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Ти - велика людина, якщо ти е тим чинником, 
який забезпечуе правильш дй' сусшльства. 
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У статт1 на основ! анализу сучасних тенденций та особливостей управлшськог 
ел1ти у сустльств! розкриваеться проблема формування даног категори ел!ти як фе
номен у парадигм! неперервног освти. Обтрунтовуеться необх1дн1сть удосконалення 
системи подготовки, переподготовки та тдвищення квал1ф1кацИ кергвних кадргв. 
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Дозволимо нагадати, що управлтська елгта — це певна частина сусшльства 
(найбшып впливова, така, що посщае найвищд позицп, складаеться з авторитетних, 
спещально шдготовлених людей), яка керуе здшсненням сощально-економ1чних про-
цеав, працюе в певних оргашзащях та мае назву "правляча меншшсть". 

Сьогодн для нашого сусшльства характерною е ситуащя, коли ел1та, не маючи 
науково обгрунтовано'1 парадигми розвитку краши, достатньо'1 управлшсько'' компетен
тности, лщерських та моральних якостей, спробувавши переваги прившейованого ста
новища без зворотного зв'язку, щонайменше перетворюеться на обмежену групу бюро
к р а т та пол1тичних демагопв. 

Особливютю управлшсько'' ел1ти в Украш1 е i'i вщчужешсть вщ штереав людей, 
яким вона повинна служити i я к делегували in право управляти своею д1яльн1стю. Цша 
низка шших ментальних особливостей наших сшвв^чизниюв серйозно ускладнюе ор-
ганiзацiю управлшня в нашiй крашь Така ситуащя потребуе особливо'' уваги не лише 
до формування якостей керiвних кадрiв, а й створення теорп управлшня i формування 
ново'' управлшсько'.' культури в оргашзащях. 

Для змiни ситуацп в кра'ш необхiдно звернути увагу на вдосконалення уае'' по-
лггики управлiння людськими ресурсами, виокремивши такий важливий i i складник як 
формування управлшсько'' елiти. Йдеться про розбудову системи становлення ново!! 
управлшсько!.' культури в управлшських структурах та оргашзащях, де похiдним дже-
релом е саме заклади осв^и, у яких починаеться формування управлшсько'' елiти. У 
межах щ а системи вдасться розпочати створювати справжню управлшську елiту для 
трьох сфер оргашзацп суспiльства: економiчноi, культурно'' та пол^ично:!, але все ж 
таки насамперед — економiчноi. Сформувати цю нову важливу верству за умов сучас-
но'' технократично'' культури (без чiткого зворотного зв'язку) навряд чи можна. Ситу-
ащю потрiбно змiнювати. 

Проблема елiти не е новою в сучаснш л^ературь Навiть виникла цiла наука 
"елгтолопя", у межах яко'' особливе мюце посiдають питання сутнiсних характеристик 
елгт. Так, у роботах Г. К. Ашина та С. В. Охотського, М. А. Павловського, 
О. О. Паутова, Т. П. Вершгора, О. П. Якубовського, О. В. Гаман-Голутвшо'' та шших 
зроблено аналiз фактс^в та принцишв ел^остворення та i'i функцiонування. Однак 
порiвняно мало автс^в придiляють увагу саме механiзму формування справжньо'' та 
дiевоi (щ'ншсно'О ел^и в суспiльствi. 
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Про проблему формування управлтсъког ел1ти в Украгт 

На початку X X I стсшття було зроблено першш спроби розв'язувати проблему 
формування управлшсько'' ел^и в Украш та шших схщнослов'янських державах з ура-
хуванням нашо'' ментальностi та необхiдностi i'i змши чи перетворення на основi засто-
сування в органiзацiях жорстко-демократично'' культури щльового управлiння. У ме
жах щ а культури пiд впливом жорсткого зворотного зв'язку за результатами пращ та 
поведшки особистосп в соцiумi здiйснюеться природний вiдбiр щннюно'' (а не функщ-
онально'') елiти всередиш оргашзацп. 

Формування управлшсько'' елiти повинно здшснюватися паралельно iз форму-
ванням гармоншно розвинуто'' особистостi (освiченоi, творчо'', морально'', фiзично здо
рово'].'). Це важливо для самореалiзацii особистостi як у им!', так i в трудовому колек-
тивi. Другий постулат — процес формування управлшсько'' елгти починаеться у ди-
тинствi (в родиш), далi здiйснюеться в системi освiти i тривае в оргашзащях за мiстом 
трудово'' дiяльностi. Третш — навчання основам формування управлшсько'' елiти в 
Укра'ш важливе для вах суспiльних верств. 

Управлiнську ел^у слiд розглядати в трьох системах сусшльства — пол^ичнш, 
економiчнiй, культурнш. 

У полiтичнiй системi до управлшсько'' елiти належать керiвники держави, 
мшютерств та державних комiтетiв, члени парламенту, керiвники обласних та район-
них адмiнiстрацiй, представники районних, мiських та обласних рад народних депу
т а т . 

До управлшсько'' елiти в економiчнiй сферi належать насамперед керiвники шд-
приемств, фiрм, компанiй, акцiонерних товариств, а також керiвники вiдповiдних мшю-
терств та комiтетiв. Це також пол^ична елiта. 

До управлшсько'' ел^и в культурнiй сферi належать ректори ВНЗ, директори те-
хнiкумiв, коледжiв, шкiл, лще'в, гiмназiй, ПТУ, завiдувачi дошкiльних та позашкiльних 
навчальних закладiв, керiвники мiського, районного та обласного департаменпв освiти 
i культури, керiвники вiдповiдних мiнiстерств, голова i члени парламентського комите
ту з питань осв^и i науки, президенти Академш наук та iншi. 

Якщо керiвник мае стратегiчний план, знае, як оргашзувати дiяльнiсть людей за-
для досягнення стратепчних цiлей (залежно вщ посади визначаеться i масштаб керiв-
ництва), мае спецiальнi здiбностi для керiвноi дiяльностi, а також достатнш рiвень мо-
ральних якостей (що базуються на повазi до людини та природи) i здоров'я, вш е пред-
ставником справжньо'' ел^и. На жаль, сьогоднi бiльша частина управлшсько'' елiти е 
такою за посадою, а не за сутшсними характеристиками, тобто це псевдоел^а. Очевид
но, якщо включити мехашзм зворотного зв'язку в системi управлiння через ощнювання 
результатiв дiяльностi таких керiвникiв та взаемовiдносин у колективi, процес очищен-
ня вiд псевдоелiти почне здшснюватися закономiрно. 

Труднощi в оргашзацп управлiння дiяльнiстю вiтчизняних працiвникiв приво-
дять у наш час до необхщност формувати культуру цiльового управлшня в у а х без ви-
нятку оргашзащях, а також (що надзвичайно важливо) в закладах осв^и вах ступенiв, 
починаючи вiд дошкiльних. 

Ключовi характеристики державного управлiння - ступшь його ефективностi i 
стабiльностi, залежить вщ безлiчi обставин, сукупнiсть яких досить повно розкриваеть-
ся в трьох визначальних аспектах: стосунки мiж пол^ичною елiтою i суспiльством, 
стосунки на ел^арному рiвнi та стосунки в сусшльства 

Аналiзуючи особливостi пол^ично'' елiти Украши, можна зазначити присутшсть 
ознак його негативних характеристик, яю притаманнi суспiльствам у перехiдному перь 
одi: 
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• переважання особистих i групових штереав в поведшщ представншав поль 

тично'' елiти над iнтересами сусшльними; 
• вiдносно низький рiвень професшно'' пiдготовки значно'' частини пол^ично'' 

ел^и, вiдсутнiсть необхiдного справжнiй елiтi стратепчного мислення; 
• низька ефективнiсть полгтико-управлшсько'' дiяльностi в цiлому i якост схва-

люваних полiтичних рiшень зокрема; 
• невмшня домовлятися, узгоджувати штереси; 
• вiдчуження пол^ично'' елiти вщ суспiльства, поглиблення соцiального розри-

ву мiж i'i представниками i переачними громадянами. 
Перспективи дослiдження полягають у розробленш конструктивних, ефективних 

взаемозв'язкiв елементв системи пошуку та добору кадрiв, процесiв управлiння, меха-
нiзму вдосконалення управлшсько'' системи, яка прагне до рiвноваги з метою самозбе-
реження; подальшому впровадженнi науково обгрунтовано'' державно'' кадрово'' пол^и-
ки, органiчним i важливим елементом яко'' е нормативно врегульована процедура добо
ру кадрiв, формування кадрового резерву, удосконалення побудови та дiевостi процеав 
професiоналiзацii державного управлшня з метою забезпечення високо'' ефективностi й 
результативностi функцiонування цього сусшльного iнституту. 

Соцiальна стабiльнiсть сусшльства обумовлюе безперервну асимшящю вiд мас 
до ел^и. Сучаснiй елiтi властива соцальна мобiльнiсть, що поширюе соцальну базу 
формування елiт. Необхiдною умовою для сталост системи елiт е певне поновлення. 
В той же час сама структура системи е л ^ може охарактеризуватися як динамiчна, змш-
на структура. Серед елеменпв таких систем знаходиться особа, яка мае набiр певних 
особистих якостей, ступшь переваг, що виокремлюе його з оточення людей. Це енерпя, 
розум i характер, мужнiсть, особистий вплив та авторитет. Необхщне бшып глибоке, 
масштабне та нестандартне мислення, можливють швидко знаходити вихiд iз певних 
ситуацiй, а якiсна перевага полягае у продуктивност iдей, вмшш уникати конфлiктiв 
або розв'язувати !'х, мати "пiдхiд" до людей, до ''хшх проблем, що потребують вирь 
шення. 

Для формування творчо'' iндивiдуальностi професюнала-лщера потрiбнi ресурси. 
Професiонал не може стати компетентним сам по собь Вирiзняють особистi та зовнiш-
ш ресурси. Особист! ресурси: фiзiологiчнi; загальш знання, вмiння, порозумiння; про-
фесшне оточення: вмiння прилаштуватися; процедури: вмшня робити, дiяти; оператив-
нi вмшня; шзнавальш здiбностi; вмiння спiлкуватися, жити; культура. Зовтшн! ресур
си: мережа взаемин; банки даних; документащя; доступ до експер^в; доступнi засоби 
зв'язку: комп'ютер, Бах, Internet, E-mail та шше. 

Професiоналiзм, чи професiйна компетенщя, - це комбiнацiя мiж рiзними чисе-
льними знаннями та вмшнями, залежить вiд багатства його оточення, вщ можливостей 
доступу до цих засобiв, ресурсiв. Спроможнiсть комбiнувати засоби та ресурси - це 
здiбнiсть людини пщвищувати свою компетенцiю, розвивати творчють. 

При цьому виокремлюють рiзнi засоби, знання та вмiння: загальш знання: по-
няття, вмiння, яю дозволяють зрозумiти проблему, феномен, що не залежить вщ кон
тексту роботи; спещальш знання в професшному оточеннi: контекст роботи, правила 
управлшня, культура оргашзацп: соцiальнi правила, оргашзащя установи та iнше. 

Нашому сусшльству, нашiй державi необхiдний сталий розвиток. Термш "ста-
лий розвиток" прийнятий як офщшний укра'нський вiдповiдник англшському термiну 
"sustainable development". Вiдповiдно до найбшып поширеного визначення, що було 
дане у 1986 рощ у доповвд ООН Комiсii Брунтланд, сталий розвиток мае "задовольня-
ти потреби сучасност!, не ставлячи п!д загрозу здаттсть майбуттх поколть задово-
льняти свог потреби ". Тотальна глобалiзацiя соцальних та економiчних процеав зму-
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шуе звернути увагу, по-перше, на розгляд дшсних процеав, визначити чинники цих 
перетворень. Глобальш процеси мають характер невщновлюваносп, оскшьки охоплю-
ють безпосередньо продуктивш сили та структуру економши. Реструктуруючi сили 
мають взаемопов'язаний i взаемовпливовий, тобто iнтерактивний характер. 

Серед широкого кола питань, актуальних для сьогодення, залишаеться проблема 
формування кадрового потенцалу управлшсько"' ел^и, створення дiездатноi, конструк
тивно"' державно' служби, спроможно"' забезпечити вирiшення нацональних завдань i 
стати ефективним оргашзацшно-правовим, управлiнським iнструментом у проведеннi 
державно'' полiтики. Особливiстю сучасного трансформацiйного перюду в державному 
управлiннi е перехщний стан державно'' служби, масштабнiсть перетворень яко" сього-
днi явно не усвщомлено або принижуеться. 

Ефективнiсть державного управлшня щлком залежить вiд того, наскшьки розу-
мно використовуються професшш можливостi людей, наскiльки продумано здшсню-
еться кадрова полiтика щодо управлшня як явними, так i потенцшними професiйними 
можливостями, фаховим рiвнем персоналу державно"' служби. 

Але найбшып вагоме значення для управлшня державою мае професiоналiзм 
тих, хто приймае стратепчш ршення щодо розвитку держави й сусшльства та органь 
зовуе "'х виконання, тобто професiоналiзм найвищих посадових о а б у системi держав
ного управлшня. 

Загальновщомим також е ставлення до знання як до найважлившого для сусш
льства i для окремо"' людини чинника, що начебто здатний розв'язати в с проблеми, 
тобто в усьому с в т вища осв^а перестае бути просто способом шдготовки фахiвцiв 
для рiзноманiтних сфер дiяльностi, а дедалi бiльше перетворюеться на обов'язковий 
етап розвитку особистосп i стае безперервною, а система неперервно"' освiти трактуеть-
ся в наш час як нова сощально-педагопчна парадигма, "формування яког об 'ективно 
зумовлене ус!м соц!ально-економ!чним ! сустльним розвитком п!д впливом глобал!за-
щйних та штегращйних процес!в, якими характеризуеться сучасний цивт!защйний ро
звиток. Вона покликана ! здатна забезпечити сучасний р!вень профестноЧ шдготовки 
фах!вц!в, посл!довн!сть ! взаемоузгоджетсть формування професшного мислення як 
основи професшноЧ культури" [7]. 

У зв'язку з цим, змют шдготовки майбутньо"' управлшсько"' ел^и мае бути спря-
мований на формування управлшсько"' компетентности а саме на розвиток таких ком-
поненпв: 

• мотивацшного, що сприяе формуванню мотивацшно"' сфери, який спонукае 
особиспсть до управлшсько"' дiяльностi, спрямовуе i'i на усшх, на ефективний резуль¬
тат; 

• когштивного, що спрямований на оволодшня сукупшстю науково-теоретичних 
та науково-практичних знань про управлшську дiяльнiсть взагалi; 

• дiяльнiсного, що спрямований на оволодшня сукупшстю управлiнських нави-
чок, вмшь, якi забезпечують процес здiйснення управлшсько"' дiяльностi й прийняття 
управлiнських ршень; 

• особистiсного, що спрямований на оволодшня сукупшстю особистiсних та 
професшно важливих якостей, якi виявляються в шдивщуальному стилi управлiння 
тощо. 

Аналiз сучасних тенденцш у сферi формування управлшсько"' ел^и дозволяе нам 
зробити таю узагальнення: 

• управлшська елiта - це необхщний елемент сощально"' структури сучасного 
сусшльства, ii' основна функщя полягае в розробленш стратеги управлшня сусшльними 
процесами; 
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• серед якостей, я к характеры для управлшсько"' ел^и, найбшыпе значення в 

сучасному сусшльста мають владн можливостi, багатство, знання, компетентнiсть, 
сощальний стан; 

• представники елiти, як правило, мають найвищд статуснi позицп в системi 
стратифшацп сучасного сусшльства; 

• у сучасному сусшльстш саме сфера сощально"' ддяльносп (i i'i результатив-
нiсть), а не сощальне походження людини мае найчастiше виршальне значення для ви-
значення його мюця в елiтi; 

• управлшсью елiти сучасного суспiльства - це структурован соцiальнi утво-
рення, я к складаються з рiзних груп, i можуть бути впорядкованi за ступенем значущо-
стi в суспiльствi, положення члешв управлшсько"' елiти в ii' iерархii, визначаеться як за 
шдивщуальним статусом у данiй елiтнiй груш, так i за взаеминами з неел^ними соцiа-
льними групами; 

• у сучасному сусшльстш можливе не тiльки вертикальне просування людей в 
управлшську ел^у (з неелiтних груп), а й горизонтальне перемщення з одше"' ел^но"' 
групи в iншу (наприклад, з науково"' елiти в полiтичну). 

В реалiях сьогодення нового змiсту набувають вимоги до шдготовки управлш
сько"' ел^и. Якщо рашше в процес тако"' пiдготовки акцент робився на засвоенш управ-
лiнцями певно"' системи професшних знань, то сьогоднi на перший план висуваються 
завдання розвитку особистост працiвника сфери державного управлшня вщповщно до 
його iндивiдуальних якостей, формування гуманних засад професiоналiзму, шдвищен-
ня його сощально-психолопчно"' компетентностi, культури пращ тощо. 

Професшне навчання керiвного персоналу сьогоднi е одним iз першочергових 
завдань, без вирiшення якого неможливо забезпечити ефективнють державного управ
лшня, зробити реальним входження Укра"'ни до сшльноти провiдних европейських 
держав. У зв'язку з цим особливо важливого значення набувае вдосконалення системи 
шдготовки, перешдготовки та пiдвищення квалiфiкацii керiвних кадрiв. 

Отже, пiдсумовуючи викладене, прюритетними механiзмами формування ново"' 
управлшсько"' ел^и та впливу на кадровий потенщал на сучасному етапi варто назва-
ти формування управлiнськоi ел^и на основi сучасно"' нацiональноi моделi суспiльного 
розвитку вiдповiдного державного мислення кадрiв. 
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В. В. Олейник 

ФЕНОМЕН ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В ПАРАДИГМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Об управленческой элите вообще и о формировании управленческой элиты 
в частности 

В статье на основании анализа современных тенденций и особенностей управ
ленческой элиты в обществе раскрывается проблема формирования данной категории 
элиты как феномен в парадигме непрерывного образования. Обосновывается необхо¬
димость усовершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения ква¬
лификации руководящих кадров. 

Ключевые слова: непрерывное образование, парадигма, профессионализм, 
управленческая элита, формирование. 
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V. Oliynyk 

THE PHENOMENON OF FORMING OF MANAGING ELITE IN THE PARADIGM 
OF LIFELONG LEARNING 

ОП the managerial elite in general and about the formation of the managerial elite in 
particular 

The article is based on an analysis of current trends and features of the managing elite 
in society reveals the problem of forming of the elite category as a phenomenon in the para¬
digm of lifelong learning. The necessity of improving the system of training, retraining and 
professional development of staff is grounded in the article. 

Keywords: lifelong learning, paradigm, professionalism, managing elite, the process 
of forming. 
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