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Українська національна еліта: проблемні аспекти 

Перші дві декади ХХІ століття для української державності стали 
справжнім випробуванням на міцність. За цей час українське суспільст-
во пережило дві революції, економічну кризу, анексію частини території 
України, а на сьогоднішній день відстоює своє право на незалежність в 
гібридній війні з північно-східним сусідом.  

За таких умов, особливу роль відіграє українська національна 
еліта, як каталізатор консолідації нації та елітарна меншість, що формує 
українську «візію», являючись дороговказом, в досить не легкий час, 
для решти населення нашої держави. Разом з тим, процес формування 
багатьох сучасних націй, відбувався порівняно швидко і завершувався 
утворенням національних держав там, де існували стабільні і повноцінні 
у структурно-функціональному відношенні національні еліти. З іншого 
боку, в країнах де національна еліта була слабкою, асимільованою, не-
повною, націогенез розтягувався у часі, а утворення національних дер-
жав зіштовхувалось зі значними труднощами.  

В Україні ж, за словами академіка І. Дзюби, «відбувся раптовий 
викид псевдоеліти, де склалася «гримуча суміш», в якій змішались 
осколки радянської партійної номенклатури, політичні кар’єристи, де-
магоги, сумнівного походження скоробагатьки» [1, с. 36.]. Формуванню 
цієї псевдоеліти сприяло зрощення політеліти з бізнеселітою в одних і 
тих особах та соціальних структурах, котре дає підстави стверджувати, 
що національні інтереси не є головним мотивом їхньої діяльності. Мо-
лода безгальмівна компрадорська псевдоеліта в Україні має зовсім інші 
інтереси, які не мають нічого спільного з потребами національного сус-
пільства. Максимізація прибутку стала для них не лише метою, а й жит-
тєвою необхідністю» [2, с. 22]. 

Звідси, головною особливістю України є те, що у ній, до цих пір 
не сформувалася еліта, як носій національної ідеї і яка в кінцевому ре-
зультаті була б дороговказом національної самосвідомості суспільства. 
Насправді ж, справжня еліта концентрує в собі глибинну сутність наро-
ду більше, ніж сам народ. Еліта – це та українська людність, яка, неза-
лежно від соціального становища й фаху, прагне величі України та від-
дає всі свої сили заради об’єднання українського народу в монолітну 
українську націю та побудови міцної української держави [3]. 
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Національна еліта - це невід’ємна частина суспільства, умова йо-
го політичної та економічної незалежності. Це люди, близькі за похо-
дженням, що інтенсивно взаємодіють і мають спільні цінності, прихи-
льності та цілі, групову свідомість та спільні устремління. Крім того, 
елітою стають освічені, культурні особистості, що вирізняються у зага-
льній масі людей, протиставляють себе їй, досягають успіху у різних 
видах діяльності і, у такий спосіб, сприяють ефективній самоорганізації 
соціуму [4, с. 140]. 

У працях західних вчених знаходимо й інші визначення еліти: це 
– люди, які займають високе становище в суспільстві, що допомагає їм 
впливати на суспільний процес (А. Дюпре); люди, які інтелектуально 
або морально переважають над масою, незалежно від статусу (Л. Бо-
ден); особи з найвищим почуттям відповідальності (Х. Ортега-і-Гасет); 
особи, які мають владу (А. Етціоні); меншість, яка виконує найважли-
віші функції в суспільстві (С. Келлер); люди, які мають здатність до 
лідерства (Л. Фройнд); харизматичні особи (М. Вебер); творча меншість 
суспільства, яка протистоїть нетворчій більшості (А. Тойнбі) тощо [5]. 

Вчення про еліту знайшло своє відображення у вітчизняному на-
уковому просторі, зокрема цій проблематиці присвячені окремі праці, 
таких вчених як В. Липинського, І. Франка, Д. Донцова, Г. Сковороди, 
О. Ольжича та інших. 

Цікавим є те, що як і західні вчені так і вітчизняні науковці акце-
нтують свою увагу на тому, що національна еліта повинна постійно зна-
ходитися в елітарній меншості, котра відповідно до законів природи 
здійснює керівництво більшістю, адже це її привілей. Більше того, елі-
тарні кола повинні бути напівзакритими, для того, щоб не допустити 
проникнення у свої лави несистемних, шкідливих для національної 
справи елементів типу демагогів, популістів та меркантильних скороба-
гатьків. 

Ведучи мову про соціум Г. Сковорода розглядав суспільство як 
неоднорідну масу, поділяючи його на два стани - «шляхту» та «чернь». 
Стосовно нерівності у суспільстві, він зазначав: «Що дурніше, ніж рівна 
рівність, яку дурні надаремно намагаються запровадити в світі?» Таку 
нерівність він обґрунтовував виходячи із природних здібностей особис-
тостей [6]. В подібному ключі міркує, класик українського елітизму В. 
Липинський, котрий був переконаний у тому, що в кожній нації завжди 
існувала та існує активна меншість котра керує, і пасивна більшість, 
якою керують [7]. 

Характерною особливістю, національної еліти являється також 
високий рівень духовного розвитку, який відкидає меркантильне та ге-
доністичне світосприйняття, протиставляючи йому аскетичний, відда-
ний національній справі спосіб життя. За словами Д. Донцова «серце і 
розум правителів повинні бути вільні від турбот про буденні справи, 
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вільні від дрібних «печалей житейських». Оскільки для суспільства на-
стає катастрофа, коли ті, що мають вести його,– «думками і серцем при-
ліплюються до своєї – не Божої» – а «скотської натури», до «видимого і 
тлінного» [8]. 

У контексті формування нації, вирішальним чинником у процесі 
її керівництва являється легітимація національної еліти. Так, В. Липин-
ський вважав, що «вирішальним, у цьому плані, є той факт, що нація їх 
провід признає і, під їх проводом організована, вона живе, росте і роз-
вивається». 

Для того, щоб цього досягнути національна еліта повинна мати 
дві основні якості, без яких вона не може існувати: матеріальну силу та 
моральний авторитет [7]. При цьому, матеріальна сила являє собою во-
лодіння не грошовими сумами, а засобами продукції. Іншими словами 
національна еліта повинна контролювати спосіб виробництва, а не сам 
результат у вигляді продукту. 

Про ситуацію з моральним авторитетом у сучасному українсько-
му суспільстві найбільш точно висловився яскравий представник украї-
нської національної еліти О. Ольжич, котрий у своїй праці «Дух руїни» 
наче у воду дивився: «У нашому суспільстві велася жорстока боротьба 
всіх проти всіх. У нас, коли появився якийсь авторитет, або завдаток на 
авторитета, - його негайно стягали на долину і тут мотлошили усіма 
способами і засобами, щоб тільки він не став, не дай Бог, авторитетом 
для широких мас громадянства… Дві речі – руїна й бунт – йшли завжди 
у парі, і приходили гейбі на замовлення…» [9]. 

Виходячи зі сказаного, хочеться акцентувати увагу на необхідно-
сті «постійного відновлення або зміни аристократії» за В. Липинським, 
тобто циркуляції еліт. Мислитель наголошує, що коли цей процес при-
пиняється, то нація потрапляє під провід чужої, сильнішої, ніж власна, 
політичної еліти, втрачаючи свою національну ідентичність [7]. Через 
це, на державу покладається обов’язок створити умови для повноцінно-
го формування національної еліти серед суспільства та не допустити 
негативного зовнішнього впливу на нього.  

В той же час, в сучасних умовах, недоцільно створювати інститу-
ції, котрі б ціленаправлено готували національну еліту, адже цей процес 
може відбуватися революційним шляхом, впливом ззовні, він неприро-
дний та неправильний. Насправді, національна еліта формується та гар-
тується самостійно, шляхом еволюції та внутрішнього потягу «духа, що 
тіло рве до бою». За державою залишається лише обов’язок захисту су-
спільства від негативного впливу. 

Підводячи підсумки нашого дослідження хочеться, звернути ува-
гу наукової спільноти на запитання, яке поширене на численних фору-
мах, конференціях, на сторінках газет і журналів, а саме: чи піддається 
сумніву існування національної еліти в Україні? Безумовно, що подіб-
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ного роду питання є риторичним, однак на наше глибоке переконання 
українська національна еліта існує і безумовно буде існувати, хоча на 
сьогоднішній день вона не настільки сильна як хотілося б, однак йде 
постійна боротьба за її існування, адже існує соборна незалежна Украї-
на. Нам залишається лише втілити в життя подібного роду проект, який 
є особливо актуальним для молодого покоління, особливо в умовах сьо-
годення. 

 
 


