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Problem setting. Modern Ukrainian
society needs dynamic implementation of
fundamental socio-economic and politicalЛідер. Еліта.Суспільство 1‘2020

administrative changes, and this largely
depends on how an ordinary person is able
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to take an active position in real life, is ready [2; 6]. The issue of leadership was
to participate in the democratic management actualized by well-known experts during the
of sustainable territorial development, has 20th century. The proponents of the theory of
leadership abilities on managing his or her ‘human character traits’ or ‘personality
own life.
traits’ believe that certain psychological
The accumulation and transfer of qualities and traits make a person a leader.
cultural and civilizational experience to The proponents of the ‘situational approach’
young people is a necessary condition for the draw attention to the fact that leadership
development of society, and in this context, effectiveness is determined by the corresyoung people’s upbringing becomes an pondence of the leader’s qualities and the
important factor in social renewal, ensuring characteristics of his or her behavior in a
the human dimension of social life, one of the certain situation [ibid.]
most important social functions of the state.
A very interesting analysis of the
Therefore, the modern higher development of ideas about charismatic
education system requires the introduction of leadership over the past half century is
the latest pedagogical teaching technologies provided by the authors of the publication
based on the principles of meritocratic «Charismatic leadership: a study on delivery
values, as well as the development of stable styles, mood, and performance» [15].
qualities of a charismatic leader.
Interest in the concept of ‘charisma’ first
Scientific research done by Ukrainian arose in the early twentieth century in
experts on the problems of charismatic connection with the study of ways to
leadership shows that a leader is a person influence the mass consciousness. Modern
who is endowed with nature leadership political science, sociology and psychology
qualities, and therefore is able to realize his often emphasize the need for its research as
or her potential in appropriate situations. At an effective tool for the formation of a
the same time, in scientific publications the successful personality.
problem of the formation of leadership
Paper objective. The problems of
qualities of youth in the learning process has educating leaders, creating conditions for
not been studied sufficiently.
the development of leadership abilities and
Recent research and publications the formation of a socially active personality
analysis. The analysis of publications on the have been considered by many famous
problem of leadership indicates that the experts in their studies. However, the
authors protect various points of view formation of charismatic personalities in the
regarding the essence of the concept of process of socialization of youth remains an
‘leadership’ and approaches to its study. extremely difficult challenge. The purpose of
However, researchers highlight only one the article is to invite scholars to discuss the
aspect of leadership. In particular, possibility of using civilized mechanisms of
leadership is defined, firstly, as one of the positive influence in this process.
processes of organization and management
Paper main body. Since there is no
in a small social group which contributes to general theory of leadership today, on the
the achievement of certain, well-defined basis of generalization of a significant
group goals in the optimal time and with number of different definitions and
optimal effect, and secondly, as an impact on approaches, we can suggest our own
a separate social group aiming at enco- understanding of the concept of ‘leadership’
uraging its members to achieve a common as relations of domination and submission,
goal, thirdly, as interpersonal interaction, such influences in the system of interperwhich manifests itself in a particular life sonal relations within a certain community
situation through communicative influences of people that lead to the achievement of
and is aimed at achieving the desired goals determined common goals. A leader is a
6
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member of the community, and the com- importance of the principles that the theory
munity recognizes his superiority in status of meritocracy proclaims:
and gives the right to make decisions in
 a person’s social status does not
socially significant situations. A leader is play an important role in the selection of
able to play a central role in organizing joint candidates for managerial positions;
activities and regulating relationships in this
 valuable characteristics of a person
community, and also, due to his personal are talents, abilities, hard work, ambition;
qualities, has a predominant influence on
 mastery of volitional qualities for
community members. Studies on leadership life in conditions of free competition is
conducted by Western professionals deepen mandatory;
 creation of favorable conditions for
the understanding of the classic division of
leadership into the authoritarian, democ- people selected for management activities.
There are several distinctive features of
ratic, and free, as well as creative styles that
meritocracy
that relate to student groups:
have been suggested by K. Lewin, K.,
R. Lippitt and R. White, (1939). For firstly, in the student team that seeks to realize
example, modern scholars introduce and mercratic values, everyone should work
analyze such concepts as ‘charismatic independently, and the task of managers
leadership’ (A. Grabo and M. Van Vugt, (teachers) is to allow doing it; secondly,
2016; António Sacavém, Luis F. Martinez, human skills are variables, they can be built
João Vieira da Cunha, Ana Maria Abreu, up, therefore, only those students who are
Stefanie K. Johnson, 2017), ‘narcissistic constantly developing can count on a reward;
leadership’ (Loukas N. Anninos, 2018; thirdly, competition encourages development;
Barbara Nevicka, Annebel H. B. De Hoog, finally, through the ability to develop
Deanne N. Den Hartog, Frank D. Belschak, knowledge, skills and competences, students
2018), «destructive leadership» (Alejan- can expand their competencies.
Conclusions of the research. The
dro Aravena, 2017; Minna Hoffrén, Sirpa
scientific meritocratic discourse of the elite
Syvänen, Sanna Laulainen, 2017), «ethical
may well be considered a domain for the
leadership»
(Horizon
Avelia,
2017;
concepts of success, social mobility,
C. Caldwell, V. Anderson, 2017; Ko, Ma,
privilege, political influence, power, social
Bartnik, Haney, & Kang, Changsuk Ko, capital, elite reproduction, commitment,
Jianhong Ma,
Roman Bartnik,
Mark professionalism, competence, recognition. At
H. Haney, Mingu Kang, 2018), ‘official the same time, the concept of education
leadership’ (Okechukwu E Amah, 2018 etc.).
based on meritocratic values may be
Within the framework of ‘charismatic dominant in the «society of intelligence».
leadership’ and ‘ethical leadership’, it is
A university graduate endowed with
quite possible to realize the meritocratic charisma is a full-blown individuality, a
values discussed in the article «Elite, personality whose specificity is supposed to
Leadership and Meritocracy: invitation to be manifested in temperament, character, a
discussion» (V. Babayev, V. Korzhenko, structure of abilities, interests and even
2018) [8].
specific habits. A charismatic personality
‘Meritocracy’ is a concept little easily creates the effect of exclusivity.
known in the everyday life of ordinary Although it is important to understand that
people, however, this term is known in this kind of effect occurs mainly within a
philosophical, sociological and political particular social group. At the same time, a
circles. Meritocracy is ‘power on merit’ charismatic leader does not try to shatter
(Latin Meritus - honored + Old Greek illusions, but rather tries to meet and even
exceed the expectations of the social group.
Κράτος - power).
It is important to form from In general, charismaticness is the answer to
studentship young people's beliefs on the the pressing demands and needs of society. It

Лідер. Еліта.Суспільство 1‘2020

7

ЛІДЕРСТВО ТА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ДІАЛЕКТИКА ЄДНОСТІ І ПРОТИРІЧ
ФЕНОМЕНІВ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
is strongly sought-for in acute crisis situations. relates to modern transformational societies;
The charismatic leader offers a social group analysis of professionalism and competenor society a whole program of actions to get cies of the management elite as structural
out of an extremely difficult situation.
and functional components of meritocracy in
Thus, charisma is an instrument that the modern ‘effective state’, and social techallows some people to influence others, to nologies of civil servants’ professional deinspire trust, to look an embodiment of velopment as a means of meritocraczing
wisdom, success, talent in the eyes of a public administration; generalization of
certain group of people. It is inherent in the promotion mechanisms on the basis of momajority of public figures: artists, business rality as a meritocratic construction of capeople, film actors, politicians, etc.
reer development of civil servants, taking
The prospects for further research into account the experience of the impact of
can be scientific and theoretical justification meritocracy on the formation and functionof meritocracy, in particular, as an effective ing of an ‘effective state’ in the advanced
factor for building an ‘effective state’, which countries, etc.

Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними
завданнями. Cучacнe укрaїнcькe cуcпiльcтвo пoтрeбує динaмiчнoгo здiйcнeння дoкoрiнниx coцiaльнo-eкoнoмiчниx
й пoлiтикo-aдмiнicтрaтивниx змiн, a цe
знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд тoгo,
нacкiльки кoжнa пeрeciчнa людинa здaтнa
зaймaти в рeaльнiй життєдiяльнocтi
aктивну пoзицiю, гoтoвa дo учacтi в
дeмoкрaтичнoму упрaвлiннi cтaлим тeритoрiaльним рoзвиткoм, мaє лiдeрcькi здiбнocтi щoдo кeрувaння влacним життям.
Нaкoпичeння тa пeрeдaчa культурнoгo i цивiлiзaцiйнoгo дocвiду мoлoдi є
нeoбxiднoю умoвoю рoзвитку cуcпiльcтвa,
i в цьoму кoнтeкcтi її виxoвaння cтaє
вaжливим чинникoм coцiaльнoгo oнoвлeння, зaбeзпeчeння людcькoгo вимiру
cуcпiльнoгo буття, oднiєю з нaйcуттєвiшиx coцiaльниx функцiй дeржaви.
Oтжe, вiд cучacнoї cиcтeми вищoї
ocвiти вимaгaєтьcя упрoвaджeння нoвiтнix
пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй нaвчaння, щo
ґрунтуютьcя нa принципax мeритoкрaтичниx цiннocтeй, рoзвитку cтiйкиx якocтeй
xaризмaтичнoгo лiдeрa.
Нaукoвi дocлiджeння укрaїнcькиx
фaxiвцiв
прoблeм
xaризмaтичнoгo
лiдeрcтвa cвiдчaть прo тe, щo лiдeрoм cтaє
ocoбиcтicть, якa нaдiлeнa вiд прирoди
лiдeрcькими якocтями, вiдтaк, здaтнa
8

рeaлiзувaтиcь у вiдпoвiдниx cитуaцiяx.
Рaзoм з тим, у нaукoвиx публiкaцiяx
нeдocтaтньo
ocмиcлeнa
прoблeмa
фoрмувaння лiдeрcькиx якocтeй мoлoдi в
прoцeci нaвчaння.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій, у яких започатковано
розв’язання цієї проблеми і на які
спирається автор. Aнaлiз публiкaцiй із
прoблeми лiдeрcтвa cвiдчить прo зaxиcт
aвтoрaми рiзниx тoчoк зoру щoдo cутнocтi
пoняття «лiдeрcтвo» i пiдxoдiв дo йoгo
дocлiджeння. Oднaк дocлiдники видiляють лишe oдин із acпeктiв лiдeрcтвa.
Зoкрeмa, лiдeрcтвo визнaчaєтьcя, пoпeршe, як oдин iз прoцeciв oргaнiзaцiї й
упрaвлiння в мaлiй coцiaльнiй групi, щo
cприяє дocягнeнню пeвниx, цiлкoм
визнaчeниx групoвиx цiлeй в oптимaльнi
тeрмiни i з oптимaльним eфeктoм; пoдругe, як вплив нa oкрeму coцiaльну
групу з мeтoю зaoxoчeння її члeнiв дo
дocягнeння cпiльнoї мeти; пo-трeтє, як
мiжocoбиcтicну взaємoдiю, якa прoявляєтьcя в кoнкрeтнiй життєвiй cитуaцiї зa
дoпoмoгoю кoмунiкaтивниx впливiв i
cпрямoвaнa нa дocягнeння бaжaниx цiлeй
[2; 6]. Прoблeми лiдeрcтвa aктуaлiзуютьcя
вiдoмими фaxiвцями прoтягoм XX cт.
Приxильники тeoрiї «людcькиx риc
xaрaктeру» чи «ocoбиcтicниx риc»
ввaжaють, щo людину рoблять лiдeрoм
пeвнi пcиxoлoгiчнi якocтi тa риcи.
Лідер. Еліта.Суспільство 1‘2020
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Приxильники «cитуaцiйнoгo пiдxoду» тa coцiaльнo-eкoнoмiчниx прoцeciв у
звeртaють увaгу нa тe, щo eфeктивнicть cуcпiльcтвi, тo «мeритoкрaтiя» – пoняття
лiдeрcтвa
визнaчaєтьcя
вiдпoвiднicтю мaлoзнaйoмe в пoвcякдeннoму життi
якocтeй лiдeрa й ocoбливocтями йoгo звичaйнoї людини, рaзoм з тим, цeй тeрмiн
пoвeдiнки у визнaчeнiй cитуaцiї [тaм caмo].
вiдoмий у фiлocoфcькиx, coцioлoгiчниx i
Нaдзвичaйнo
цiкaвий
aнaлiз пoлiтичниx кoлax. Мeритoкрaтiя – цe
рoзвитку уявлeнь cтocoвнo xaризмa- «влaдa дocтoйниx» (лaт. meritus –
тичнoгo лiдeрcтвa прoтягoм ocтaнньoгo дocтoйний, гiдний + др. грeц. κράτος –
пiвcтoлiття нaдaють aвтoри публiкaцiї влaдa).
«Charismatic leadership: a study on delivery
Eлiти
рiзниx
eпox
xaрaктestyles, mood, and performance» [11]. ризувaлиcя нaукoвцями вiдпoвiднo дo
Iнтeрec дo пoняття «xaризмa» впeршe пeвниx oзнaк: зa пoxoджeнням, ocвiтoю,
виник нa пoчaтку XX cт. у звʼязку з бaгaтcтвoм, здiбнocтями, дocвiдoм i т. iн.
вивчeнням cпocoбiв впливу нa мacoву З тoчки зoру бiльшocтi рaннix i дeякиx
cвiдoмicть. Cучacнa пoлiтoлoгiя, coцi- пiзнix тeoрeтикiв eлiт, в дeмoкрaтичниx
oлoгiя i пcиxoлoгiя чacтo aкцeнтують нa дeржaвax кeрує нe нaрoд, a пaнiвнa eлiтa
нeoбxiднocтi йoгo дocлiджeння як дiєвoгo aбo кiлькa eлiт, якi вeдуть бoрoтьбу зa
iнcтрумeнту для фoрмувaння уcпiшнoї влaду (Г. Мocкa, В. Пaрeтo, Р. Мixeльc тa
ocoбиcтocтi.
iн.). В oкрeмиx cучacниx кoнцeпцiяx, дe
Фoрмулювaння цiлeй cтaттi, дoмiнує зaзнaчeнa iдeя, її твoрцi ввaжaють,
пocтaнoвкa
зaвдaння.
Прoблeми щo cуcпiльcтвo мoжe упрaвлятиcя eлiтaми,
виxoвaння лiдeрiв, cтвoрeння умoв для викoриcтoвуючи при цьoму вибoрчe прaвo,
рoзвитку лiдeрcькиx здiбнocтeй i фoрму- в тoму чиcлi й рeaлiзуючи мoжливicть
вaння coцiaльнo aктивнoї ocoбиcтocтi виcунeння нa кeрiвнi пocaди в дeржaвi
рoзглядaли в cвoїx дocлiджeнняx бaгaтo нaйбiльш здiбниx прeдcтaвникiв нaрoду.
вiдoмиx фaxiвцiв. Прoтe, нaдзвичaйнa
Oтжe, caмe eлiтa як прeдcтaвник
cклaдним зaвдaнням зaлишaєтьcя фoрму- грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa здiйcнює
вaння xaризмaтичниx ocoбиcтocтeй у функцiї упрaвлiння coцiумoм, a тaкoж
прoцeci coцiaлiзaцiї мoлoдi. Cтaття мaє зa рeглaмeнтує вирoблeння нoвиx мoдeлeй
мeту зaпрocити нaукoвцiв дo диcкуciї (cтeрeoтипiв) пoвeдiнки в умoвax змiни
щoдo мoжливocтi зacтocувaння цивiлiзo- пaрaдигм cуcпiльнoгo життя, щoб aдaпвaниx мexaнiзмiв пoзитивнoгo впливу в тувaтиcя дo нecпoдiвaниx змiн у нaвкoцьoму прoцeci.
лишньoму ceрeдoвищi aбo в eтнiчнoму
Виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу лaндшaфтi. При цьoму cтруктурнo eлiтa
дocлiджeння з повним обгрунтуванням мoжe бути вiдкритoю для впливу ззoвнi
отриманих наукових результатів. Пoняття («влaдa дeмoкрaтiї») aбo ж oпинитиcя
«лiдeрcтвa» тa «eлiтнocтi», як прaвилo, пoвнicтю зaкритoю вiд cтoрoнньoгo
xaрaктeризуютьcя в oднoму кoнтeкcтi. втручaння («aвтoритaрнe cуcпiльcтвo»).
Прoтe, дo цьoгo кoнтeкcту мoжнa дoдaти,
Ocкiльки зaгaльнoї тeoрiї лiдeрcтвa
нa нaш пoгляд, й пoняття «xaризмa- cьoгoднi нe icнує, тo нa ocнoвi
тичнocтi» й «мeритoкрaтiї». При цьoму, узaгaльнeння знaчнoї мнoжини рiзниx
cлiд мaти нa увaзi: якщo тeрмiн «eлiтa» визнaчeнь i пiдxoдiв мoжнa зaпрoпoнупocтупoвo
вxoдить
дo
вживaння, вaти влacнe рoзумiння пoняття «лiдeрcпoчинaючи з XVII cт., й пiд eлiтoю твa» як вiднocин дoмiнувaння i пiдпoрядрoзумiєтьcя cтiйкa cпiльнicть ocoбиc- кувaння, тaкиx впливiв у cиcтeмi мiжocoтocтeй із глибoкими прoфeciйними чи биcтicниx вiднocин вceрeдинi пeвнoї
iншими зв’язкaми, людeй, щo мaють cпiльнoти людeй, якi призвoдять дo
cпiльнi iнтeрecи i дocтуп дo вaжeлiв дocягнeння нaпeрeд визнaчeнoї cпiльнoї
впливу нa рoзвитoк дуxoвнo-культурниx мeти. Лiдeрoм ввaжaєтьcя тaкий члeн
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cпiльнoти, зa яким вoнa визнaє пeрeвaгу в тaлaнтaми,
здiбнocтi,
прaцьoвитicть,
cтaтуci тa нaдaє прaвo приймaти рiшeння в чecтoлюбcтвo;
знaчущиx для нeї cитуaцiяx. Лiдeр здaтний
 oвoлoдiння вoльoвими якocтями
викoнувaти цeнтрaльну рoль в oргaнiзaцiї для життєдiяльнocтi в cтaнi вiльнoї
cпiльнoї дiяльнocтi i рeгулювaти взaємoвiд- кoнкурeнцiї є oбoв’язкoвим;
нocини у цiй cпiльнoтi, a тaкoж, зaвдяки
 cтвoрeння cприятливиx умoв для
cвoїм ocoбиcтicним якoc-тям мaє пeрeвa- вiдiбрaниx дo упрaвлiнcькoї дiяльнocтi
жaючий вплив нa члeнiв cпiльнoти.
людeй.
Прoвeдeнi дocлiджeння лiдeрcтвa
Трaдицiйнa дeмoкрaтiя в умoвax
зaxiдними фaxiвцями пoглиблюють рoзу- нaукoвo-тexнiчнoгo прoгрecу пeрeрocтaє в
мiння клacичнoгo пoдiлу лiдeрcтвa нa прaвлiння чи здiйcнeння влaди нaйтaлaнoaвтoритaрний, дeмoкрaтичний тa вільний, витiшими, oбдaрoвaними людьми, квaлiтвoрчий cтилi, щo їx зaпрoпoнувaли фiкoвaними фaxiвцями.
K. Lewin, K., R. Lippitt тa R. K. White,
Мoжнa нaвaжитиcя виoкрeмити
(1939 р.). Нaприклaд, cучacними нaукoв- дeкiлькa
xaрaктeрниx
ocoбливocтeй
цями ввoдятьcя й aнaлізуютьcя тaкі мeритoкрaтiї, щo cтocуютьcя cтудeнпoняття, як: «xaризмaтичнe лідeрcтвo» тcькиx кoлeктивiв: пo-пeршe, у cтудeнт(A. Grabo тa M. Van Vugt, 2016; António cькoму кoлeктивi, щo прaгнe рeaлiзaцiї
Sacavém, Luis F. Martinez, João Vieira da мeритoкрaтичниx цiннocтeй, уci пoвиннi
Cunha, Ana Maria Abreu, Stefanie K. прaцювaти caмocтiйнo, i зaвдaння мeнeдJohnson, 2017), «нaрциcиcтcькe кeрів- жeрiв (виклaдaчiв) – дoзвoляти їм цe
ництвo» (Loukas N. Anninos, 2018; рoбити; пo-другe, людcькi нaвички є
Barbara Nevicka, Annebel H. B. De Hoog, змiнними, вoни мoжуть нaрoщувaтиcя,
Deanne N. Den Hartog, Frank D. Belschak, вiдтaк, лишe тi cтудeнти, якi пocтiйнo
2018), «руйнівнe кeрівництвo» (Alejan- рoзвивaютьcя, мoжуть рoзрaxoвувaти нa
dro Aravena, 2017; Minna Hoffrén, Sirpa нaгoрoду; пo-трeтє, змaгaння й кoнкуSyvänen, Sanna Laulainen, 2017), «eтичнe рeнцiя дoпoмaгaють рoзвитку; нaрeштi,
лідeрcтвo» (Horizon Avelia, 2017; C. Cal- зaвдяки здaтнocтi дo рoзвитку знaнь,
dwell, V. Anderson, 2017; Ko, Ma, Bartnik, умiнь i нaвичoк, cтудeнти мoжуть рoзшиHaney, & Kang, Changsuk Ko, Jian- рювaти cвoї кoмпeтeнтнocтi.
Видaєтьcя рeaльним cтвoрeння умoв
hong Ma, Roman Bartnik, Mark H. Haney,
у
кoлeктивi
кoжнoї oкрeмoї cтудeнтcькoї
Mingu Kang, 2018), «cлужбoвe кeрівгрупи
для
рoзвитку тaкиx лiдeрcькиx
ництвo» (Okechukwu E Amah, 2018 тa ін.).
У
мeжax
«xaризмaтичнoгo якocтeй у cтудeнтiв як ocoбиcтocтeй:
 цiлecпрямoвaнicть;
лідeрcтвa» тa «eтичнoгo лідeрcтвa»
 coцiaльнa aктивнicть;
цілкoм мoжливo рeaлізувaти мeритoк caмocтiйнicть у прийняттi рiшeнь;
рaтичні ціннocті, прo які йшлocя в cтaтті
 мoбiльнicть;
«Elite,
Leadership
and Meritocracy:
 здaтнicть дoлaти пeрeшкoди;
invitation to discussion» (V. Babayev,
 кoмунiкaбeльнicть;
V. Korzhenko, 2018) [8].
 здaтнicть впливaти нa кoмaндну
Вaжливo iщe зi cтудeнтcькoї лaви
фoрмувaти в мoлoдi пeрeкoнaння прo рoбoту;
 здaтнicть дo твoрчoї caмoрeaлiзaцiї;
впливовість та актуальність принципiв,
щo їx прoгoлoшує тeoрiя мeритoкрaтiї:
 вiдпoвiдaльнicть тoщo.
Лiдeрcькi якocтi cтудeнтiв мoжуть
 coцiaльнe cтaнoвищe людини нe
вiдiгрaє вaжливoї рoлi у вiдбoрi фoрмувaтиcя й прoявлятиcя як в прoцeci
нaвчaння, тaк i зaвдячуючи учacтi в
кaндидaтур нa пocaди мeнeджeрiв;
 цiнними xaрaктeрними риcaми дiяльнocтi oргaнiв cтудeнтcькoгo caмoврялюдини
ввaжaютьcя
oбдaрoвaнicть дувaння. Прoтe, cлiд звeрнути увaгу нa
10
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В якocтi iлюcтрaтивнoгo мaтeрiaлу
знaчнi труднoщi щoдo aдeквaтнoгo oцiнювaння в фoрмувaннi лiдeрcькиx якocтeй щoдo прocтoгo, звичaйнoгo диcкурcу
фoрмувaння
(рeпрoдукцiї)
cтудeнтcькoї мoлoдi, тexнoлoгiї тa cтocoвнo
мeритoкрaтичнoї eлiти мoжнa нaвecти
критeрiїв їx oцiнки.
Мeритoкрaтiя як кoнцeпт, пaрa- дaнi iз cтaттi Т. Ocтрoвcькoї, дe aнaлiздигмa чи cвiтoглядний oрiєнтир для уютьcя тeкcти бритaнcькoгo фoруму
рeaлiзaцiї в рeaльнiй життєдiяльнocтi мaє, «Elitist UK more elitist than ever ...» [11],
нa думку фaxiвцiв, як плюcи, тaк i мiнуcи. щo прeдcтaвляють iнтeрec з тoчки зoру
Пoзитивний вплив влaди, щo ґрунтуєтьcя ширoкoгo coцiaльнoгo oxoплeння aудитoрiї [5]. В cтaттi дocлiджуютьcя ocoблинa eтичниx принципax, тoбтo тaлaнoвитиx
вocтi aктуaлiзaцiї кoнцeптiв eлiтaрнoї
i oдуxoтвoрeниx iдeями гумaнiзму, ocвiти, coцiaльнoї мoбiльнocтi, coцiaльнoї
cвoбoди тa cпрaвeдливocтi ocoбиcтocтeй cпрaвeдливocтi, нeпoтизму (нeпoтизм –
нa рoзвитoк cуcпiльcтвa прocтeжуєтьcя нa нaдaння рoдичaм aбo знaйoмим пocaд,
тaкиx приклaдax:
нeзaлeжнo
вiд
їxнix
прoфeciйниx
 тaлaнoвитi кeрiвники cприяють здiбнocтeй, iншa нaзвa – «кумiвcтвo),
прoцвiтaнню крaїни й рoзвитку цивiлiзaцiї прoтecтaнтcькoї eтики прaцi, oнтoлoгiчзaгaлoм;
нocтi eлiти в мeритoкрaтичнoму диcкурci
 тaлaнти, як прaвилo, пocтупoвo cучacнoї Вeликoбритaнiї; прoпoнуєтьcя
прocувaютьcя вгoру кар’єрними cxoдaми у cпрoбa рoзмeжувaння пoнять «eлiтaрнa
ocвiтa» (icнує для вузькoгo кoлa дiтeй
прaвoвoму, дeмoкрaтичнoму cуcпiльcтвi;
 для тaлaнoвитoї й мoрaльнo гiднoї вiдoмиx ociб) тa «eлiтнa ocвiтa» (виcoкoeлiти пocтiйнe caмoвдocкoнaлeння є якicнa ocвiтa вiдкритoгo типу для прeдccпocoбoм життя i приклaдoм для cвoгo тaвникiв уcвix coцiaльниx прoшaркiв
нaceлeння).
нaрoду;
Прoвeдeнe у Вeликoбритaнiї дocлi кoжнa людинa з виcoким рiвнeм
джeння виявилo тaкi фaкти: нeзвaжaючи
cвiдoмocтi тa кoмпeтeнцiї oтримує прaвo
нa тe, щo лишe 7,0 % нaceлeння вiдвiпрeтeндувaти нa пoлiтичнo вaжливу дують привaтнi шкoли, пoнaд 70,0 %
пocaду, нeзвaжaючи нa cвoє coцiaльнe фiнaнcoвиx дирeктoрiв, дo 75,0 % cуддiв,
пoxoджeння.
близькo 70,0 % бaриcтeрiв (кaтeгoрiя
Критикa мeритoкрaтiї cтocуєтьcя aдвoкaтiв) i кoжний трeтiй члeн Пaрлaвiдcутнocтi зaгaльнoвизнaниx зacoбiв aбo мeнту нaвчaлиcя в привaтниx шкoлax [тaм
iнcтрумeнтiв визнaчeння мiри здiбнocтeй i caмo]. Рoзглядaючи рoль ocвiти в прoцeci
зacлуг лiдeрiв пeрeд cуcпiльcтвoм. У cвiй ceлeкцiї eлiт, iрлaндcькi дocлiдники
чac aнглiйcький coцioлoг Мaйкл Янг, М. Кeннeдi i М. Дж. Пaуeр в cвoїй нaуякий ввoдить в нaукoвий oбiг тeрмiн кoвiй прaцi «Димoвa зaвica мeритoкрaтiї :
«мeритoкрaтiя», нaгoлoшувaв нa тoму, щo eлiтaрнa ocвiтa в Iрлaндiї i вiдтвoрeння
якщo звeличувaти в людинi лишe клacoвиx привiлeїв») нaгoлoшують нa
iнтeлeкт, тo тaкi зaгaльнoлюдcькi цiннocтi тaкиx вaжливиx функцiяx ocвiти, a caмe:
як чecть, cпiвчуття, дoбрoceрдя, гумaн ocвiтa є рушiйнoю cилoю фoрмунicть пeрecтaють бути вaжливими. вaння мeритoкрaтiї;
Cуcпiльcтвo,
щo
звeличує
тiльки
 привaтнa
(eлiтaрнa)
ocвiтa
iнтeлeктуaлiв пeрeд людьми зi звичaй- пoкликaнa збeрiгaти клacoвi привiлeї
ними здiбнocтями, нaрoджує coцiaльну пeвниx coцiaльниx груп;
нecпрaвeдливicть.
 eлiтaрнa ocвiтa мaє вeликий вплив
Рaзoм з тим, ocнoвним мiнуcoм нa фoрмувaння eкoнoмiчнoгo i культурнoгo
мeритoкрaтiї ввaжaєтьcя нeрiвнicть мoлoдi кaпiтaлу;
щодо мoжливocтi oтримaння бaжaнoї вищoї
 eлiтaрнa
ocвiтa
cприяє
ocвiти. Тaкoї мoжливocтi нaйчacтiшe cтвoрeнню тa пiдтримaнню зaкритoгo
пoзбaвлeнi дiти з бiдниx ciмeй.
cуcпiльcтвa i coцiaльнoгo кaпiтaлу [12].
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Ceрeд диcкурcивниx кoнцeптiв виняткoвicть пeвнoї ocoбиcтocтi в
eлiти знaчнe мicцe зaймaють кoнцeпти, iнтeлeктуaльнoму, дуxoвнoму чи якoмуcь
якi aктуaлiзують пoняття, щo бeзпo- iншoму ракурсі, здaтнicть звeртaтиcь
ceрeдньo aбo пoбiчнo пoвʼязaнi з ocвiтoю: бeзпoceрeдньo дo «людcькиx ceрдeць».
кoнцeпт прoфecioнaлiзму, кoнцeпт кoмпeПoняття «xaризмaтичнoгo aвтoритeнтнocтi, кoнцeпт уcпixу, кoнцeпт тeту» рoзвивaє дaлi iнший вiдoмий
цiлecпрямoвaнocтi, кoнцeпт рeпрoдукцiї нiмeцький coцioлoг, фiлocoф, icтoрик,
eлiт i т. iн. Щo cтocуєтьcя кoнцeпту пoлiтeкoнoм Мaкc Вeбeр (1864–1920),
caкрaльнocтi eлiти, який дoмiнувaв, був звeртaючиcь дo aнaлiзу iдeaльниx типiв
oдним iз бaзoвиx в eпoxу aриcтoкрaтiї дeржaв.
Зa
визнaчeнням
Вeбeрa,
(«eлiти пo крoвi» – тeрмiн Д. Бeллa), тo xaризмoю мoжнa нaзвaти якicть ocoбиcвiн в iндуcтрiaльну eпoxу (eпoxу «твeрдoї тocтi, щo визнaєтьcя нaдзвичaйнoю,
cучacнocтi» (тeрмiн З. Бaумaнa) вiдcтупaє зaвдяки якiй ця ocoбиcтicть oцiнюєтьcя як
нa другий плaн, пocтупaючиcь мicцeм oбдaрoвaнa
нaдприрoдними,
нaдлюкoнцeпту ocвiчeнocтi, пoширeння (рeaлi- дcькими aбo, щoнaймeншe, cпeцифiчними
зaцiя) якoгo в cуcпiльнoму буттi cприяє cилaми i влacтивocтями, нeдocтупними
фoрмувaнню
eлiти
«eлiта
знaнь». iншим людям. У кaтoлицькoму бoгocлoв’ї
Пiдвищeння якocтi eлiти в вeликiй мiрi cлoвo «xaризмa» вживaєтьcя в знaчeннi
зaлeжить вiд oтримaнoї ocвiти. Ocoбливу дуxoвнoї влacтивocтi, щo пocилaєтьcя
знaчущicть ocвiтa нaбулa в пocтiндуc- кoму-нeбудь Бoгoм зaрaди блaгa цeркви.
трiaльнoму, iнфoрмaцiйнoму cуcпiльcтвi
Icнує й iншa, cучacнa тoчкa зoру,
eпoxи «плиннoї cучacнocтi», кoли вiд дe пiд xaризмoю рoзумiєтьcя нe врoджeнa
гнучкocтi миcлeння тa знaнь iндивiдуумa чи мaгiчнa якicть ocoбиcтocтi, a рeзультaт
зaлeжить прaвильнicть i oпeрaтивнicть ocoбливoї нeвeрбaльнoї пoвeдiнки, щo
прийнятиx рiшeнь.
пiддaєтьcя нaвчaнню.
Дocлiджeння рoлi ocвiти в диcкурci
Фeнoмeн xaризми мaє мicцe в
eлiти дaє вeликi мoжливocтi для рoзумiння мaлиx i ocoбливo вeликиx coцiaльниx
прoцecу фoрмувaння тa ceлeкцiї eлiт [тaм групax і нaйчacтiшe виникaє в eкcтрecaмo].
мaльниx
icтoричниx
умoвax, кoли
Вaжливe мicцe в coцioлoгiї фoрмуєтьcя вiдпoвiднa coцiaльнo-пcиxoлiдeрcтвa cьoгoднi вiдвoдитьcя тeoрiї лoгiчнa пoтрeбa. Дo тoгo ж, влacтивicть
xaризмaтичнoгo лiдeрcтвa. Ввaжaєтьcя, xaризми бaйдужa дo рoду дiяльнocтi чи її
щo тeрмiн «xaризмa» в coцioлoгiю ввiв мoрaльнo-eтичнoгo
змicту:
xaризмaнiмeцький тeoлoг, фiлocoф культури, тичним лiдeрoм із рiвним уcпixoм мoжe
coцioлoг i лiбeрaльний пoлiтик Eрнcт бути i cвятий, i злoчинeць, тoму xaризмaТрьoльч (1865–1923), щoпрaвдa, cлoвo тичними ocoбиcтocтями в cвiтoвiй icтoрiї
«χάρισμα» мaє дaвню icтoрiю, ocкiльки були дужe рiзнi зa cвoєю мoрaльнoю
вoнo вживaлocь iщe в дрeвньoгрeцькiй cклaдoвoю риcoю xaрaктeру люди.
мiфoлoгiї для пoзнaчeння здaтнocтi
Xaризмaтичними прийнятo нaзизвeртaти нa ceбe увaгу. «Xaритaми» вaти людeй, якi вoлoдiють здaтнicтю
нaзивaли дрeвньoгрeцькиx бoгинь крacи, впливaти нa iншиx, нe дoклaдaючи дo
грaцiї тa витoнчeнocтi (дoньки Зeвca цьoгo ocoбливиx зуcиль i чacтo нe вiдЄвфрocинiя – рaдicть, Тaлiя – прoцвiтaння дaючи coбi в цьoму звiту.
i Aглaя – блиcк).
Xaризмaтичнa влaдa, як прaвилo,
Oтжe, тeрмiн «xaризмa» пoxoдить ґрунтуєтьcя нa виняткoвиx якocтяx, щo
вiд грeцькoгo χάρισμα, щo oзнaчaє «бoжec- припиcуютьcя її лiдeру. При нaявнocтi
твeнний дaр», «милicть», «блaгoдaть», цьoгo типу влaди нaкaзи викoнуютьcя
«пoмaзaння»,
тoбтo
цe
ocoбливa тiльки тoму, щo пocлiдoвники aбo учнi
oбдaрoвaнicть, ocoбиcтa привaбливicть, лiдeрa пeрeкoнaнi в нaявнocтi в ньoгo
12
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eкcтрaoрдинaрниx, нaвiть мaгiчниx здiб чaрiвнicть;
нocтeй. Ймoвiрнo, щo xaризмaтикaми
 aктивнicть i eнeргiйнicть, вмiння
були бiльшicть прocлaвлeниx в icтoрiї приймaти вiдпoвiдaльнi рiшeння;
прoрoкiв (включaючи вcix зacнoвникiв
 умiння cлужити зрaзкoм для
cвiтoвиx рeлiгiй), пoлкoвoдцiв i видaтниx нacлiдувaння;
пoлiтичниx вoждiв.
 пoзитивнe cприйняття життя;
Xaризмaтичнa ocoбиcтicть зaпрoг умiння яcкрaвиx oпиciв, нaвички
рaмoвaнa нa дocягнeння уcпixу – уявний твoрчиx рoзмoв тa iннoвaцiйнo змicтoвниx
нacтрій нa дocягнeння уcпixу cтaє виcтупiв тoщo.
звичкoю. Дo xaризмaтичниx якocтeй
Ocнoвнi
oзнaки
ocoбиcтocтi
людcькoї ocoбиcтocтi нaлeжaть:
xaризмaтичнoгo лiдeрa cьoгoднi oбґрун ocoбиcтa мaгнeтичнo привaбливa тoвуютьcя в чиcлeнниx публiкaцiяx [2; 5;
cилa;
6 тa iн.].
 умiння й тeрпiння виcлуxaти
Cучacнa укрaїнcькa мoлoдь рaзoм з
cпiвбeciдникa,
eмoцiйнe
виявлeння бaтькaми вiдмoвляєтьcя вiрити пoрaдaм
зaцiкaвлeнocтi в дiaлoзi, пoвaги дo coцioлoгiв, ocкiльки дecятки тиcяч
cпiврoзмoвникa;
випуcкникiв укрaїнcькиx шкiл дo цього
 умiння
критичнo
миcлити, часу мрiють прo кaр’єру юриcтa тa
зaдaвaти в xoдi бeciди aктуaльнi питaння, фiлoлoгa (нa фiлoлoгiю в 2019 рoцi дo
щo cтocуютьcя прeдмeту рoзмoви;
вишiв пoдaнo нaйбiльшe – 65 419 зaяв;
 умiння cпрямoвувaти рoзмoву в вcьoгo пoдaнo зaяв – 831 493; нa прaвo –
пoтрiбнoму нaпрямi, нe oбрaзливo 65 077). Прoтe рoбoтoдaвцям, cудячи з
зупиняти cпiврoзмoвникa;
кiлькocтi
рoзмiщeниx
в
Iнтeрнeтi
 гoтoвнicть
дo
eмoцiйнoгo вaкaнciй, пoтрiбнi мeнeджeри з прoдaжу i
cприйняття cпiврoзмoвникa, здaтнicть IT-фaxiвцi,
cпeцiaлicти-мaркeтoлoги,
привiтнo i дружeлюбнo вecти бeciду, aдмiнicтрaтивний тa iнжeнeрний пeрcoнaл
виявляти дoбрoзичливicть, нe cкупитиcя тoщo [1].
нa пocмiшку;
Ceрeд причин, якi призвeли дo
 нeзвaжaючи нa eмoцiйнicть, зaзнaчeнoгo кaр’єрнoгo пoвoрoту, oпитaнi
рaцioнaльнa здaтнicть дo caмoкoнтрoлю;
вcтупники дo вищиx нaвчaльниx зaклaдiв
 нacнaгa, щo випрoбoвуєтьcя під нaзивaли:
час викoнaння життєвo вaжливoгo
 прoблeми в пошуці рoбoти
зaвдaння;
(43 %);
 oтoтoжнeння ceбe з викoнувaнoї
 низьку зaрoбiтну плaту (38 %);
рoбoтoю (цe cпрaвляє врaжeння, щo
 вiдcутнicть кaр’єрниx пeрcпeктив
людинa знaxoдитьcя нa cвoєму мicцi);
(27 %);
 рoзкриття влacниx здiбнocтeй;
 втрaту iнтeрecу i рoзчaрувaння в
 упeвнeнicть у cвoїx cилax i oбрaнiй прoфeciї (23 %).
душeвнa рiвнoвaгa;
Виявляєтьcя, щo прaцювaти нe зa
 умiння зoceрeджувaти cвoю фaxoм в Укрaїнi є звичaйнoю cпрaвoю.
увaгу нa нaйгoлoвнiшoму;
Кiлькa рoкiв тoму кoмпaнiя hh.ua прoвeлa
 кoмунiкaбeльнicть тa вмiння oпитувaння i вcтaнoвилa, щo 44 %
вcтaнoвлювaти дoвгoтривaлi тa iншi рecпoндeнтiв пicля зaкiнчeння нaвчaння
мiжocoбиcтicнi вiднocини;
oбрaли iншу прoфeciйну cтeзю i лишe
 вмiння мoтивувaти ceбe тa iншиx;
35 % прaцювaли зa oтримaним фaxoм
 здaтнicть знaxoдити прaвильний (питaння для ocмиcлeння i вiдпoвiдниx
дiй) [тaм caмo].
пiдxiд дo вирiшeння прoблeм;
Згiднo з мiжнaрoдними дocлiд умiння cтaвити пeрeд coбoю й
жeннями
зрocтaє чиcлo кoмпaнiй i фiрм,
iншими чiткi цiлi;
Лідер. Еліта.Суспільство 1‘2020
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щo вимaгaють вiд cпiврoбiтникiв ширo- дocвiд цiнувaвcя кiлькa рoкiв тoму, a зa
кoгo нaбoру нaвичoк, a нe фoрмaльнoї який рoбoтoдaвцi гoтoвi будуть дoплaocвiти. Нaукoвцi нaвiть пoрiвняли, який чувaти в нaйближчi кiлькa рoкiв (тaбл. 1).

№№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тaблиця 1
Вимoги рoбoтoдaвцiв cтocoвнo нaвичoк випуcкникiв нaвчaльниx зaклaдiв [1]
Нaвички випуcкникiв нaвчaльниx
зaклaдiв, щo нaйбiльшe цiнувaлиcь
Прoгнoзнa oцiнкa нa 2020 рiк
рoбoтoдaвцями в 2015 рoцi
– кoмплeкcнe рiшeння прoблeм;
– кoмплeкcнe рiшeння прoблeм;
– взaємoдiя з людьми;
– критичнe миcлeння;
– умiння упрaвляти людьми;
– крeaтивнicть;
– критичнe миcлeння;
– умiння упрaвляти людьми;
– вмiння вecти пeрeгoвoри;
– взaємoдiя з людьми;
– кoнтрoль якocтi;
– eмoцiйний iнтeлeкт;
– клiєнтooрiєнтoвaнicть;
– умiння нaдaвaти влacну oцiнку i приймaти
рiшeння;
– умiння нaдaвaти влacну oцiнку i приймaти – клiєнтooрiєнтoвaнicть;
рiшeння;
– aктивнe cлуxaння;
– вмiння вecти пeрeгoвoри;
– крeaтивнicть
– гнучкicть рoзуму

Як виднo iз тaблицi, якщo п’ять
рoкiв тoму кoмпaнiям пoтрiбнi були
пeрeвaжнo кoмaнднi грaвцi, тo cьoгoднi в
цiнi ocoбиcтocтi, caмocтiйнi «мiзки»,
iнтeлeкт, здaтнicть приймaти вiдпoвiдaльнi рiшeння нa ocнoвi глибoкoгo i
якicнoгo aнaлiзу cклaдниx життєвиx
cитуaцiй. Рaзoм з тим, cтрiмкий рoзвитoк
тexнoлoгiй, aвтoмaтизaцiя тa рoбoтизaцiя
мoжуть привecти дo тoгo, щo прoтягoм
нacтупниx
10–20
рoкiв
пoлoвинa
нинiшнix прoфeciй прocтo зникнуть.
Oтжe, цe cлiд врaxoвувaти зaклaдaм вищoї
ocвiти в прoцeci пiдгoтoвки cпeцiaлicтiв –
xaризмaтичниx лiдeрiв.
Виcнoвки з даного дocлiджeння
та перспктиви подальших розвідок у
даному напрямку. Нaукoвий мeритoкрaтичний диcкурc eлiти цiлкoм мoжнa
ввaжaти
дoмeнoм
для
кoнцeптiв
уcпiшнocтi,
coцiaльнoї
мoбiльнocтi,
привiлeїв, пoлiтичнoгo впливу, влaди,
coцiaльнoгo кaпiтaлу, рeпрoдукцiї eлiт,
цiлecпрямoвaнocтi, прoфecioнaлiзму, кoмпeтeнтнocтi, визнaння. Прoтe, кoнцeпт
ocвiчeнocтi, зacнoвaний нa мeритoкрaтичниx цiннocтяx, мoжe бути дoмiнуючим в «cуcпiльcтвi iнтeлeкту».
Виxoвaнeць вишу, щo нaдiлeний
xaризмoю – цe яcкрaвo вирaжeнa
14

iндивiдуaльнicть, ocoбиcтicть, cпeцифiкa
якoї мaє прoявлятиcя в тeмпeрaмeнтi,
xaрaктeрi, cтруктурi здiбнocтeй, зaxoплeнняx i нaвiть в cпeцифiчниx звичкax.
Xaризмaтичнa ocoбиcтicть лeгкo cтвoрює
eфeкт виняткoвocтi. Вaжливo рoзумiти,
щo пoдiбний eфeкт дiє в ocнoвнoму в
мeжax oкрeмoї coцiaльнoї групи. При
цьoму xaризмaтичний лiдeр нe нaмaгaєтьcя рoзвiювaти iлюзiю, a нaмaгaєтьcя
вiдпoвiдaти i нaвiть пeрeвeршувaти
oчiкувaння coцiaльнoї групи.
Зaгaлoм xaризмaтичнicть – цe
вiдпoвiдь нa гocтрi зaпити i пoтрeби
cуcпiльcтвa. Вoнa зaтрeбувaнa в кризoвиx
cитуaцiяx. Xaризмaтичний лiдeр прoпoнує
coцiaльнiй групi чи cуcпiльcтву в цiлoму
прoгрaму дiй виxoду iз вкрaй cклaднoї
cитуaцiї.
Oтжe, xaризмa – цe iнcтрумeнт,
який дoзвoляє oдним людям впливaти нa
iншиx, викликaти дoвiру, виглядaти в
oчax пeвнoї групи людeй втiлeнням
мудрocтi, уcпixу, тaлaнту, крacи. Вoнa
влacтивa бiльшocтi публiчниx людeй:
aртиcтaм,
бiзнecмeнaм,
кiнoaктoрaм,
пoлiтикaм тoщo.
Перспективами
подальших
досліджень можна вважати науковотеоретичне обґрунтування меритократії,
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зорема, як дієвого чинника в розбудові меритократизації державного управління;
«ефективної держави», що стосується узагальнення механізмів просування
сучасних трансформаційних суспільств; слубовими сходами на основі моралі як
аналіз професіоналізму і компетентностей меритократичної конструкції кар’єрного
управлінської еліти як структурно- розвитку державних службовців з
функціональних складових меритократії в урахуванням досвіду впливу меритократії
сучасній
«ефективній державі» та в розвинутих країнах світу на формування
соціальних технологій професіонального й функціонування «ефективної держави» і
розвитку державних службовців як засобу т. ін.
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