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Вступ. Майже в усіх країнах, владу зазвичай, здійснює невелика соціальна 

група, яка уособлює владне панування і керівництво суспільними процесами.  

Таку соціальну групу (меншість), яка несе визначальну роль у розробці та 

реалізації політичних рішень, називають елітою (з лат.  eligere  та франц. еlite – 

кращий, добірний). 

На сьогодні політична еліта України в умовах суспільно-політичного 

розвитку відіграє ключову роль.  Оскільки вкрай важливим та актуальним 

залишається процес визначення місця та ролі нашої держави на міжнародній 

арені. Від кроків політичної еліти залежить вектор розвитку сучасної України, а 

головне залишається питання: «Так залежна Україна, тільки економічно чи 

психологічно, має рабську свідомість чи вільну, спроможна захищати свою 

територіальну незалежність, суверенітет»? На ці питання повинні сьогодні дати 

відповідь як представники української еліти, так і кожен громадянин нашої 

держави.  

Основний текст. Політична еліта – найвища, найбільш активна 

динамічна і відносно привілейована соціальна група, яка усвідомлює свої 

специфічні інтереси та інтереси всього суспільства, бере безпосередню участь у 

прийнятті та здійсненні політичних рішень, пов’язаних із використанням 

державної влади або суттєвим впливом на неї, забезпечує реалізацію інтересів 

своєї соціальної групи або всього суспільства [1, С. 249]. 

За ставленням до влади і місцем в системі владних відносин її поділяють 

на 2 категорії: 



1) правляча –та, що володіє державною владою  

2) не правлячу (опозиційну )- яка веде боротьбу за владу.  

Не правляча в свою чергу поділяється на: 

- вищу (прийняття рішень загально-державного рівня) 

- середню (бере учать у підготовці і обговоренні політичних рішень) 

- адміністративну (бюрократія,виконання політичних рішень). 

Функціями політичної еліти  є  : 

1. функція соціального моніторингу (постійне вивчення інтересів різних 

соціальних груп і побудову субординації цих інтересів). 

2. стратегічна функція – ініціювання соціальних змін і вироблення 

політичних ідеологічних доктрин, конституцій, законів, програм реформ. 

3. інтегративна – об’єднання суспільства на основі сформульованих елітою 

цінностей, подолання міжгрупових непорозумінь і конфліктів; 

4. організаційна – створення дієвого механізму втілення у життя 

політичних задумів; створення і корекція інститутів політичної системи; 

призначення кадрового апарату органів управління. 

 5. функція рекрутування (висунення) зі свого середовища політичних 

лідерів: політики державного маштабу не можуть з’явитися нізвідки, вони, як 

правило, пов’язані з певними сегментами самої еліти: законодавчою, 

виконавчою, регіональною, партійною тощо [2, С.105]. 

При аналізі  структури  сучасної політичної еліти в Україні, можна 

стверджувати, що в її складі переважають представники владних структур 

загальнодержавного і регіонального рівнів, олігархи та їх помічники,  які все 

активніше втручаються у владні структури, використовуючи свої фінансові та  

посадові можливості. З кожним роком все менше в елітарному складі 

представників звичайного народу, культурної сфери життя суспільства. Отже, 

характер сучасної української політичної еліти все більше набуває 

клановокорпоративних рис. Також на «верхівці» суспільства, після розпаду 

СССР залишилися представники Російської держави, які і досить не покидають 

своїх посад.  



 Треба зауважити, що на думку С.Телешуна, українським елітам 

притаманна діяльність на засадах «візантійської політики». Основний принцип 

подібної системи полягає в тому, що суттєвий вплив проводиться не за рахунок 

матеріальних ресурсів, інтелектуального потенціалу, а за рахунок «закулісної 

гри», особистих відносин, які обмежують доступ до політичних ресурсів більш 

широких соціальних груп. Основні ресурси даного процесу - це, передусім, 

інформація, її інтерпретація і можливість без посередників донести цю 

інформацію на самий верх політичної вертикалі. У даному випадку влада - це 

прибутковий бізнес, ніхто не зацікавлений в допуску до неї інших людей. Часто 

негативом «візантійського процесу» є бюрократизація, зрощення політики і 

бізнесу, непрозорість ухвалення рішень, безвідповідальність при їх реалізації, 

спотворення інформації [4].  

У свою чергу політична еліта не встановлює надійної комунікації з 

громадськістю, недостатньо знає інтереси, проблеми, думки, настрої людей, що 

позбавляє її можливості реалізувати необхідні та  адекватні політичні дії, 

віддаляє від народних мас, породжує їхнє незадоволення і недовіру до влади. 

Політичне лідерство (від англ. Leader-керівник, ведучий) - процес 

взаємодії між людьми, в ході якого наділені реальною владою авторитетні люди 

здійснюють легітимний вплив на суспільство (або його частину), котра 

добровільно віддає їм частину своїх політико-владних повноважень і прав [3, С. 

133].  

Політичне лідерство спрямоване на створення і реалізацію програми 

вирішення соціальних проблем і завдань суспільного розвитку.  

Політичний лідер – найбільш активний і авторитетний член соціальної 

групи, суспільства, який здійснює вирішальний вплив на державу, суспільство, 

що дає йому реальну здатність відігравати суттєву роль у політичному житті.  

 У наш час, частіше всього,  політичні лідери виходять з політичної еліти.  

Адже однією з головних функцій політичної еліти є функція висунення зі свого 

середовища політичних лідерів.   



Процес зародження політичного лідерства відбувається звичайно стихійно, 

спонтанно. Але в реальному житті процес формування політичного лідерства 

більш складний і потребує значно більшого часу, адже існує потреба у 

самоорганізації, упорядкуванні поведінки окремих елементів, організованості 

системи з метою забезпечення її життєвої функціонуючої спроможності 

Політичний лідер у будь-якому суспільстві повинен виконувати певні 

функції, а саме: об'єднувати суспільство навколо загальнодержавних і масових 

цілей; згуртовувати владні прошарки для реалізації компетентних політичних 

рішень; створити в суспільстві злагоду, взаєморозуміння тощо. 

На сучасному етапі розвитку політики відокремлюють такі основні риси 

сучасного лідера, а також чинники, що впливають на процес його становлення, 

зокрема:  

—політична освіта, політичний досвід;  

—інноваційність;  

—політична поінформованість;  

—ораторське мистецтво;  

—політична інтуїція;  

—прогностичні навички;  

—комунікативна майстерність;  

—арбітражні задатки; 

—організаторські здібності.  

Серед політичних лідерів сучасної України можна виокремити два типи:  

 «поступливий» — лідер консервативного типу, тобто такий, що під 

певним тиском намагається зберегти в країні раніше існуючу систему;  

 «інверсійний» — лідер, якого визнають і сприймають через 

переслідування його владою чи критику з боку інших лідерів або політичних 

сил. 

Нині в Україні бракує справжніх  лідерів.  Досі неможливо визначити 

якими  є нинішні лідери: загальнонаціональними чи регіональними; інтереси 

яких держав та соціальних груп  захищають вони; яке їх ставлення до 



існуючого суспільного устрою; є вони самостійними чи це правильні ланки, які 

треба, щоб були по всій роботі «маріонетками» тощо.   

З нашої точки зору, важливо порівняти внутрішню політику лідерів двох 

Європейських держав України та Польщі 2014-2019 р. які мають спільні 

кордони, визначаючи що є спільного та відмінного у їх діяльності. 

 Порошенко Петро Олексійович Анджей Себастіян Дуда 
№ Внутрішня політика 
1. Розпуск ВРУ, нові вибори до ВРУ  25 

серпня 2014 р.; 
Повернення до парламентсько-
президентської форми правління.   

Реформування 
Конституційного суду 
 

2. Зміни в конституції; 
децентралізація влади. 

Закон про ЗМІ (Державна 
рада з питань радіо та 
телебачення втрачала вплив 
на призначення членів 
наглядових рад у ЗМІ) 

3. Закон «Про люстрацію» - заборона на 
зайняття посад на 10 років 
зостасовується для осіб, які займали не 
менше одного року посади у період від 
25 лютого 2010р. до 22 лютого 2014 
року; закон «Про суспільне телебачення 
та радіомовлення» 

Підписав 106 законів  

4. Судова реформа (Закон передбачає 
затримування суддів-корупціонерів на 
місці злочину) 

«Антибандерівський закон» 
 

5. Декомунізація 22 липня 2014 р. Декомунізація 
6. Деоалігархізація 19 березня 2015 р.  
7.  Поліцейська реформа   
8. Підняття мінімальної заробітної плати 27 

жовтня 2016 р. 
 

Авторская разработка 

Отже,  наш  перший погляд нинішній політичний лідер зробив для 

українського суспільства важливі кроки для розвитку держави,  запровадивши  

ряд  реформ, але якщо проаналізувати більш детально  дії влади можна 

помітити, що саме ці реформи грають на руку самому лідерові та сучасній 



(наприклад, на виборах у 2014 р. до ВРУ, блок Петра Порошенка отримав 50 % 

голосів виборців українського народу). Тобто, політичні процеси потрібно 

розглядати не тільки з одного «привабливого» боку, а із усіх можливих боків, 

об’єктивно критикуючи політичну верхівку державної влади. 

Розвиток суспільства здійснюється під владою політичної еліти, головною 

метою якої є здобуття державної влади, прагнучи до якої, вона використовує всі 

можливі способи і методи.  З кожної такої еліти виходить лідер,  який потім 

формує політичне лідерство.  

Таким чином, можливості суспільства щодо розв'язання складних 

суспільних проблем багато в чому залежать від наявності загальновизнаного 

лідера, який не тільки запропонував би стратегію виходу з кризової ситуації, а 

зумів направити суспільство на її виконання. В Україні відсутня система 

підготовки політичних лідерів як у загальнонаціональному масштабі, так і на 

регіональному рівні. Політичні партії, громадські організації теж не готують 

цілеспрямовано політичних лідерів, використовуючи системи стихійного 

відбору, що вкрай неефективно. Ми самі вибираємо лідерів, тож 

відповідальність за наслідки ми так само  несемо, як кожен окремо свідомий 

громадянин своєї держави. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що кожна історична епоха потребує й 

народжує свого лідера,  тому ми повинні самі підготувати такого лідера, який 

би зміг вирішити важливі питання внутрішньої і зовнішньої політики сучасної 

держави.  
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