від 

фінансових кіл. Дана тенденція як в українських реаліях, та і у світовому 

масштабі підпорядковується впливу великих корпоративних інтересів. Політика є 

за своєю суттю сконцентрованим виразом економіки, що здійснюється 

лобіюванням інтересів певних груп та партій. Побутує думка, що Адміністрація 

Президента і уряд, здійснюють управління бізнес-елітою країни [3, с. 89, 90, 93]. 

Основними мотивами підтримки бізнес-структурами влади на виборах 

являються пільги чи привілеї в бізнесовій діяльності, лобіювання інтересів 

бізнес-структур в органах влади, одержання держзамовлень, сприяння в 

податкових і контролюючих органах, пільгове кредитування, зменшення витрат 

бізнес-структур та списання їх боргів [3, с. 62–63]. 

Найбільше проникнення представників корпоративно-олігархічної еліти до 

Верховної Ради України, обласних і районних рад спостерігалося після прийняття 

нового виборчого закону і запровадженні з 2006 р. пропорційної виборчої 

системи. Присутність фінансово-економічної олігархії серед народних депутатів 

посилили парламентські вибори 2002 р., тоді як, цілковитій присутності якої 

сприяли чергові парламентські вибори 2006 р. і позачергові 2007 р. Закриті 
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партійні списки надали можливість присутності більше половини олігархів у 

складі українського парламенту. Така ж тенденція до збільшення бізнес-еліти 

спостерігалася в районних і обласних радах. Пропорційна система не сприяла 

поліпшенню якості політичної еліти та модернізації українського суспільства 

[222, с. 188]. 

У квітні 2016 р. в Україні стався офшорний скандал, у зв’язку з відкриттям 

даних юридичної компанії Mossack Fonseca, де фігурує прізвище й нинішнього 

Президента України П. Порошенка [241, с. 1, 4]. Ситуація з офшорами може 

відобразитися на репутаційному іміджі нашої держави та показала тісну 

взаємодію влади і бізнесу, й відсутність фактичної відповідальності за 

правопорушення державних керманичів. На практиці відбувається одночасне 

поєднання депутатських або президентських повноважень з їх бізнес-діяльністю, 

що відповідно до законодавства заборонено, утворюючи тим самим кланово-

олігархічну політичну систему. 

На нашу думку, підвищення фахового рівня політико-управлінської еліти 

має здійснюватися такими шляхами: 

- створення так би мовити «ринкового типу» державного управління, що 

сприятиме формуванню ринкового типу мислення державних службовців. Новий 

тип менеджменту на відміну від звичайного адміністрування буде спрямований 

на результат, а не на дотримання інструкцій [266, с. 128]; 

- збільшення та вирівнювання заробітної плати державних службовців до рівня 

комерційних структур, що сприятиме викоріненню корупції та підвищенню 

привабливості і престижу державної служби; 

- підвищення компетентності та професіоналізму, що матиме результатом 

усунення негативних чинників прийняття управлінських рішень; 

- відновлення довіри українських громадян як до державних службовців, так і до 

державних органів; 

- детальна розробка процедури кар’єрного просування на державній службі, яка 

надається при прийнятті на роботу та постійно контролюється і коригується з 
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боку відділу кадрового забезпечення державних службовців. Для України тут 

можливе запозичення французької кар’єрної системи; 

- переформатування нинішнього кадрового відділу в органах державної влади до 

сучасного рівня управління людськими ресурсами (HR – Human resources); 

- участь державних службовців в міжнародному стажуванні задля використання 

закордонного досвіду публічного управління (Public Administration). 

Не можна не погодитися з думкою, що відбір професіоналів до органів 

влади має здійснюватися на умовах конкурсу серед осіб, здатних до 

саморозвитку, що  державний апарат потребує повної переатестації, в тому числі 

щодо знання  управлінською елітою законів про державний устрій та вміння 

професійно застосовувати ці знання на практиці [237, с. 62].  

В процес кадрової політики державних службовців доцільно інтегрувати 

досвід іноземних компаній щодо закріплення за кожним новопризначеним 

державним службовцем безпосереднього керівника (менеджера вищої ланки 

управління), який вестиме та наставлятиме до набуття державним службовцем 

відповідного досвіду та навичок. 

В державному управлінні українська дослідниця Н. Алюшина пропонує 

впровадити інститут наставництва для слухачів Національної академії 

державного управління при Президентові України. Тим самим зазначаючи, що 

наставництво є шефствуванням більш досвідчених працівників над молодшими, 

що тільки починають вчитися чи входити до певного колективу, коли 

передавання знань, вмінь та навичок здійснюється на робочому місці в реальних 

умовах [2, с. 13–14]. Такими цільовими групами для наставництва є: всі категорії 

співробітників, вперше прийняті на роботу, переведені на іншу посаду 

співробітники, керівники середньої ланки, студенти, слухачі, молоді спеціалісти, 

кандидати, які зацікавленні у своєму просуванні по службі. Відбір наставників 

має здійснюватися з-посеред найпідготовленіших співробітників, які володіють 

високими професійними якостями, гнучкістю в спілкуванні, комунікативними 

навичками, які виявляють в роботі стабільні показними, здатність і готовність 
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ділитися власним досвідом, відданості державній службі та підтримці її 

стандартів і правил  [1, с. 91, 94].  

Муніципальний службовець, за визначенням експертів Ради Європи, на 

сьогодні має володіти такими управлінськими та комунікативними навичками:        

1) теоретичні знання в галузі державного управління, політології, права, 

економіки і соціології; 2) професійні навички та практичний досвід;                      

3) комунікативні навички і здатність працювати в команді, техніка проведення 

переговорів; 4) особисті якості: здатність постійно навчатися, гнучкість, 

мобільність, креативність, комплексне та логічне мислення; 5) вірність 

демократичним традиціям, тобто, дотримання законів, вірність народові України 

та орієнтованість на спільний добробут [268, с. 315]. Демократичні принципи 

вимагають, щоб державний службовець в першу чергу служив народові та 

державі, а не безпосередньому начальнику, що ставить перед державним 

службовцем такі вимоги, як позиція політичної нейтральності, яка базується на 

основі добросовісного служіння відповідно до Конституції України; надання 

державній службі публічного характеру; відкритий характер державної служби. 

Даний підхід наголошує на демократичності державної служби, прийняття на 

державну службу на основі принципу конкурентного відбору, атестаційній 

практиці, обрання на державні посади у відповідності до критеріїв ділових та 

моральних якостей, професіоналізму й компетентності [198, с. 39–40].  

Необхідною складовою ефективності державної кадрової політики має 

стати меритократична державна служба, становлення якої починає набувати 

практичної сторони даного процесу. Діяльнісні засади якої мають працювати на 

основі чітко визначених процедур. На чільному місці має бути прозоре 

декларування доходів, власності і активів, та запобігання конфлікту інтересів на 

службі в органах державної влади. Нагальним завданням є викорінення 

персоналізації владних відносин, продажу посад за грошову винагороду чи 

надання певної послуги [250, с. 8].  

Концепцію реформування кадрових служб органів державної влади та 

місцевого самоврядування було проаналізовано в монографії «Кадрові служби 
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органів державної влади та місцевого самоврядування», де пропонується 

вдосконалення кадрових служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування як внутрішніх підрозділів цих організацій. Однією з новацій 

дослідники пропонували створення регіональних аутсорсингових кадрових 

служб, які будуть організаціями, зовнішніми відносно державних установ, і в той 

же час внутрішніми щодо системи державної служби і служби в органах 

місцевого самоврядування. Робота внутрішніх і зовнішніх кадрових служб має 

базувати на оптимальній взаємодії [93, с. 81–82]. В державному управлінні 

України досвід створення аутсорсингових кадрових служб ще не набув втілення 

та практичного впровадження в суспільних реаліях. 

Слід приділити належну увагу вдосконаленню ефективної державної 

кадрової політики. У вищих органах влади не існує єдиного підходу до системи 

підбору кадрів, тому постає питання про її створення, розбудову та 

впровадження. Сутність кадрової політики полягає в правильному доборі кадрів 

та їх просуванні, у формуванні кадрового резерву та створенні об’єктивної 

системи атестації [91, с. 19–21].  

На сьогодні гострою є потреба в поліпшенні якісного складу кадрів органів 

державного управління та місцевого самоврядування. Основними шляхами 

вдосконалення кадрового забезпечення державного управління можуть бути: 

- впровадження системи критеріїв добору;  

- організація атестаційних комісій зі змішаним складом, до яких 

включаються й працівники кадрових служб інших установ; 

- розробка нових універсальних критеріїв та кваліфікаційних вимог до 

державних службовців відповідно до виконуваних ними функцій; 

- запровадження нових тестів щодо добору кадрів; 

- створення системи матеріальних, організаційних та моральних стимулів 

для втримання й залучення перспективних кадрів; 

- введення державного кваліфікаційного іспиту під час прийому на 

управлінські посади; 

-  встановлення оптимальних строків перебування на визначених посадах; 
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- розроблення моделі професійного компетентного державного службовця 

[87, с. 83–88].  

Нагальність теоретичного осмислення та практичного втілення 

напрацювань в освітній галузі потребує серйозного вдосконалення і 

переформатування системи освіти. Запозичення європейських елементів в доборі 

на державну службу та рекрутування до законодавчих органів, що привнесе нові 

корективи в успішність діяльності владних структур. 

Професійно спрямована освіта є добрим теоретичним підґрунтям для 

державного службовця, але досвід відіграє не меншу роль. Будь-яка проблема 

виникає з невідповідності реального та бажаного, так і в політичний практиці 

виникає дисбаланс між теоретичним та практичним знанням, що завжди створює 

певні дисфункції у виконанні особою управлінських функцій та завдань. 

Система освіти передбачає «елітну інженерію» як технологію формування 

когорти людей, що управляє суспільством. Вона виявляється в дитячому садочку 

і школі відстеженням здатності дітей до того чи іншого виду діяльності, а також 

тих їхніх природних якостей, що в подальшому житті непідвласні коригуванню. 

Еліта перш за все має складатися з найкращих людей за професійно-

управлінськими та елітними якостями, які спершу формуються в системі освіти, а 

вже потім в кожній організації, включаючи органи державного управління. 

Перешкодою потрапляння в еліту не професійних, аморальних нездар стане 

жорстка оцінка результатів та особистих якостей при щорічній атестації [40, с. 

65–67, 68].  

Україні необхідно скористатися досвідом європейських країн (Франція, 

Німеччина), де провідні політичні партії мають власні тренінгові центри, які на 

постійній основі займаються навчанням депутатів на всіх рівнях. Для прикладу, в 

Іспанії політичні партії, що мають власні фракції в місцевих радах, отримують 

додаткове державне фінансування для проведення тренінгів і навчальних 

семінарів [268, с. 321–322].  

Аналіз нормативно-правової бази [159, с. 318]  дає підстави для висновку 

про нагальність прийняття нормативно-правового акту «Про державну кадрову 

 



 180 

політику в вищих органах влади», у якому були б встановлені чіткі критерії до 

номенклатурного складу посад та їх структури в органах державної влади 

України з метою уніфікації каналів рекрутування, запобігання  протекціонізму та 

корупційним діянням. Необхідним є поліпшення системи кваліфікації кадрів всіх 

галузей через утвердження пріоритету освіти. Також, потребує створення та 

подальше  вдосконалення системи посад щодо всіх органів державної влади, 

вибудовування  чіткої ієрархії посад та характеристики відносно кожної з них. 

Здійснення таких кроків актуалізується тим, що наша держава потребує 

особистостей, які володіють належними управлінськими здібностями задля 

забезпечення потреб національної економіки, науки та культури.  

Вбачається доцільним внесення деяких змін до виборчого законодавства: 

- віковий ценз – підвищення віку для суб’єктів пасивного виборчого  права. В ст. 9. 

п. 1 Закону України «Про вибори народних депутатів України» № 4061–VI від 

17.11.2011 р. зазначається, що депутатом може бути обраний громадянин 

України, який на день виборів досяг двадцяти одного року. На нашу думку, слід 

встановити вікове обмеження на рівні 25-ти років, оскільки це вік, коли людина 

вже отримала повноцінну вищу освіту,  набула певного досвіду роботи, у т.ч. 

управлінських навичок, здатна визначитися із світоглядним та моральними 

цінностями. Звертаємо увагу, що віковий ценз в межах 25 років був в редакції 

даного Закону від 18. 11. 1993 р. № 3623–XII; 

- виборчий бар’єр («прохідний ценз») – скасування якого збільшить приплив нових 

людей у політику, тим самим усунувши можливість провідних і потужних партій 

іменного типу на монополізацію влади та доступу до неї. З введенням елементів 

пропорційної виборчої системи з 1998 р., партії та блоки («блоки» та «виборчі 

блоки політичних партій» було виключено з виборчого законодавства в 2011 р.) 

мали долати виборчий бар’єр, який на парламентських виборах 1998 р. і 2002 р. 

становив  4%, на виборах 2006 р. і 2007 р. – 3 %, його було збільшено до 5 % до 

парламентських виборів 2012 р. та позачергових 2014 р.; 

- запровадження двопалатного парламенту – у верхню палату обиратимуть 

представників з 27 регіонів за мажоритарною виборчою системою, нижня палата 
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в тому ж складі залишиться та обиратиметься на прямих виборах за 

пропорційною системою з відкритими списками. Врегулювання питання 

представництва регіонів наблизило б нашу країну до європейської практики 

максимального врахування місцевих інтересів. 

Переконливими є пропозиції щодо вдосконалення виборчої системи 

України, озвучені заступником голови Центральної виборчої комісії А. Магерою, 

на думку якого доцільним є запровадження пропорційної виборчої системи з 

регіональними загальнодержавними списками; в місцевих органах влади – 

запровадження чисто мажоритарної системи; прохідний бар’єр на виборах до 

Верховної Ради має бути 3–4 %; парламент має бути партійно структурований, 

без самовисуванців, які можуть залишитися в місцевих органах влади.  

Вдосконаленню системи державної служби та кадрової політики 

сприятимуть розв’язання важливих напрямів політичної реформи:                         

1) структурованість Верховної Ради України; інституалізація парламентської 

більшості, яка збільшить рівень відповідальності влади перед суспільством;         

2) перерозподіл владних повноважень між Президентом і Парламентом, що 

забезпечить гармонізацію держави за формою державного правління;                   

3) прийняття демократичної та законодавчо досконалої виборчої системи країни 

[183, с. 8].  

Оптимізація функціонування політико-управлінської еліти має спиратися 

на такі складові: демократизація діяльності представницьких владних органів та 

виконавчої влади; система стримувань і противаг між гілками влади; 

розмежування влади та бізнесу; подолання корупції всередині політичного класу 

та електоральної корупції. 

У зв’язку з вимогами Міжнародного валютного фонду, що надає фінансову 

допомогу нашій країні, встановлюються певні засади щодо діяльності владних 

органів України, рівня її демократичності, відкритості та прозорості. Практична 

реалізація вимог ґрунтується на низці важливих суспільних реформ, зміні 

виборчого законодавства, зокрема, про державну службу згідно європейських 

норм і вимог.  
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Будь-яка діяльність покликана забезпечувати належний рівень розвитку 

суспільного організму. Робота всіх інститутів політичної системи має 

взаємоузгоджуватися залдя досягнення спільного ефекту суспільного розвитку. 

Ефективність влади визначається суспільною корисністю і діяльністю її політико-

управлінської еліти. В залежності від тенденцій коливання суспільних настроїв 

обумовлюється легітимність влади як така, що є похідною від ефективності. 

У підсумку можна зазначити, що підвищення фахового рівня управлінських 

кадрів здійснюється на основі підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовці, що регламентується Постановами Кабінету 

Міністрів України, Законами України, Указами Президента України та Наказами 

Національного агентства України з питань державної служби. Вагома 

законодавча база визначає цілі та завдання державної кадрової політики та 

систему навчання для державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. В Україні сформована та діє низка державних та приватних 

навчальних закладів, та нових освітніх державних Центрів, приватні курси для 

навчання державних службовців, серед яких провідне місце займає Національна 

академія державного управління при Президентові України. 

Підсумовуючи зазначимо, що рівень довіри українського населення до 

державних органів на основі аналізу даних соціологічних центрів є досить 

низьким. За допомогою даних неурядової організації Transparency International 

проаналізовано Індекс сприйняття корупції, та за даними організації Freedom 

House – рівень корупції в Україні. Як підсумковий результат, можна говорити про 

недостатню ефективність політико-управлінської еліти. Поліпшенню чого 

сприятиме низка заходів з оптимізації функціонування політико-управлінської 

еліти та внесення змін до виборчого законодавства парламентарів. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

Отже, формування законодавчих та виконавчих органів влади, урядового 

апарату, керівних кадрів державних установ відбувається за допомогою 
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кадрового рекрутування, тобто через залучення людей до активного політичного 

життя і державно-управлінської діяльності. 

Дослідження процесу рекрутування до політико-управлінської еліти 

свідчить про важливість даної роботи. Зокрема, дістало подальшого розвитку 

поняття «механізми входження в політико-управлінську еліту» як регламентована 

процедура входження особи відповідно до встановлених критеріїв відбору у 

владні органи та «політико-управлінська еліта» як владна верхівка, навколоелітне 

середовище і керівники державної форми власності, які мають політичну волю до 

прийняття та скасування політичних рішень. 

Запропоновано авторські критерії базових механізмів та субмеханізмів 

входження в еліту: наявність вищої освіти у сфері управління; делегування 

політичними партіями; делегування громадськими організаціями; делегування 

бізнес-середовищем; «селективний механізм»; трайбалізм (трибалізм); пасіонарне 

самовисунення; близькість до правлячого клану; поповнення з регіональної еліти; 

«народне делегування». 

Рейтинг вузів можна відстежити за критерієм, за кількістю випускників – 

народних депутатів. Серед вищих навчальних закладів, у яких навчалися народні 

депутати України VIII скликання, перші місця посідають Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний університет ім. 

Вадима Гетьмана, за ними йдуть – НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. 

Ігоря Сікорського», Національний університет «Львівська політехніка» та інші.  

Випускники Національної академії державного управління при 

Президентові України, в якому здійснюється підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації кадрів державного управління представлені у фракції 

ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 12, фракції Політичної партії 

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 7, фракції Політичної Партії «Опозиційний блок» –    

Ю. Мірошниченко, Ю. Павленко, фракції Політичної партії «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» – Т. Пастух, А. Романова, фракції Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» – С. Євтушок, В. Івченко, в групі «Воля народу» – Я. Москаленко 

та 5 позафракційних народних депутатів. Отримання вищої освіти в Національній 
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академії державного управління характерне як другої вищої для більшості 

парламентарів.  

Аналізуючи представленість бізнес-еліти в Верховній Раді України, тобто, 

кількість народних депутатів на момент обрання, які володіли бізнесом, ми 

можемо побачити певну тенденцію. Зокрема, відсутність в ІІ, ІІІ, VI скликаннях 

керівників і працівників приватних підприємств, товариств з обмеженою 

відповідальністю, акціонерних товариств. Їх присутність серед народних 

депутатів в V скликанні становила 77 осіб (17,15 %), VІ – 39 (8,67 %), VІІ – 109 

(24,49 %),VІІІ – 84 (19,95 %). В ІІ скликанні кількість підприємців серед 

парламентарів була 31 (7,65 %), підприємці і фермери в ІІІ скликанні – 92 (20,53 

%), ІV – 58 (12,89 %), в V, VІ скликаннях були відсутні, фермери у VІІ – 3 (0,67 

%), підприємці у VIII – 7 (1,66 %). Варто зауважити, що бізнес-еліта в особі 

олігархів як правило або перебуває при владі офіційно, або фінансує і контролює 

певного народного депутата чи члена уряду.  

На основі аналізу визначено, що складовою діяльності політико-

управлінської еліти виступає ефективність її функціонування. Основними 

оптимізаційними засадами якої є демократизація діяльності представницьких 

владних органів та виконавчої влади; система стримувань і противаг між гілками 

влади; розмежування влади та бізнесу; подолання корупції всередині політичного 

класу та електоральної корупції. Дані заходи сприятимуть покращенню 

професійної компетентності політико-управлінської еліти, її практичної 

діяльності, виконанням політичною елітою проголошених завдань та програм 

державного та соціально-економічного розвитку. Оцінкою проголошених завдань 

є досить низький рівень довіри населення як до владних інституцій, так і до їх 

керівної верхівки.  

За підсумками дослідження пропонуються такі зміни до виборчого 

законодавства, як збільшення вікового цензу для народних депутатів України до 

25 років, скасування виборчого бар’єру, запровадження двопалатного парламенту 

з представництвом регіонів, які можуть поліпшити політичне управління та 

якість політико-управлінської еліти.  
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 ВИСНОВКИ 

Викладені у дисертації положення дають можливість для обґрунтування 

наступних висновків концептуального і науково-практичного характеру:  

1. Визначена у дисертації сутність поняття «політико-управлінська еліта» 

як владної верхівки, наділеної політичними та владними (адміністративними) 

функціями щодо ухвалення, скасування та прийняття важливих державно-

управлінських рішень в межах їх владних повноважень, дає ширше розуміння 

співвідношення політичної та управлінської складових при застосуванні 

державною владою своїх функцій щодо управління суспільством. Теоретичне 

окреслення та узагальнення даного поняття відкриває перспективу 

розмежовувати власне політичні, управлінські еліти, а також їх комбіновані 

форми. Із наявності двох складових випливає потреба у чіткому функціональному 

розмежуванні посад на адміністративні та політичні.  

Розробка поняття «механізм входження в політико-управлінську еліту» на 

основі теоретичних положень, понятійних та словникових етимологічних 

тлумачень, усталених у політичній науці, надала підстави для авторського 

визначення цього механізму як процесу або процедури, які регламентують 

входження особи до виконавчої, законодавчої влади та органів місцевого 

самоврядування і які побудовані на основі встановлених критеріїв відбору, 

закріплених нормативними документами.  

2. Аналіз перебігу політичного процесу в Україні упродовж періоду 

незалежності, особливостей формування і функціонування політико-

управлінської еліти дає підстави визначити основними механізмами (базовими 

системами) входження в політико-управлінську еліту вибори та призначення.  

Серед механізмів-підсистем, що виступають як субмеханізми 

політикоутворення еліти, виділено елітарну освіту (включає в себе систему 

вищих навчальних закладів, де отримали вищу освіту найбільше впливових 

представників); механізм делегування політичними партіями (належність до 

партії влади), громадськими організаціями (представлені молодіжними 

громадськими осередками політичних партій та програмами для талановитої 
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молоді в законодавчі органи влади та центральних органах виконавчої влади); 

механізм делегування бізнес-середовищем (застосування грошових ресурсів, за 

допомогою яких відбувається зворотній процес або кругообіг «державна позиція 

↔ влада ↔ бізнес», де представники бізнесу потрапляють до влади, 

представники влади тимчасово переходять в бізнес і перебуваючи в одному 

мережевому колі знаходяться у постійно діючому циклі взаємообміну); 

«селективний механізм» (просування на провідні позиції «своїх» людей через 

особисту відданість), який може застосовуватися як до місцевих кандидатів, так й 

до іноземців; трайбалізм (потрапляння до владних позицій через кланові 

угрупування на основі земляцької спорідненості); пасіонарне самовисунення 

(виокремлення із середовища суспільно-політичних та громадських рухів людей з 

лідерським потенціалом та здатністю до державного управління); близькість до 

правлячого клану (формування еліти відбувається в закритому внутрішньому 

середовищі, на управлінські посади призначаються члени сім’ї, близькі родичі та 

друзі); поповнення з регіональної еліти (територіальний розподіл регіональної 

еліти за територіальною ознакою та сферою інтересів і найбільша 

представленість певної групи на національному рівні); «народне делегування» 

(формування управлінської еліти революційним шляхом у відповідності до вимог 

Майдану). Встановлено, що на початку української незалежності відбувалося 

правове унормування критеріїв, на основі яких відбувається так зване 

«формальне» входження в еліту. 

3. Ефективність функціонування політико-управлінської еліти має 

базуватися на демократизації діяльності представницьких владних органів та 

виконавчої влади; системі стримувань і противаг між гілками влади; 

розмежуванні влади та бізнесу; подоланні корупції всередині політичного класу 

та електоральної корупції.  

За підсумками аналізу в дисертації пропонуються такі зміни до виборчого 

законодавства: збільшення вікового цензу для народних обранців до 25 років, 

скасування виборчого бар’єру, запровадження двопалатного парламенту з 
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представництвом регіонів, які можуть поліпшити політичне управління та якість 

політико-управлінської еліти. 

4. Загальний вплив корпоративних груп на формування політико-

управлінської еліти, насамперед її депутатського корпусу, оцінюється як 

негативний. Співставлення постійного поліпшення формальних показників 

якісного складу політико-управлінської еліти з постійно кризовим станом 

України дає підстави до висновку про невідповідність цієї еліти своєму 

суспільному призначенню насамперед за морально-ціннісним критерієм, що 

спричинено наявністю у її складі надмірного прошарку так званої псевдоеліти. 

У цілому наявні механізми рекрутування до політико-управлінської еліти 

створюють умови для наповнення еліти як меритократичним прошарком, який 

зобов’язаний особистим заслугам і тому є менш залежним від так званого 

патронату, так і людьми, делегованими різними групами за інтересом, і тим 

самим зобов’язаними ставити інтереси цих груп вище за загальнонаціональні. 

5. Загалом політику у відношенні до кадрів, рекрутованих до політико-

управлінської еліти, можна вважати такою, що орієнтована на підвищення її 

фахового рівня. Разом з тим, аналіз нормативно-правової бази дозволяє 

стверджувати про її недостатню розробленість, а відтак про необхідність 

прийняття нормативно-правового акту «Про державну кадрову політику в вищих 

органах влади». Основними положеннями такого акту мають стати чіткі критерії, 

вимоги і повноваження щодо номенклатурного складу посад, їх структури в 

органах державної влади України. Потребує удосконалення система кваліфікації 

кадрів всіх галузей через утвердження пріоритету освіти, створення і 

вдосконалення системи посад у всіх органах державної влади, структуризація 

чітко окресленої ієрархії посад та визначення чітких характеристик щодо кожної 

з них. 

Процес формування політико-управлінської еліти в Україні триває і досі. 

Зміна влади породжує нові суспільні очікування щодо рівня політичного 

управління країною.  
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А. 
Таблиця А.1 

Склад та структура фракцій і груп Верховної Ради України  
 VII–VIIІ скликань 

ВРУ VII скликання станом на 23 січня 2014 р. (447 депутатів) 
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Укладено автором на основі джерел: Депутатські фракції і групи VII скликання (2012–
2014) // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions?skl=8. – Назва з екрану.; Депутатські 
фракції і групи VIII скликання // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions. – Назва з екрану.     
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Таблиця А.2 

 

Розподіл народних депутатів України за посадою/заняттям  на момент 
обрання (1994–2014 рр.) 

 
Посада, 
заняття 

27.03.199
4 (ІІ) 

29.03.1998 
(ІІІ) 

31.03.200
2  (ІV) 
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народні депутати 
України 

64 15,8
0 

149 33,26 185 41,1
1 

163 36,90 143 31,78 167 37,53 151 35,87 

керівники та 
працівники ПП, 
ТОВ та АТ 

- - - - - - 77 17,15 39 8,67 109 24,49 84 19,95 

працівники партій 
та їх регіональних 
організацій 

- - - - - - - - 13 2,89 13 2,92 1 0,24 

тимчасово не 
працюючі 

2 0,49 3 0.67 1 0,22 32 7,13 107 23,78 13 2,92 31 7,36 

керівники і 
працівники 
громадських 
об’єднань і 
організацій 

16 3,95 35 7,81 30 6,67 17 3,79 12 2,67 26 5,84 31 7,36 

помічники-
консультанти 
народного депутата 
України 

- - - - 10 2,22 15 3,34 2 0,44 10 2,25 7 1,66 

консультанти 
депутатських 
фракцій Верховної 
Ради України 

- - - - 1 0,22 - - - - - - 1 0,24 

перші керівники 
міністерств і 
відомств 

25 6,17  
 
8 

 
 
1,74 

 
 
 
14 

 
 
 
3,11 

10 2,23 23 5,11 13 2,92 17 4,04 

працівники 
міністерств і 
відомств 

9 2,22 7 1,56 8 1,78 8 1,80 6 0,14 

працівники 
державних 
адміністрацій 

25 6,17 - - 8 1,78 2 0,44 8 1,80 1 0,24 

колишні керівники 
міністерств і 
відомств 

1 0,25 - - - - - - - - - - - - 

керівники Рад 
народних депутатів 

7 1,73 - - - - - - - - - - - - 

пенсіонери 3 0,74 2 0,45 2 0,44 13 2,90 25 5,56 6 1,35 2 0,48 
підприємці 31 7,65 92 20,53 58 12,8

9 
- - - - - - 7 1,66 

фермери - - - - - - - - 3 0,67 - - 
керівники партій та 
їх регіональних 
організацій 

4 0,99 - - - - 12 2,67 13 2,89 7 1,57 2 0,48 

працівники партій 
та їх регіональних 
орг. 

- - - - - - 14 3,12 - - 2 0,50 - - 

адвокати, юристи 5 1,23 - - - - 14 3,12 5 1,11 3 0,67 8 1,90 
працівники 
фізичної культури, 
спорту і туризму 

- - - - - - 2 0,45 - - 3 0,67 - - 

студенти,аспіранти, 
докторанти 

1 0,25 2 0,45 - - 1 0,22 - - 4 0,10 - - 

працівники засобів 
масової інформації 

6 1,48 12 2,68 6 1,33 4 0,89 2 0,44 4 0,10 4 0,95 
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                                                                                                                     Продовження 
працівники 
Адміністрації 
Президента 
України 

2 0,49 6 1,34 5 1,11 - - - - 2 0,50 1 0,24 

працівники 
Секретаріату 
Президента 
України 

- - 10 2,23 - - 2 0,45 - - - - - - 

керівники і 
працівники 
Апарату Верховної 
Ради України 

31 7,65 - - 2 0,44 - - 1 0,22 - - 3 0,71 

Керівники і 
працівники 
Апарату Прем’єр-
міністра України 

- - - - - - - - - - - - 2 0,48 

працівники 
культури 

3 0,74  
 
38 
 

 
 
8,48 

 
 
24 

 
 
5,33 

  1 0,22 2 0,50 1 0,24 

керівники і 
працівники освіти 

49 12,1
1 

13 2,90 9 2,00 9 2,02 7 1,66 

працівники 
охорони здоров’я 

3 0,74 - - - - 1 0,22 2 0,48 

працівники 
науково-дослідних 
інститутів 

11 2,72 - - - - 9 2,00 - - 1 0,22 - - 

працівники 
підприємств і 
установ 

- - - - - - 7 1,56 9 2,00 - - 2 0,48 

працівники органів 
місцевого 
самоврядування 

- - - - - - - - - - 4 0,10 - - 

працівники 
банківських 
установ 

- - - - - - 2 0,45 1 0,22 1 0,22 - - 

голови та їх 
заступники 
обласних рад  

5 1,23 3 0,67 3 0,67 2 0,45 - - 3 0,67 7 1,66 

голови та їх 
заступники 
обласних 
державних 
адміністрацій 

2 0,49 2 0,45 2 0,44 2 0,45 3 0,67 1 0,22 3 0,71 

керівники та 
працівники 
держ.підприємств і 
установ 

68 16,7
9 

31 6,92 67 14,8
9 

11 2,45 13 2,89 3 0,67 2 0,48 

працівники 
національної та 
галузевих академій 
наук 

- - - - - - - - 4 0,89 1 0,22 1 0,24 

творча інтелігенція   - - - - - - - - 1 0,22 - - 
працівники рад усіх 
рівнів 

14 3,46 - - - - 7 1,56 3 0,67 5 1,12 1 0,24 

міські голови - -  
 
 
33 

 
 
 
7,37 

- - 3 0,67 2 0,44 5 1,12 5 1,19 
селищні голови - - - - - - - - 2 0,50 1 0,24 
сільські голови - - - - - - - - 1 0,22 1 0,24 
голови районних 
державних 
адміністрацій 

- -  
27 

 
6,00 

- - 1 0,22 2 0,50 6 1,43 

керівники рад усіх 
рівнів 

- -     - - - - 1 0,22 5 1,19 
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                                                                                                                                         Продовження 
працівники 
профспілок і 
комітетів 

7 1,73 - - - - - - 4 0,89 - - - - 

працівники 
правоохоронних 
органів 

6 1,48 3 0,67 7 1,56 - - 4 0,89 - - - - 

працівники 
сільськогосподарськ
их підприємств 

8 1,98 12 2,68 3 0,67 - - 1 0,22 - - - - 

військовослужбовці  13 3,21 1 0,22 2 0,44 2 0,45 - - - - 15 3,56 
служителі культу - - - - 1 0,22 - - - - - - - - 
керівники і 
працівники соціо-
аналітичних установ 

- - - - - - - - - - 1 0,22 3 0,71 

робітники 8 1,98 6 1,34 - - - - - - - - - - 
голови колгоспів 39 9,63 - - - - - - - - - - - - 
інженерно-технічні 
працівники 

1 0,25 - - - - - - - - - - - - 

Кількість народних 
депутатів України 

405 448 450 449 450 445 421 

Укладено автором на основі джерел: Вибори в Україні 1994 року / Міжнародна фундація 
виборчих систем (IFES). – 2. вид., доп. – К., 1995. – С. 34; Парламент України: вибори – 98: 
Інформ.-аналіт. вид. / Центр. Вибор. коміс.; Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К., 1998. – 
Ч. ІІ. – С. 624–627; Вибори до Верховної Ради України 2002 року: Інформаційно-аналітичне 
видання / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2002. – С. 
279; Вибори до Верховної Ради України 2006 року: Інформаційно-аналітичний збірник. У двох 
книгах. Книга 1 / Редкол. Я. В. Давидович (голова), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К.: 
Атіка, 2006. – С. 607–608; Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року: 
Інформаційно-довідкове видання. – К.: Фенікс, 2008. – С. 460–461; Чергові, проміжні, повторні 
вибори народних депутатів України 2012–2013 років: Інформаційно-аналітичний збірник / 
Редак. колегія: М. В. Охендовський (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2014. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/metod/vydannja/vibory2012.pdf. – 
Назва з екрану. – С. 760, 909; Депутатські фракції і групи VIII скликання // Офіційний веб-
портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions. – Назва з екрану.; Довідники про сучасну Україну. 
Інтернет-довідник «Офіційна Україна сьогодні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dovidka.com.ua/. – Назва з екрану., та за *даними про дострокові парламентські вибори 
2014 р., які розраховано автором самостійно на основі списку новообраних народних депутатів 
України та їх біографічних даних.   
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Таблиця А.3 

 

Оновлення депутатського складу за результатами парламентських 
виборів 26 жовтня 2014 р. 

                         Рід       
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ПАРТІЯ «БЛОК 
ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ» 

1 4 4 23 30 4 10 3 - 1 - - 

Всеукраїнське 
об’єднання 
«Батьківщина» 

1 - 9 6 18 1 - - - - - - 

Політична партія 
«НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» 

3 1 3 5 15 - - - - - - - 

Радикальна партія 
Олега Ляшка 

4 - 8 69 1 5 - - - - - - 

Всеукраїнське 
об’єднання 
«Свобода» 

- - - 14 21 2 5 25 - - - - 

Партія «Сильна 
Україна» 

- - 2 14 10 4 - - - 1 - - 

Політична партія 
«Об’єднання 
«САМОПОМІЧ» 

3 - 7 12 - 3 1 - 1 - 6 - 

Політична партія 
«Громадянська 
позиція» 

1 1 5 13 3 1 - 1 1 2 - - 

Політична Партія 
«Опозиційний 
блок» 

- - - 27 9 - - - 3 - - 12 

Укладено автором на основі джерел: Лелич М. Под крылом президента / М. Лелич // 
Фокус. – 2014. – № 40. – С. 13–15; Самсонова Ю. Народный тыл / Ю. Самсонова // Фокус. – 
2014. – № 41. – С. 17–19; Самсонова Ю. Верные Батькивщине / Ю. Самсонова // Фокус. – 2014. 
– № 41. – С. 23–25; Лелич М. Традиционная Свобода / М. Лелич // Фокус. – 2014. – № 42. – С. 
18–19; Голубов А. Граждане с позицией / А. Голубов // Фокус. – 2014. – № 42. – С. 22–23; 
Лелич М. Виртуальное шоу / М. Лелич // Фокус. – 2014. – № 42. – С.26–27; Голубов А. 
Садовый в помощь / А. Голубов // Фокус. – 2014. – № 43. – С. 16–17; Самсонова Ю. Почти 
оппозиция / Ю. Самсонова // Фокус. – 2014. – № 43. – С. 20–21; Лелич М. И снова 
здравствуйте! / М. Лелич // Фокус. – 2014. – № 43. – С. 24–25. 
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Додаток Б. 

Діаграма Б.1  

Розподіл депутатів Верховної Ради України II скликання по професії за 

фахом (1994 р.) 

 
   

  
 

 

 
Укладено автором на основі джерела: Вибори в Україні 1994 року / Міжнародна 

фундація виборчих систем (IFES). – 2. вид., доп. – К., 1995. – С. 33. 
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Діаграма Б.2 

Розподіл депутатів Верховної Ради України ІII скликання по професії 

за фахом (1998 р.) 

 

           
 

 
 

Укладено автором на основі джерела: Парламент України: вибори – 98: Інформ.-аналіт. 
вид. / Центр. Вибор. коміс.; Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К., 1998. – Ч. ІІ. – С. 625, 
627. 
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Діаграма Б.3 

Розподіл депутатів Верховної Ради України ІV скликання по професії 

за фахом (2002 р.) 

 

 
 

 
Укладено автором на основі джерела: Вибори до Верховної Ради України 2002 року: 

Інформаційно-аналітичне видання / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна 
виборча комісія, 2002. – С. 279. 
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 Діаграма Б.4 

Розподіл депутатів Верховної Ради України V скликання по професії за 

фахом (2006 р.) 
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Укладено автором на основі джерела: Вибори до Верховної Ради України 2006 року: 

Інформаційно-аналітичний збірник. У двох книгах. Книга 1 / Редкол. Я. В. Давидович (голова), 
М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук. – К.: Атіка, 2006. – С. 608. 
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Діаграма Б.5 

Розподіл депутатів Верховної Ради України VI скликання по професії 

за фахом (2007 р.) 

 

 
 

 

 
Укладено автором на основі джерела: Позачергові вибори народних депутатів України 

2007 року: Інформаційно-довідкове видання. – К.: Фенікс, 2008. – С. 461. 
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Діаграма Б.6 

Розподіл депутатів Верховної Ради України VII скликання по професії 

за фахом (2012 р.) 
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Укладено автором на основі джерела: Довідники про сучасну Україну. Інтернет-

довідник «Офіційна Україна сьогодні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dovidka.com.ua/. – Назва з екрану. 
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Діаграма Б.7 

Розподіл депутатів Верховної Ради України VIIІ скликання по професії 

за фахом (2014 р.) 

 

   

 

 

 
Укладено автором на основі джерел: Депутатські фракції і групи VIII скликання // 

Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions. – Назва з екрану.; Довідники про сучасну Україну. 
Інтернет-довідник «Офіційна Україна сьогодні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dovidka.com.ua/. – Назва з екрану. 
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Додаток В. 

Діаграма В.1 

Тривалість місяців перебування на посаді Голів Адміністрації та 

Секретаріату Президента України (1991 р. – по даний час) 
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  Укладено автором на основі джерел: Піховшек В. Розвиток демократії в Україні: 1994–
1996 роки / В. Піховшек, С. Конончук; Укр. незалеж. центр політ. досліджень; [Ред. Лисюк Н.]. 
– К.: «Агентство «Україна», 1998. – С. 194–204.; Піховшек В. Розвиток демократії в Україні: 
1997 рік / В. Піховшек, С. Конончук; Укр. незалеж. центр політ. досліджень; [Ред. Н.Лисюк]. — 
К.: «Агентство «Україна», 1998. – С. 173–183.; Піховшек В. Розвиток демократії в Україні: 
1998 рік / В. Піховшек, С. Конончук, О. Ярош; Укр. незалеж. центр політ. досліджень. – К.: 
УНЦПД, 1999. – С. 142–157.; Конончук С. Г. Розвиток демократії в Україні: 1999 рік / С. Г. 
Конончук, О. А. Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж.; [Ред. Н.Лисюк]. – К.: УНЦПД, 
2000. – С. 103–108.; Конончук С. Г. Розвиток демократії в Україні: 2000 рік / С. Г. Конончук; 
[Ред. Н.Лисюк]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: Агентство «Україна», 2001. – С. 119–
126. 
 
 
 

 


