
УДК 316.344.42 

Хорунжий А.Ф., Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили 

Хорунжий Анатолій Федорович – кандидат педагогічних наук, експерт Центру 
соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я, доцент кафедри 
політичних наук МДГУ ім. П. Могили. 

Підіймати цю тему має сенс лише у тому 
разі, якщо ми радикально, раз і назавжди відмо-
вимося від залишків егалітарних уявлень, що 
відображаються, зокрема, думкою, ніби-то соці-
альна історія являє собою “процес творчості 
мас”. Необхідно беззастежно визнати, що кожна 
новація у будь-якій сфері життєдіяльності суспі-
льства має свого власного індивідуального твор-
ця. Швидкість і успішність розвитку культур-
них, цивілізаційних процесів залежить від наяв-
ності та активності творчої меншості, що наро-
джує нові ідеї, і правлячої меншості, яка органі-
зовує впровадження таких ідей у соціальну 
практику. Історія переконливо показує, що дії 
демократичних мас можуть бути успішними 
лише за умов, якщо їх очолюють елітарні (за 
особистісними якостями) і елітні (за соціальним 

cтатусом) лідери. Розквіт афінської демократії 
обумовлений провідною роллю таких 
“менеджерів”, євпатрідів за походженням, як 
Солон і Перікл, занепад – приходом до влади 
“ковбасників” на кшталт Клеона. 

Для уточнення позиції доцільно вдатися до 
дуже стислого аналізу термінів, що торкаються 
предмету. Насамперед, треба “розвести” поняття 
“елітність”  та “елітарність” , скориставшись 
такою слушною думкою: “Два ці поняття немов-
би описують: елітність – формальну приналеж-
ність до еліти (у соціально-статусному розумін-
ні), елітарність – те, що елітну групу, крім ста-
тусних характеристик у соціальній ієрархії, мо-
жна визначити як людей, котрі мають певні яко-
сті, психологічні особливості, які дозволяють їм 
бути елітою” [1]. Торкаючись елітарності, до-
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речно пригадати, що слово “еліта” пов’язане з 
латинським “elito”, яке означає “вириваю, види-
раю, обираю що-небудь”. Звідси випливає розу-
міння різниці між соціально-статусною 
(формальною) елітою та елітою за особистісни-
ми якостями та компетентністю її представни-
ків. Зайве доводити, що ідеал, до якого має праг-
нути будь-яке суспільство (зрозуміло, маючи 
види на майбутнє) – збіг обох різновидів еліт в 
одному соціальному тілі. 

Механізми формування еліт з протоеліт не 
носять універсального характеру і радше обумо-
влені особливостями способів забезпечення со-
ціальної мобільності та соціального тестування 
у кожній з культур. Тобто може йтися про певну 
специфіку кожного з суспільств у засобах транс-
ляції та трансмутації соціальних смислів, воло-
діння якими забезпечує елітам їх особливий ста-
тус, та критеріїв, що використовуються для до-
бору претендентів на провідне соціальне стано-
вище. Останнє, в свою чергу, обумовлюється 
функціями еліт в тому чи іншому суспільстві. 
Оскільки такі функції постійно з плином часу 
змінюються, є сенс згадати лише найусталеніші 
з них. 

Про одну з них – інноваційну роль – вже 
йшлося. Не менш важливе те, що частина еліти 
(політики, духівництво, гуманітарна інтеліген-
ція) бере на себе тягар соціальної занепокоєнос-
ті. Це пов’язано з інтернальністю (схильністю 
приймати відповідальність на себе), що є необ-
хідною якістю елітарної особистості. 

Еліта не лише продукує високі культурні 
цінності, але й є основним їх споживачем і збе-
рігачем, забезпечуючи за законом культурної 
нерівності стабільність еталонів за умов масової 
динаміки, цінність і вічність духовної ієрархії. 

Стаючи престижними верствами, еліти вод-
ночас перетворюються на референтні групи для 
основної маси (в тому разі, якщо, як наприклад, 
у післяпетрівській Московській Росії відсутній 
незнятний антагонізм між двома культурами) і в 
такому разі шляхом мімесісу проводить у ці ма-
си зразки діяльності, значимі як для збережен-
ня, так і для розвитку суспільства в цілому. 

Неабияку важливість становить наявність у 
розвинених суспільствах кількох еліт – політич-
ної, наукової, економічної, художньо-творчої 
тощо; врівноважуючи одна одну, вони тим са-
мим стають на перешкоді тоталітаристським 
зазіханням, не дозволяючи лідерам однієї з еліт 
опанувати натовпом. Тут стає у нагоді така риса, 

як елітарність – здатність до коаліційної діяль-
ності, досягнення консенсусу водночас з нонкон-
формізмом і визначеністю позиції. 

Цим, зрозуміло, не вичерпується суспільна 
роль еліт. Узагальнюючи короткий огляд голов-
ніших функцій еліт і відповідних їм елітарних 
якостей, можна помітити, що останні зручно 
об’єднати терміном “ культурна достатність 
індивіда” . Нею слід вважати здатність індивіда 
за допомогою свідомості структурувати своє 
буття (в т.ч. суспільне – що виключно важливо у 
цьому випадку), а також перетворювати таку 
структуру. В зв’язку з цим доречно пригадати 
одне з безлічі визначень культури (маючи на 
увазі суб’єктивацію поняття), що належить 
В. Біблеру: “Культура – це форма самодетермі-
нації індивіда у горизонті особистості, форма 
самодетермінації нашого життя, свідомості, мис-
лення; тобто культура – це форма вільного вирі-
шення та передвирішення своєї долі в усвідом-
ленні її історичної та всезагальної відповідаль-
ності” [2]. 

Отже, ми чітко бачимо різницю поміж 
“лідером за статусом”  та “лідером за особисті-
сними властивостями і рівнем компетентнос-
ті”  (дійсно елітарним). В ідеалі вони мають 
співпадати в одній особистості. Що ж маємо 
насправді в українському суспільстві? 

У вивченні вітчизняних еліт найбільший ін-
терес становить аналіз політичної еліти, оскіль-
ки критерії добору (тестування) інших – науко-
вої, творчої, економічної – більш усталені (хоча 
часто використовуються далеко не у кращий 
спосіб). Навіть побіжний погляд на нинішню 
політичну еліту України дозволяє заключити, 
що у більшості своїй вона – еліта не “лідерів”, а 
“керівників”, становище яких грунтується не на 
якостях суб’єктів керівництва, а на тому, що 
керувати, крім них, нікому. За словами 
Л. Сохань, “якщо ми подивимося по телевізору 
на нашу Верховну Раду, то ми можемо побачити 
масу облич, які носіями якості елітарності не є в 
принципі” [3]. “ Революція у верхах” 1991 року 
здійснилася в основному шляхом перетрушуван-
ня старої номенклатури, добору із загальної ма-
си конформних осіб найконформніших. Інше 
навряд чи могло відбутися. Це зумовлено істо-
рично та ментально. А саме: 

• вітчизняна еліта майже ніколи не ставила 
власних політичних цілей, які б не 
“вписувалися” в контекст цілей інших, в тому 
числі ворожих політичних сил; можна прига-



63636363    Випуск 12. Політичні науки 

дати Б. Хмельницького, І. Виговського, діячів 
Центральної Ради (аж до більшовистського 
вторгнення та IV Універсалу); найсміливіше 
гасло (що діє й понині) – “обдурити москаля”; 

• більша частина вітчизняної еліти або ж цура-
лася культурних зразків, народжених у влас-
ному суспільстві (що призводило до її відто-
ку у сфери чужих культур, полонізації, руси-
фікації [4] ,٭  відторгнення або знищення під 
час конфліктів з основною масою українсько-
го населення), або ж орієнтувалася на суто 
етнічні культурні зразки (що тягло за собою 
якісне зниження і як наслідок – неможливість 
вирішення складних політичних завдань; 
приклад – “просвітництво”); 

•  одним з наслідків вищезазначеного була 
“плебеїзація влади” [5], що раз-у-раз повто-
рювалася протягом вітчизняної історії; 

• українській ментальності в значній мірі прита-
манна “безієрархічність”, що вкрай утруднює 
інституалізацію еліти, оскільки та за словами 
В. Чорноволенка – це “не просто посадові 
особи, а це ще й певні інституції, організації 
цих осіб, це функції, які були закладені у по-
няття еліти як творчої меншості” [6]; претензії 
певних осіб і кіл на елітарність зустрічаються 
масою вкрай ворожнечо; 

• для усіх українських станів, класів, страт 
(включаючи елітні) характерний примат ста-
нових, класових, групових інтересів над зага-
льнонаціональними; національна ідея, лежа-
чи на поверхні і не потребуючи навіть на до-
даткове осмислення, все ж таки не вербалі-
зується з причини побоювання (цілком слуш-
ного), що вона не зовсім збігається з групови-
ми (корпоративними тощо) інтересами; в той 
час вигадана “проблема” неоформленості 
національної ідеї активно використовується у 
спекулятивних цілях, що аж ніяк не сприяє 
національній самоідентифікації представни-
ків і еліт, і мас; 

• вищезазначені причини зробили неможливим 
визрівання у попередньому соціальному сере-
довищі контреліти (опозиційної по відношен-
ню до партійної номенклатури), яка була б здат-
на швидко й безболісно змінити попередню 
еліту, як це відбулося у Польщі, Чехії та ін.; 
лише поодинокі представники тогочасної украї-
нської маргінальної еліти (в основному з сере-
довища творчої інтелігенції) спромоглися посіс-
ти місця політичних лідерів. 

Властивості нинішньої політичної еліти го-
ловним чином виявляються у тому, що: 

• її представники не в змозі спонтанно виража-
ти свою волю й думки; політичні настанови і 
цілі партійних програм втілюються у форму 
евфемізмів, головне призначення яких – за-
безпечити позитивне або, принаймні, не 
вороже ставлення з боку усіх страт суспі-
льства; 

• наведене обумовлене відначальною конформ-
ністю представників діючої еліти (навіть при 
демонстрації різкої опозиційності); тривала 

практика прояву публічної конформності, яка 
раніше була головною умовою самозбере-
ження та вертикальної мобільності, у більшо-
сті випадків призвела до її перетворення на 
особисту конформність; 

•  психічні акти конформних представників 
еліти, позбавлених спонтанності, значною 
мірою – псевдодумки, псевдобажання, псев-
допочуття, – по суті є інтеріоризацією очі-
кувань оточення та норм, які прийняті у ре-
ферентських групах; 

• не маючи власної (спонтанної) волі до дій, 
значна частина представників української 
еліти не наділена й “аристократичними 
цнотами” – здатністю до самозречення, са-
мопожертви тощо; в силу цього, декларуючи 
соціально значимі цілі, вони насправді перес-
лідують власні, рівень котрих вельми невисо-
кий, не виходить за межі тривіального марнос-
лавства, “libido dominandi” – “похоті владарю-
вання”, а найчастіше носить меркантильний 
характер (до речі, дехто з вітчизняних соціаль-
них психологів вважає, що в українській свідо-
мості настанови на добробут взагалі домінують 
над владними прагненнями). 

Чи можлива втішна перспектива? Припусти-
мо таку можливість, оскільки в іншому разі сама 
майбутність нашого суспільства виглядає більш 
ніж проблематичною. При формуванні прогнозу 
можливого розвитку еліт слід брати до уваги ряд 
вихідних позицій. По-перше, вирішення пробле-
ми еліт лежить у ментальній площині і заключа-
ється у стимулюванні соціальної та політичної 
активності осіб, що мають належні елітарні вла-
стивості (причому враховуються представники 
як діючої еліти, так і маргінальної). 

По-друге, становлення еліти не може бути 
декретоване державою; у кращому випадку дер-
жава здатна полегшити цей процес, що є, по 
суті, процесом самоорганізації. Як такий він 
може протікати за схемою “знизу – вгору” . 

Оскільки вихідні пункти у таких схемах – 
соціуми нижчих рівнів (корпорації, громади то-
що), саме регіональний аспект можливостей 
формування вітчизняних еліт потребує на пер-
шочергову увагу. 

У провінційних містах та регіонах вищеопи-
сані негативні моменти посилюються перманен-
тним відтоком потенційних носіїв елітарності до 
столиці. В той же час наявний і ряд переваг: 

• більш простий порядок виявлення та соціаль-
ного тестування “кандидатів” до еліт; 

• більш тісні зв’язки з “інертною більшістю” та 
можливість чіткішої артикуляції (через лідерів 
– “кандидатів” до еліт) інтересів груп цієї біль-
шості; 

• більша напруженість владних амбіцій потен-
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ційних представників еліти на початкових 
стадіях кар’єри; 

• можливість відсіву “кандидатів”, що не відпо-
відають вимогам, на ранньому етапі без від-
чутних соціальних збитків. 

На регіональному рівні, в межах міських гро-
мад робота на допомогу формуванню еліти не-
розривно пов’язуватиметься з проведенням му-
ніципальної реформи і розгортанням справжньо-
го ефективного самоврядування. Муніципаль-
ний рух висуває нові особистості, деякі з кот-
рих, пройшовши соціальне тестування в систе-
мах самоорганізації населення, різноманітних 
недержавних організаціях, структурах самовря-
дування, досягли продуктивної політичної діяль-
ності. Власне, в одній точці зустрічаються три 
взаємопов’язані та взаємозалежні (не можливі 
один без одного) соціальні процеси: розвиток 
самоврядування; формування місцевих еліт; 
рекрутування з рядів останніх загальнонаціона-
льної еліти з міцним регіональним корінням. 

Центральними поняттями, що в цілому опи-
сують методологічне підгрунтя процесу форму-
вання еліт, можна вважати “культурну достат-
ність” , яка вже згадувалася, та “культурні зраз-
ки”  (зразки діяльності). Перше об’єднує власти-
вості елітарних осіб, послуговуючи критеріями 
добору еліти при їх соціальному тестуванні. 
Друге деталізує ці властивості і є їх процесуаль-
ним (в межах соціальної діяльності) виражен-
ням. Крім того, культурні зразки служать орієн-
тирами у саморозвитку елітарних осіб, а також 
виправдовують їх соціальний статус в очах ма-
си. Зрозуміло, культурна достатність та куль-
турні зразки можуть справитися на стані еліти за 
умов їх активного включення в соціально-
комунікаційні процеси. При цьому в ході таких 
процесів має забезпечуватись виявлення предста-
вників маргінальної еліти, здатних до соціальних 
дій, формування з них протоеліти, що у взаємодії 
з власним середовищем та з представниками дію-
чої еліти, не позбавленими рис елітарності, висува-
тимуть нову регіональну еліту. 

Практична діяльність на допомогу форму-
ванню еліт, починаючи з громад та регіонів, мо-
же бути зосереджена на таких напрямках: 

• створення структур, які б сприяли усім зацікав-
леним громадським та політичним організаціям 
у виявленні носіїв рис елітарності; йдеться про 
різноманітні засоби публічної апробації ідей, що 
висуваються, консультаційної допомоги потен-
ційним лідерам та їх оточенню тощо; 

• сприяння активізації вертикальної соціальної 

мобільності, її інституціональному оформлен-
ню; використання з цією метою діяльності 
недержавних організацій (НДО), а також 
створення при органах самоврядування екс-
пертних рад, “рад впливу” та ін.; 

• створення системи соціального тестування, 
що базуватиметься на використанні як крите-
ріїв добору/відсіювання тих якостей особис-
тості та рівнів компетентності, які об’єктивно 
необхідні для лідерів; налагодження з цією 
метою взаємодії громадських організацій та 
органів місцевого самоврядування з НДО 
експертно-консультаційного профілю; 

• впровадження такого тестування в практику 
політичних та громадських організацій, інших 
соціальних структур (як необхідного елемен-
ту самоструктурування та самоорганізації); 

• рекрутування потенційних представників 
еліти головним чином із середовища творчої, 
науково-гуманітарної інтелігенції (де здебіль-
шого представлена маргінальна еліта), яка 
позбавлена технократичних упереджень та 
сцієнтистських забобонів; 

• трансформація громадської думки, відмова 
від ідей егалітаризму, ствердження цінностей 
ініціативності, волі, вільного вибору, відпові-
дальності, спонтанних дій та їм подібних. 

Постає закономірне питання: хто усім цим 
займатиметься? Про неможливість та й недореч-
ність відповідної державної політики вже йшло-
ся (тим більше, держава, як водиться, “накує 
кадри” етатистської налаштованості, що навряд 
чи відповідатиме потребам громадянського сус-
пільства). Свої сподівання в справі формування 
еліт можна пов’язувати хіба що з розгортанням 
активної діяльності недержавних організацій 
соціально-культурного спрямування (у широко-
му розумінні соціально-культурних процесів як 
таких, що мають на меті трансформацію, збере-
ження та трансляцію зразків діяльності). 

 
* Заради справедливості все ж треба навести думку 

О. Забужко: “...Як би ми не бештали нашу політичну та 
інтелектуальну еліту за її перестарілу вже й на час падіння 
Гетьманату станово-корпоративну свідомість, котра “націю” 
ототожнює з її шляхтою, а “національний рух”, відповідно, 
зводить до боротьби за привілеї цієї останньої (тобто фактич-
но, дорікаючи їй за те, що не була елітою французькою...), – 
все-таки годиться визнати, що свою історичну місію вона, як 
там не є, а сповнила – забезпечивши в найкритичніший для 
національного існування період таки, попри все, неперерва-
ну тяглість між Україною козацькою – і новочасно-
колоніальною. ...Це вони, оті вірнопіддані дідичі, статечні 
господарі полтавських маєтків – Гребінки, Квітки, Гулаки, 
як-не-як зробили розмовну українську мову літератур-
ною...”. 
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