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ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

 

У статті розглядаються приклади відхилень від норми в середовищі української 
політичної еліти сьогодення. Більшість із них в 90-ті роки стали підприємцями і 
розвивали малий та середній бізнес в Україні. Частина з них змогла скористуватися 
посадами державних службовців, які вони в той час обіймали, родинними зв’язками та 
дружніми зв’язками земляцтва, прикриттям різного роду бізнесу для того, щоб 
піднятися до певного владного рівня. Така девіація або діяльність, спочатку задумана 
як засіб досягнення мети, для них стала самоціллю, що є класичним прикладом 
поетапності становлення еліти в будь-якій країні відповідно до положень Мертона. 

Ключові слова: девіація (відхилення в поведінці), дії та вчинки, українська політична 
еліта, влада. 

 
В статье рассматриваются примеры отклонений от нормы в среде украинской 

политической элиты настоящего времени. Большинство из них в 90-е годы стали 
предпринимателями и развивали малый и средний бизнес в Украине. Часть из них 
смогла воспользоваться должностями государственных служащих, какие они в то 
время занимали, родственными связями и дружескими связями землячества, прикрытием 
разного рода бизнеса для того, чтобы подняться до определенного властного уровня. 
Девиация или деятельность, сначала задуманная как средство достижения цели, для 
них стала самоцелью, что является классическим примером поэтапности становления 
элиты в любой стране в соответствии с положениями Мертона. 

Ключевые слова: девиация (отклонение в поведении), действия и поступки, 
украинская политическая элита, власть. 

 
The article reviews examples of deviations from the norm among the Ukrainian political elite 

today. Most of them are in the 90 years were entrepreneurs and developed small and medium 
business in Ukraine. Some of them could use positions of civil servants, which they occupied at 
that time, family ties and friendly connections of compatriots, covering of a various businesses 
in order to rise to certain level of government. Deviation or activities at first conceived as a 
means achievement of target, it became a goal for them, that is a classic example of the 
gradual formation of the elite in any country under the provisions of Merton. 

Key words: deviation (deviation in behavior), actions and deeds, the Ukrainian political elite, 
power. 

 

 

Постановка проблеми. 10-ті роки XXI століття 

ввійдуть в історію як роки глибокої світової 

економічної кризи. Україна в цих складних світових 

процесах виглядає безперспективно та непередбачувано. 

Складність і неоднозначність нашої країни на світовій 

арені пояснюється неординарністю існуючої влади, а 

більш точно, української політичної еліти сьогодення. 

Оскільки питання дослідження української політичної 

еліти є дуже тонкими, а тому актуальними, виникає 

необхідність вивчити їх глибше.  

Згадаємо з класики політичної науки базові 

визначення: термін «еліта» у перекладі з французької 

мови означає «краща», «вибрана», «відбірна». Цим 

поняттям позначають провідні верстви суспільства, 

які здійснюють керівництво у певних галузях 

суспільного життя. Залежно від функцій, які виконує 

еліта у суспільстві, її поділяють на економічну, 

господарську, духовно-інтелектуальну, політичну, 

військову, наукову тощо [17, с. 316]. У світовій практиці в 

умовах глибокої економічної кризи основні надії 

покладають на економічну еліту, яка зацікавлена в 

збереженні власних фінансових ресурсів, що дає 

надію на збереження економічної стабільності та 

вихід з кризи. В українському варіанті економічна 

еліта знаходиться в тіні, а її обов’язки повністю 

перейшли до політичної еліти.  

Аналіз досліджень та публікацій. Джерелознавчою 

базою нашого дослідження стали роботи вчених 

Мертона Р. «Соціальна структура та аномія», 

Тулінкова Н. В. «Соціологія конфлікту та девіантного 
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поводження», Іванова В. Н. «Девіантне поводження: 

причини і масштаби» та роботи класиків політичної 

науки щодо поняття еліти – В. Парето, В. Компендиум з 

загальної соціології, Моска, Міхельса та ін.  

Мета статті: вивчення варіантів формування 

одного з джерел української політичної еліти з 

урахуванням специфіки – пострадянської девіації.  

Для досягнення мети ми поставили наступні  

завдання: проаналізувати формування української 

політичної еліти на початку XXI століття та визначити 

перспективи впливу української політичної еліти на 

вихід України з стану економічної кризи. З визначеної 

мети та завдань виділимо об’єкт дослідження, яким є 

українська політична еліта. Предмет дослідження – 

закономірності протікання деяких аспектів соціальної 

девіації як одного з джерел, які впливають на 

формування української політичної еліти початку 

XXI століття.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження еліти 

доби капіталізму різних країн світу показує неодно-

значність її формування. Ідеальними представниками 

еліти є та меншість, яка отримала в спадок мільярдні 

багатства, здобула кращу освіту, володіє прекрасним 

фізичним, психічним і моральним здоров’ям, високим 

інтелектом та іншими найкращими якостями і здобутками 

людства. Все це кладе на терен служіння своєму 

народу з повною самовіддачею та тратою своїх 

особистих заощаджень на покращення загального 

добробуту. В теоретичному аспекті загальну характе-

ристику такої еліти можна зустріти в працях Платона, 

Аристотеля (особливо в трактуванні поняття «політія – 

як правління розумних, багатих та доброчинних»), 

Вебера у визначенні престижних, багатих та владних 

та ін. У світовій практиці різних країн це поняття 

пов’язане з іменем англійської королеви Єлізавети, 

сімей Фордів, Рокфеллерів та ін. В українській історії 

таким був гетьман Полуботок. Але українська 

політична еліта сьогодення не тільки практично, але і 

теоретично не могла отримати в спадок міцну 

економічну основу, бо формувалась вона в останні дні 

існування радянської влади на нашій території та в 

перші дні відтворення капіталізму на початку 90-х 

років XXI століття (Цей етап часто звуть теоретики-

економісти «диким капіталізмом»). Постає питання: 

як у країні розподілу всього між всіма за принципами 

соціалізму з досить низькою середньою заробітною 

платою сформувався клас капіталістів-мільйонерів, 

які довгий час не оприлюднювали свої мільйони, 

утримували їх в тіні. Сьогодні ці люди входять до 

складу української політичної еліти і вирішують 

майже всі питання існування України як країни в 

світовому просторі та безпосередньо української нації. 

Теоретично дослідив становлення такого феномена 

еліти Мертон Р. у 1966 році. Зазначимо, що 

спеціально питаннями еліти він не займався. 

Мертон Р. дослідив соціологічне поняття аномії та 

девіантної поведінки, але в своїх дослідженнях 

використав приклади відхилень від норми в середовищі 

людей, які прагнули стати багатими та владними, не 

маючи для цього ні грошей, ні можливостей. 

Теоретично наведеними прикладами Мертона Р. 

можна пояснити один із етапів становлення політичної 

еліти України сьогодення. Точніше, виникає необхідність 

дослідити девіацію як одне з джерел формування 

української політичної еліти. Під «девіацією» (від лат. 

«відхилення») в соціології розуміють дії та вчинки 

людей, соціальних груп, що суперечать соціальним 

нормам чи визнаним шаблонам і стандартам поведінки. 

Сутність девіантної поведінки полягає не в дотримуванні 

вимог соціальної норми, у виборі іншого, ніж вона 

прописує, варіанта поведінки в тій чи іншій ситуації, 

що призводить до порушення ступеня взаємодії 

особистості й суспільства. Саме в таку ситуацію 

потрапили представники української політичної еліти 

на початку XXI століття. В основі їх відхилень лежав 

конфлікт цінностей, інтересів, розходження потреб, 

деформація способів їх задоволення, помилки у 

вихованні, життєві негаразди, прорахунки тощо. Лінтон 

це назвав «схемою групового існування», яка 

визначає, регулює і контролює прийнятні способи 

досягнення цілей. Кожна соціальна група обов’язково 

поєднує свою шкалу бажаних цілей з моральним або 

інституційним регулюванням допустимих і необхідних 

способів досягнення цих цілей. Існує багато способів, 

які окремим особам видаються найбільш ефективними 

для досягнення бажаної мети. До них належать 

незаконні операції з акціями різних компаній, крадіжки, 

шахрайство, виключені з інституційної сфери дозволеної 

поведінки. Вибір відповідних засобів обмежений 

інституційними нормами. Саме це теоретичне 

положення пояснює довготривалі тіньові операції 

більшості представників політичної еліти України 

сьогодення. Більшість із них в 90-ті роки стали 

підприємцями і розвивали малий та середній бізнес в 

Україні. Нічого протизаконного в цьому не крилося. 

Значна частина представників української політичної 

еліти сьогодення змогла скористуватися посадами 

державних службовців, які вони в той час обіймали, 

родинними зв’язками та дружніми зв’язками земляцтва, 

прикриттям різного роду бізнесу для того, щоб 

піднятися до певного владного рівня. Тобто, діяльність, 

спочатку задумана як засіб досягнення мети, для них 

стала самоціллю. Мертон Р. з цього приводу зазначає, 

що службовий психоз бюрократа служить тут 

прикладом [16, с. 280]. У рамках встановленого 

розподілом порядку існував позитивний фактор, який 

стимулював відповідність кожного своїй ролі і 

виконання зобов’язань, пов’язаних з їх статусом, тому 

що відхилена від норми поведінка розцінювалась як 

симптом неузгодженості між обумовленими культурою 

сподіваннями і соціально організованими засобами їх 

задоволення. Це досить непросте теоретичне визначення 

криє в собі елементарну можливість досліджуваної 

групи майбутньої політичної еліти України сьогодення 

використати закон Макіавеллі – «Мета виправдовує 

засоби», що передбачало використання всіх можливостей 

для збагачення, так як у період становлення капіталізму 

це стає базовою необхідністю [15, с. 308]. Вони 

зосереджені надмірним акцентом на цілях, що вибір 

способів поведінки обмежується тільки міркуваннями 

технічної доцільності. Прагнення до перемоги звільнено 

від дотримання інституційних правил і успіх 

оцінюється в термінах «виграшу», а не «виграшу 

певним способом», використання незаконних,але 
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технічно ефективних засобів отримує мовчазну санкцію 

[17, с. 316]. Задоволення життям фактично зводиться 

тільки до досягнення успішного результату. Таємний 

характер порушень нормативних правил ясно показує, 

що інституційні правила гри відомі тим, хто їх 

обходить. Мертон Р. зазначає: «Процес, що має своїм 

результатом перебільшення значення мети, що породжує 

справжню деморалізацію, тобто деінституціоналізації 

засобів, властивий багатьом групам, у яких відсутній 

досить високий ступінь інтеграції цих двох фаз 

соціальної структури. Надзвичайне значення, що 

надається в нашому суспільстві накопиченню 

багатства як символ успіху [16, с. 390], перешкоджає 

встановленню повністю ефективного контролю над 

використанням інституційно врегульованих способів 

придбання стану Обман, корупція, аморальність, 

злочинність, коротше кажучи, весь набір заборонених 

засобів, стає все більш звичайним, коли значення 

мети досягнення успіху розходиться з координованим 

інституційним значенням засобів. Це положення має 

вирішальне теоретичне значення при аналізі доктрини, 

згідно з якою антисоціальна поведінка найчастіше 

виникає від біологічних потягів, що прориваються 

крізь обмеження та накладаються на людину суспіль-

ством» [16, с. 460]. 

Такі поневіряння довелося пережити більшості 

представникам української політичної еліти сьогодення, а 

їх приблизний поіменний список ми останнім часом 

зустрічаємо в засобах масової інформації, які 

намагаються обнародувати найбагатших людей України. 

В кінці 2011 року прізвища 200 найвпливовіших 

українців журнал «Фокус» публікував уже п’ятий рік 

поспіль. І цей рейтинг – безсумнівно, суб’єктивна 

картина, складена редакцією за підсумками спостережень 

за ситуацією в країні, спілкування з експертами і 

самими фігурантами рейтингу протягом усього року. 

[5] Наведений приклад з ЗМІ Мертон Р. теоретично 

пояснює одним зі станів аномії, якому він дав назву 

«ритуалізм» і пояснив його як неадекватне пристосування 

особи до вимог суспільства. Він може мати своїм 

результатом реакцію типу інновації, через яку 

конфлікт і переживання, пов’язані з невдачею в 

досягненні мети, усуваються шляхом відмови від 

інституційних засобів і збереження прагнення до 

досягнення успіху. Крайня міра засвоєння інституційних 

вимог веде до ритуалізму, при якому мета відкидається, 

якщо знаходиться за межами досяжного, однак 

підпорядкування вдачам продовжує підтримуватися; 

заколот має місце у випадку, коли звільнення від 

пануючих стандартів, що є результатом невдачі або 

обмеженості перспектив, веде до спроби ввести «новий 

соціальний порядок» [15, с. 304]. Подібний «новий 

соціальний порядок» пропонують сьогодні представники 

опозиції української політичної еліти на чолі з 

Ю. Тимошенко, стверджуючи, що засади такого 

порядку вони заклали під час «Оранжевої революції». 

Незаконне пристосування, пов’язане з використанням, 

за загальним визнанням, заборонених, але часто 

ефективних засобів досягнення що найменшої 

видимості обумовленого успіху – багатства, влади – 

ось та найголовніша характеристика результату 

діяльності опозиції української політичної еліти, яка 

переживає сьогодні не найкращі часи. Перебування в 

ув’язненні лідера опозиції дуже підірвало її фізичне 

здоров’я, але від своїх задумів вона не відмовилася. 

Ключ до вирішення цього питання знайшов Ломан. 

Він показав, що спеціалізована зона пороку [18, 

с. 895] криє «нормальну» реакцію на ситуацію, в якій 

засвоєний обумовлений культурою акцент на досягненні 

грошового успіху, включає малу можливість 

використовувати для досягнення цього успіху 

загальновизнані й узаконені засоби. Результатом такої 

ситуації є прагнення до інновації. Це теоретичне 

положення класиків теорії аномії та девіації наводить 

на думку, що найближчим часом Україна і світ будуть 

здивовані непередбачуваними інноваціями опозиції 

на чолі з Ю. Тимошенко [19, с. 120]. 

Звернемося ще до одного з яскравих представників 

української політичної еліти сьогодення, який очолював 

Україну і був її президентом, хоч сьогодні його 

владна зірка погасла. Хоч це стосується не тільки 

В. Ющенка, але і більшості української політичної 

еліти сьогодення. Теоретики концепції аномії та 

девіації частково описали їх шлях в еліту: реальне 

просування в бік досягнення символів успіху за 

загальновизнаними каналами всупереч обставинам є 

рідкісним і важким для тих, кому заважає недостатнє 

формальне утворення і мізерні економічні ресурси. 

Домінуючий вплив існуючих стандартів успіху 

приводить, унаслідок цього, до поступового витіснення 

законних, проте часто-густо неефективних спроб його 

досягнення і до все більшого використання не 

законних, але більш-менш ефективних засобів 

аморального і злочинного характеру. Вимоги 

культури, які пред’являються особі в подібному 

випадку, несумісні між собою. З одного боку, від 

нього вимагають, щоб він орієнтував свою поведінку 

в напрямку накопичення багатства, з іншого – йому 

майже не дають можливості зробити це інституційним 

способом [15, с. 306]. Кожен з них був вимушений 

втілювати тріумф аморального інтелекту над 

запропонованими нормами моралі «банкрутством», 

коли канали вертикальної мобільності закриті або 

звужені [20, с. 67] в суспільстві, яке високо оцінює 

економічне процвітання і соціальне просування для 

всіх своїх членів [21]. Великий розрив між прагненнями, 

можливостями і здібностями вимушував представників 

української політичної еліти сьогодення на початковому 

етапі становлення займатися неймовірними інтелекту-

альними хитросплетіннями та авантюризмом. Це не 

завжди приносило позитивний результат, а іноді 

закінчувалося ув’язненням. Тому частині української 

політичної еліти сьогодення довелося вносити 

корекцію в свою біографію та документи, щоб мати 

можливість належати до верхівки суспільства за всіма 

показниками в тій мірі, в якій убогість і з’єднані з нею 

негаразди в конкурентній боротьбі за оволодіння 

цінностями, схваленими культурою для всіх членів 

даного суспільства, пов’язані зі сприйняттям 

обумовленого культурою акценту призначення 

грошового накопичення як символу успіху. За 

висловлюваннями, у класиків в такому варіанті 

антисоціальна поведінка являє собою «нормальний» 

результат. 
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Таким чином, у суспільствах, подібних до нашого, 

тиск, який чиниться прагненням до успіху, пов’язаному із 

завоюванням престижу, призводить до усунення 

ефективних соціальних обмежень у виборі заходів, 

що застосовуються для досягнення цієї мети. 

Доктрина «мета виправдовує засоби» стає провідним 

принципом діяльності у разі, коли структура культури 

зайво звеличує ціль, а соціальна організація зайво 

обмежує можливий доступ до апробованих засобів її 

досягнення. Виникає ситуація, схожа на ту, яку 

помилково вважають типовою для суспільства в 

цілому, коли розрахунок на очікувану вигоду і страх 

перед покаранням є єдиними результатами. У такого 

роду ситуації, як зауважив Гоббс [4], насильство і 

обман стають єдиними чеснотами через їх відносну 

ефективність для досягнення цілей. У крайніх випадках 

прогнозованість повністю зникає, і настає те, що з 

повною підставою можна назвати культурним хаосом 

або аномією. Саме ці теоретичні визначення та 

висновки Мертона Р. найяскравіше характеризують 

одне з джерел формування української політичної 

еліти сьогодення та її реальне непередбачуване для 

світового співтовариства існування. 
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