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Постановка проблеми. Трансформація українського суспільства у громадянське по-

требує неабияких кадрів, які були б здатні вибудовувати таке суспільство.

В останні роки проблемі якості трудового потенціалу (ТП) присвячена достатньо 

велика кількість праць вітчизняних та зарубіжних авторів. Аналіз цих робіт свідчить, що 

на сьогодні склалися дві основні точки зору щодо самого поняття “якість трудового по-

тенціалу”. Одна з них безпосередньо пов’язана з тим, що якість розглядається як наявність 

суттєвих ознак, властивостей, особливостей, що відрізняють один предмет чи явище 

від інших.  З другої точки зору, якість – це сукупність властивостей, що обумовлюють 

спроможність задовольняти певні потреби.

І якщо у першому випадку якість трудового потенціалу розглядається найчастіше з 

позицій характеристик освітнього і вікового рівнів, показників здоров’я тощо, а також, 

зрештою, мотивації до ефективної праці, то у другому –  якість трудового потенціалу 

пов’язано з його конкурентоспроможністю, тобто здатністю якомога найкраще задо-

вольняти певні потреби або відповідати необхідним стандартам.

Другий підхід немов би “вбирає” у себе перший, але наближаючи його до сфери 

практичної діяльності в умовах ринку.

Саме у контексті другого підходу автори розглядають ту частину трудового потенціалу, 

яка вважається елітарною. При цьому особлива увага приділяється саме тій частині еліти 

суспільства, яка має найбільший вплив на розвиток його економічної сфери. Йдеться, 

передусім, про управлінську еліту, яка посідає ключові позиції щодо забезпечення ефек-

тивного функціонування економіки на мікро- мезо і макрорівнях.

З огляду на вищезазначене, мета статті – розкрити зміст елітної складової трудового 

потенціалу з позиції її ціннісної сутності, висвітлити її вплив на якість ТП та обґрунтувати 

стратегічні шляхи її формування у системі людиноцентричної освіти.
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Виклад основного матеріалу. Управлінська еліта – це органічна частина трудового 

потенціалу країни, яка має особливе значення, адже безпосередньо впливає на якість і 

конкурентоспроможність усього трудового потенціалу. Надалі ми намагатимемося  до-

вести вище заявлене твердження. 

Теорія еліт як певна система поглядів була сформована у ХХ ст. В.Парето та Г.Мос-

ка (Італія). Саме тоді було розроблено кілька варіантів теорії еліт: “макіавеллівська” 

(Дж.Бернхем, США); “ціннісна” (Ла Валет, Франція); “структурно-функціональна” 

(Р.Даль, С.Келлер, США) та ін. Загальні риси усіх цих теорій базуються на твердженні, що 

необхідні складові частини соціальної структури будь-якого суспільства це еліта (вищий, 

привілейований прошарок, що здійснює функції управління, розвитку науки і культури) 

та інша сукупність людей. При цьому сутністю соціальних відносин є відносини влади 

та підлеглості [2].

Розглянемо гносеологічні корені самого поняття еліти, яке має два різних тлумачен-

ня. Але спочатку про саме походження терміна: з франц. elite – найкращі, обрані [13]. 

Звідси перше тлумачення еліти: це найкращі представники певної частини суспільства, 

групи [11]. Така еліта ще має назву ціннісна, тобто якісна, адже її представники володіють 

найвищими якісними показниками, що обумовлюють приналежність до певної групи 

або частини суспільства. Згідно з другим тлумаченням, до еліти належать усі, хто обіймає 

“верхні поверхи” влади у різних структурах, тому по праву ця еліта функціональна або 

посадова. 

Сьогодні в Україні кожний парламентарій, кожний керівник системи державного 

управління, кожний заможний  зараховує себе до еліти суспільства. Водночас теперішня  

управлінська еліта (йдеться, насамперед, про перших керівників та їхніх заступників у 

системі державного управління економікою на макро-, мезо- і мікрорівнях) не може 

об’єктивно належати до найкращих з кращих за своєю якістю – кінцеві результати їх 

діяльності (реальні показники життєзабезпечення, добробуту населення країни) під-

тверджують це достатньо переконливо. Адже замало лише займати високу управлінську 

посаду, треба її  використовувати у суспільних інтересах.

Таким чином, якщо казати про якість управлінської еліти, то мова може йти лише 

про розуміння еліти як найкращі з кращих. Саме така інтерпретація поняття “еліта” без-

посередньо стосується другого визначення поняття “якість”, що наведене вище. Тобто 

якість еліти розглядається з точки зору задоволення суспільних потреб чи, точніше, у 

створенні умов для задоволення потреб людей (мешканців країни) у власній самореалі-

зації у власній країні.

З трьох сфер організації суспільства (політичної, економічної та культурної) нас 

цікавить, перш за все, економічна, зокрема, вплив управлінської еліти на формування 

соціальної економіки, що функціонує за допомогою людей і для людей.

Напевно, вже слід припинити сумніватися в тім, хто чи що обумовлює функціону-

вання економіки. Це “роблять” люди зі своїми інтересами та здібностями, які при цьому 

використовують розроблені технології і ті фінансові кошти, що отримані у результаті 

виробництва і реалізації благ у вигляді товарів та послуг. У контексті вищевикладеного  

доцільно навести два вислови відомих спеціалістів у сфері управління економікою. “Сут-

тєвим фактором, про який не можна забувати ні в якому разі, є наступний: економічні 

результати – це не продукт економічних сил. Вони (економічні результати) досягаються 

людиною” [3, с. 188]. “Саме людський капітал, а ні заводи, обладнання і виробничі запаси 

є наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного зростання і ефективності. 

Вже пора навчитися вимірювати вартість цього багатства...” [6, с. 196]. 
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Звідси можна зробити висновок: якщо “слабка” економіка, то це означає, що не-

ефективно використовується трудовий потенціал країни у найрізноманітніших органі-

заціях, в першу чергу, у системі державного управління на макро- і мезорівнях, а також 

на мікрорівні – підприємствах і комерційних структурах різного масштабу і профілю 

діяльності.

Управлінська еліта, складаючи лише невелику за чисельністю частину трудового 

потенціалу, тим не менш, є визначальною його частиною, що безпосередньо впливає на 

формування, розвиток і, головне, використання на практиці трудового потенціалу. Для 

української економіки ахіллесовою п’ятою в усі часи було слабке використання людських 

ресурсів (на відміну від економічно розвинених країн Заходу, а також Японії). Вочевидь, 

що вплив управлінської еліти (УЕ) на неефективне використання трудового потенціалу 

є вирішальним.

Визначальна вища якість УЕ проявляється у вмінні організовувати трудову діяльність 

мільйонів людей доцільним чином, тобто в інтересах усього суспільства, включаючи 

інтереси самих працівників. Однак здійснити таку організацію діюча УЕ в Україні не в 

змозі вже впродовж півтора десятка років через невисоку свою якість, передусім низький 

рівень своєї моральності та професіоналізму. Ще й досі вітчизняна УЕ практично далека 

від знання та вміння застосування ідеології синегретичного підходу до оптимізації тру-

дового потенціалу з метою його ефективного використання.

Отже, можна констатувати, що не найкращі з кращих складають сьогодні управлін-

ську еліту країни.

Бути професійним і оптимально організовувати трудову діяльність працівників у будь-

якому соціальному об’єкті, максимально використовуючи трудовий потенціал, означає 

отримати синергетичний ефект від взаємодії різноманітних суб’єктів у соціальному об’єкті 

(організації) – працівників, що володіють різноманітною кваліфікацією, здібностями, 

цінностями, установками, рисами характеру, психометричними якостями та ін.

Досягти такої взаємодії між суб’єктами трудової діяльності всередині організації (на 

мікрорівні) і суб’єктами економічної діяльності у регіоні (мезорівні), а також, безумовно 

й території усієї країни (макрорівні) може відповідно елітний менеджер та елітний керів-

ник, тобто ті представники ціннісної УЕ, які за своїм професіональним знанням, своїми 

здібностями, діловими і особистісними (насамперед, моральними) якостями відповідають 

посаді, яку вони займають.

Так, елітний менеджер, впливаючи на підлеглий йому персонал організації, формує 

специфічну взаємодію між працівниками, сутність якої  полягає в тім, що після чітко 

визначених цілей діяльності усього колективу, менеджер використовує максимально 

сильні якості кожного працівника для досягнення поставлених цілей. При цьому слабкі 

сторони одних працівників перекриваються сильними сторонами інших. Виникає до-

даткова енергія, якої немає у кожному окремо узятому працівникові, але якої можна 

досягти синергетичним складанням зусиль (результатів) цих окремих працівників. Сам 

же кінцевий результат у вигляді синегретичного ефекту у цьому випадку виражається 

формулою 2 + 2 = 5n, де n – рівень якості управлінця (чим вище якість тим вище синер-

гетичний ефект).

На рис. 1 а і б на умовному прикладі продемонстрована різниця у результатах діяль-

ності типового і елітного менеджерів, що мають у підлеглості чотирьох працівників.

При отриманні синегретичного ефекту щодо досягнення економічних цілей органі-

зацій виявляється ще один потужний ефект соціального характеру. Мова йде про істотне 

підвищення рівня самореалізації працівників у трудовій діяльності, яке є ще одним з 
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наслідків синегретичного підходу, що реалізується в умовах самоорганізації соціуму. 

Аспект самоорганізації розвивається за  наявності чітко встановленої кінцевої цілі та 

сильнодіючих мотиваційних установок працівникам щодо досягнення цієї кінцевої (що 

об’єднує працівників) цілі.

Досягти синегретичного економічного та соціального ефектів при самореалізації 

працівників в змозі лише менеджер (ми назвали його елітним), який має відповідні 

професійні знання, здібності, ділові та особистісні якості. Розглянемо базисні з них, які 

повинні бути притаманні управлінській еліті на макро-, мезо- і мікрорівнях, але вагомість 

яких і ступінь наявності різняться  залежно від вищезазначених рівнів.

 

 Рис. 1. Схема отримання синегретичного ефекту від діяльності елітного менеджера

Дослідження зарубіжних літературних джерел з менеджменту [3, 8, 10]  та ін. дали 

змогу виокремити 12 основних параметрів, що характеризують якість управлінця та при-

таманних успішному керівнику, а саме: високий інтелектуальний розвиток; здібність ге-

нерувати ідеї та стратегічно мислити; професійна (управлінська) компетентність; фізичне 

і психічне здоров’я; лідерські якості (домінативність); уміння виокремлювати головне 

та схоплювати все “на льоту”; стресостійкість; самоорганізованість; комунікабельність; 

уміння розвивати персонал; цілеспрямованість, креативність.

Протягом кількох років автори здійснюють дослідження (у системі підвищення ква-

ліфікації керівних кадрів, а також у процесі здобуття освіти, у тому числі й другої, за спеці-
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альністю “Менеджмент організацій”) з метою виявлення базисних параметрів, без яких не 

може відбутися елітний менеджер. Методом соціологічного опитування для ранжування  

вищенаведених 12-ти параметрів вдалося встановити п’ять таких якостей особистості:

1. Природні здібності  до управлінської діяльності (включаючи лідерські якості), а 

також воля, вміння виокремлювати головне, комунікабельність, самоорганізованість та 

ін. (які  певною мірою можна розвивати у процесі формування особистості).

2. Високий інтелектуальний (творчий) розвиток з домінантою стратегічного мис-

лення.

3. Моральність (як ступінь поваги до інших людей та природи), що обумовлює 

толерантність, відповідальність, надійність.

4. Професійна компетентність, яка базується, в першу чергу,  на знанні законів 

синергетики та вмінні використовувати її методи на практиці.

5. Фізичне та психічне здоров’я.

Наявність високого рівня всіх п’яти параметрів (цей рівень можна виміряти за допо-

могою кваліметрії, саме тому якості особистості ми називаємо параметрами) у керівників 

є необхідною умовою досягнення синегретичного ефекту. Відсутність чи недостатня на-

явність хоча б одного з цих параметрів робить неможливим отримання такого ефекту і, 

відповідно, позбавляє можливості бути справжнім елітним керівником.

Таким чином, задля того, аби підвищити якість української управлінської еліти, а 

також, відповідно, підвищити якість трудового потенціалу, і, найголовніше, ефективність 

його реалізації, слід розробити стратегію формування УЕ в країні.

Немає сумнівів, що у першу чергу така стратегія не може не стосуватися розвитку 

системи освіти за всіма її ступенями: дошкільна; шкільна (з виокремленням початкової 

школи особливо); професійно-технічна; вища.

Освіта має стати людиноцентричною [5, 9]. Нинішня стратегія функціонування 

дошкільної та шкільної систем освіти повинна бути переорієнтована головним чином 

на виявлення природних здібностей та їх розвиток з прищепленням дітям прагнення до 

самопізнання і саморозвитку. Технологія такого виявлення зводиться до відстеження 

проявів різних якостей у поведінці дітей та запису результатів спостережень у спеціальні 

картки. 

Особлива роль у такій людиноцентричній освіті належить початковій та вищій школі. 

Мається на увазі, що у початковій школі дітям прищеплюється не тільки прагнення до 

оволодіння знаннями, а й взагалі, до пізнання самого себе, а також оточуючого світу на 

принципах поваги до інших людей і природи.

Стратегічна задача середньої та старшої школи у цьому разі полягатиме у сприянні 

подальшому самопізнанню учнів і самовизначенню щодо майбутньої сфери трудової 

діяльності, в якій вони зможуть реалізувати себе  найбільшою мірою. Особливу увагу 

при цьому слід звернути на ті особистості, в яких виявляються якості, що наближені до 

якостей елітного управлінця.

Річ в тім, що вже у системі вищої школи таким учням необхідно читати особливий 

курс по синергетиці з чітким розумінням того, що (по А.Богданову) в організованих комп-

лексах ціле більше суми частин, з яких складається це ціле. І навпаки: у неорганізованих 

комплексах ціле менше суми частин, з яких складається цей комплекс [1].

Оскільки для України на сьогодні характерним є другий з названих вище стан сус-

пільної організації, вивченню синергетики і методів отримання синегретичного ефекту 

слід надати особливої уваги. 
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Цей аспект стратегічного розвитку людиноцентричної освіти автори вже частково 

висвітлили у своїх публікаціях [6, 12] та ін., в тому числі порушуючи там питання про 

роль вищої та післядипломної освіти у підготовці батьків до виявлення у рамках сім’ї тих 

чи інших генетичних здібностей у дітей з моменту їх народження.

Висновки.   Сьогодні Україна – неорганізований комплекс, ступінь неорганізова-

ності якого залежить від того впливу, який здійснює на цей процес управлінська еліта як 

органічна складова трудового потенціалу держави.

Якість управлінської еліти багато в чому визначає якість всього трудового потенціалу, 

і, головне, ефективність його реалізації. Це виявляється у аспекті доцільного викорис-

тання трудового потенціалу в інтересах усього суспільства та окремої особистості. Саме 

на формування елітної складової трудового потенціалу слід звернути стратегічну увагу 

діючих керівників країни, які сьогодні стурбовані, на жаль, розглядом тактичних задач 

далеко не в інтересах розвитку соціальної економіки, що функціонує за допомогою лю-

дей і для усіх людей. Результат вищезазначеної стурбованості влади вочевидь спостерігає 

народ України.

Наріжним каменем соціальної економіки є формування якісного трудового потен-

ціалу під впливом управлінської еліти і, головне, оптимальне його використання з отри-

манням синегретичного (системного) ефекту. Отримати такий ефект можуть виключно 

представники ієрархічних управлінських структур, за своїми генетичними задатками, 

розвинутими здібностями і набутими професійними знаннями та знаннями про самого 

себе, що відповідають якісній (ціннісній, а не посадовій) еліті.

Слід вводити у науковий та діловий ужиток термін “елітний керівник”, “елітний 

менеджер”. Останній тоді відповідає по суті поняттю якісної (чи ціннісної) управлінської 

еліти, коли вміє на мікрорівні організовувати таким чином трудову діяльність працівників, 

аби  отримати синергетичний ефект. Елітні ж керівники мезо- та макрорівнів повинні 

вміти отримувати синергетичний ефект від правильної постановки стратегічних цілей і 

організації оптимальної взаємодії суб’єктів господарчої діяльності, відповідно у регіоні 

та у всій країні, по досягненню цих цілей.

Взагалі, перед країною постає надзадача: поступово посадову функціональну еліту 

маємо перевести (перебудувати) на ціннісну. У рамках реалізації стратегії розвитку лю-

диноцентричної освіти є всі шанси органічним чином, починаючи з сім’ї та завершуючи 

вищими навчальними закладами, готувати управлінські кадри. Звісно, здійснюючи це 

з урахуванням виявлення природних здібностей у дітей вже на ранній стадії розвитку (з 

дня народження) та наступного формування моральних якостей, волі та відповідальності 

зусиллями батьків, а потім ще й вихователями, вчителями, викладачами. Навчання бать-

ків відповідним педагогіко-психологічним прийомам покладається на вищі навчальні 

заклади як і обов’язкове вивчення синергетики з урахуванням прикладних аспектів її 

використання. 
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Аннотация. Впервые рассматривается управленческая элита как фактор, от которого во многом 

зависит качество трудового потенциала страны и эффективность его реализации. 

Summary.  For the first time the administrative elite as the factor on which in many respects quality of labor 

potential of the country and efficiency of its realization depends is considered.
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