
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

200 

 

УДК 94(477) : 1(091) / 323.396             Мотенко Я. В., Шишкіна Є. К. 

м. Харків, Україна 

 

КОНЦЕПЦІЯ ІДЕАЛЬНОГО ЛІДЕРА 

Н. МАКІАВЕЛЛІ ЯК ДИДАКТИЧНА СКЛАДОВА 

ПРОЦЕСУ ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ 

 

Проблема збереження Україною статусу суб’єкту 

міжнародних відносин у 2014–2021 рр. виявилася, значною мірою, 

зумовленою поведінкою вітчизняної пострадянської політичної 

еліти. Згідно визначення, запропонованого Джеймсом Мейсом, 

головною ознакою цієї соціальної групи є так званий «культ 

непрозорості», що передбачає домінування особистих інтересів над 

державними, недбале виконання службових обов’язків, 

дезінформацію широкої громадськості щодо реального стану 

міжнародного і соціально-економічного становища держави [1, с. 

18-19]. Однак, захист стратегічних інтересів України в умовах 

геополітичного протистояння між Організацією Північно-

атлантичного договору (НАТО) і Організацією договору про 

колективну безпеку (ОДКБ) зумовлює необхідність оновлення 

національного політикуму, в тому числі використовуючи 

можливості системи вищої освіти. 

Виховання і підготовка нового покоління українського 

політичного класу має відбуватися з врахуванням світового досвіду, 
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раціонального використання здобутків політичної культури 

провідних держав світу. Зокрема, потребує об’єктивного 

переосмислення концепція ідеального політичного лідера, 

запропонована видатним мислителем епохи Відродження Нікколо 

Макіавеллі (1469–1527). У 1532 р. побачив світ його трактат 

«Володар» [2, с. 62]. Автор оприлюднив консеквенціальну 

методологію здобуття і утримання політичної влади, що згодом 

отримала назву «макіавеллізм» [3]. Тривалий час європейська 

філософська думка вживала цей термін з негативною конотацією і 

ототожнювала з політикою «отрути і кинджалу». Не заперечуючи 

неоднозначність певних положень висловлених Н. Макіавеллі 

зауважимо, що неупереджена етична оцінка його інтелектуальної 

спадщини можлива лише за умов врахування конкретних 

історичних умов за яких жив і працював автор «Володаря». 

Наприкінці ХV – у першій половині ХVI ст. Апеннінський 

півострів перетворився на арену збройного протистояння між 

Францією, Іспанією та Священною Римською імперією за право 

володіння Італією. Військові дії протягом 1494–1559 рр. 

спустошили країну і перетворили італійські міста-держави на 

аутсайдерів європейської великої політики. За таких умов значна 

частина італійської інтелігенції  вбачала вихід із затяжної військово-

політичної кризи у встановленні за будь-яку ціну сильної 

централізованої держави, що мала забезпечити стабільний 

економічний розвиток суспільства. Виразником інтересів цієї 
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верстви населення Італії став Н. Макіавеллі. У своєму трактатові він 

зобразив прагматичного політика, який використовуючи 

історичний досвід боротьби за владу здатний стати 

загальнонаціональним лідером і об’єднати країну.  

Узагальнюючи характеристику ідеального політика 

наведену у «Володарі», слід виділити наступні особисті риси 

лідера: 

– патріотизм; 

– підпорядкування своїх прагнень державним інтересам; 

– усвідомлення  особистої відповідальності за ухвалені 

рішення і їхні віддалені наслідки;  

– раціональний світогляд; 

– аналітичний розум;  

– рішучість і сміливість; 

– уміння керувати власними емоціями; 

– доскональне знання військової справи; 

– схильність до гнучких політичних рішень; 

– уміння адекватно оцінювати можливості наявних 

людських ресурсів; 

– здатність ігнорувати загальноприйняті норми моралі 

заради інтересів держави [4, 5, 6]. 

Таким чином,  «Володар» зберігає свою актуальність і на 

початку ХХІ ст. Трактат пропонує сучасним фахівцям з політології, 

державного права, філософії, психології і педагогіки широке поле 
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для наукової дискусії стосовно теоретичної цінності і практичної 

значущості концепції ідеального політичного лідера Н. Макіавеллі.  
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КОНЦЕПЦІЯ ІДЕАЛЬНОГО ЛІДЕРА 

Н. МАКІАВЕЛЛІ ЯК ДИДАКТИЧНА СКЛАДОВА 

ПРОЦЕСУ ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ 

 

У пропонованій статті розглянуто проблему використання 

інтелектуальної спадщини видатного мислителя епохи 

Відродження Нікколо Макіавеллі (1469–1527), як інструменту 
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підготовки нової політичної еліти України. Автори статті 

розглядають концепцію ідеального політичного лідера Н. 

Макіавеллі як модель виховання у політичного класу України 

якостей, що дозволять їй зберегти власну державність в умовах 

цивілізаційного протистояння. 

 

Ключові слова: макіавеллізм, політична еліта, прагматизм, 

ідеальний політик, лідер. 

 

Motenko Ya. V., Shyshkina Ye. K. 

 

THE MACHIAVELLY’S CONCEPTION OF IDEAL LEADER AS A 

DIDACTICS COMPONENT OF THE POLITICAL ELITE 

RENOVATION PROCESS IN UKRAINE 

 

In the paper the problem of Ukrainian political elite renovation is 

examined. It is investigated the intellectual heritage of Niccolo 

Machiavelli (the prominent thinker of Renaissance) as an instrument of 

social transformation. The authors of the article consider Machiavelli’s 

conception of ideal political leader as a model of developing in political 

class of Ukraine such qualities which could allow them to save 

independent state system in the conditions of civilization confrontation. 

 

Key words: machiavellism, political elite, pragmatism, ideal 

politician, leader. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИДЕАЛЬНОГО ЛИДЕРА 

Н. МАКИАВЕЛЛИ КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ УКРАИНЫ 

 

В данной статье рассматривается проблема использования 

интеллектуального наследия выдающегося мыслителя эпохи 

Возрождения Н. Макиавелли (1469–1527) как инструмента 

подготовки новой политической элиты Украины. Авторы статьи 

рассматривают концепцию идеального политического лидера 

Н. Макиавелли как модель воспитания у политического класса 

Украины качеств, которые позволят ему сохранить собственную 

государственность в условиях цивилизационного противостояния.  

 

Ключевые слова: макиавеллизм, политическая элита, 

прагматизм, идеальный политик, лидер. 

 

 

 

 

 

 


