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КОН ЦЕП ТУ АЛЬ НЕ РО ЗУ МІН НЯ 
БЮ РОК РА ТІЇ І ЕЛІ ТИ

Abstract. The article is devoted to the conceptual analysis of similarity and contrast of
the displays of bureaucracy and elite in a society. It is indicated that the scien-
tific�theoretical researches and the public practice prove that the necessity for
political elite and bureaucracy is a law of development of any society, and the
state as a whole is stressed. The existence of this social group is caused by the
psychological and social disparities of people, desire to take participation in pol-
itics, high public importance of the activity, necessity of high professionalism
for its efficient execution; wide opportunities of the administration for the
reception of privileges; practical execution of the control over the accepted
decisions, and political passivity of broad masses.

Сьо год ні, в епо ху гло баль них змін – як у на шо му сус пільс тві, так і в сві ті в ці ло -
му, ду же важ ли во сприй ма ти со ці о куль тур ні і по лі тич ні про це си не як ха о тич не наг -
ро мад жен ня ви пад ко вих явищ, а як ета пи про я ву но вої ци ві лі за ції, що от ри ма ла у
спа док іс то рич ні до сяг нен ня і “на род жу єть ся” на зла мі ти ся чо літь. У свою чер гу 
та ке сприй нят тя змін на дає мож ли вість про а на лі зу ва ти фе но мен бю рок ра тії і елі ти
че рез со ці о куль тур ний ас пект сус піль но го роз вит ку. Це доз во ляє дос лі ди ти при ро -
ду, особ ли вос ті бю рок ра тії і елі ти як ок ре мої ста тус ної гру пи, про а на лі зу ва ти її про -
я ви, дос лі ди ти ха рак тер уп рав лін ської куль ту ри бю рок ра тич ної елі ти, ви я ви ти 
особ ли вос ті її адап та ції до сис тем них сус піль них пе рет во рень, зро зу мі ти її іде о ло гію
і цін нос ті жит тя.

Як ві до мо, не за леж но від ха рак те ру по лі тич но го уст рою, вла да в кож ній кра ї ні
здій сню єть ся пев ною гру пою лю дей – пред став ни ка ми уп рав лін ня, тоб то елі тою і
бю рок ра ті єю. Це не тіль ки ті, хто фор маль но на ді ле ний вла дою, а й ті, хто ві діг рає
іс тот ну роль у під го тов ці і ре а лі за ції по лі тич них рі шень. Елі та і бю рок ра тія – це
ка те го рія осіб, дії і рі шен ня яких іс тот но впли ва ють на фун кці о ну ван ня i роз ви ток
сус пільс тва в еко но мiч нiй i по лi тич нiй сфе рах. З точ ки зо ру струк ту ри вла ди прав -
ля ча елі та і бю рок ра тія скла да єть ся з гру пи, яка прий має по лi тич нi рі шен ня, i гру -
пи, що здій снює по лі тич ний тиск. Та ким чи ном, ос нов ним но сі єм влад них фун кцій
фор маль но вис ту пає по лі тич на елі та і бю рок ра тія. Крім то го, пред став ни ки бю рок -
ра тич ної елі ти на дi ле нi пов но ва жен ня ми у прий нят ті важ ли вих по лі тич них рі -
шень, що час то є виз на чаль ни ми та іс тот но впли ва ють на їх ха рак тер та ре а лі за цію. 

Що до обґ рун ту ван ня не об хiд нос тi іс ну ван ня по лі тич ної елі ти, тоб то бю рок ра -
тич ної, іс ну ють різ ні під хо ди, і в цьо му по ля гає склад ність  дос лід жен ня ви щев ка -
за но го фе но ме ну і йо го про я ву у різ них сфе рах жит тє ді яль нос ті сус пільс тва. 



Ме тою да ної стат ті є об’єк тив ний ана ліз кон цеп ту аль ної по діб нос ті і про ти леж -
нос ті про я вів бю рок ра тії та елі ти в сус пільс тві. По� пер ше, оха рак те ри зо ва но ста -
тус ну гру пу як іє рар хіч ну, зас но ва ну на обу мов ле них кон трак тних від но си нах
служ бо вої за леж нос ті між ке рів ни ком і під лег ли ми в ор га ні за ції; на ді ле ну пев ни -
ми пра ва ми і та ку, що от ри мує ма те рі аль ну ви на го ро ду за свою ро бо ту. По� дру ге,
бю рок ра тія та елі та як тип ко лек ти ву, яко му при та ман на фор маль на струк ту ра
пра вил, влад ні від но си ни, роз по діл пра ці і обов’яз ків. У цьо му ро зу мін ні бю рок ра -
тію і елі ту мож на за ра ху ва ти до по нят тя ор га ні за ції, тоб то струк ту ри, по діб ної за
сти лем фун кці о ну ван ня до про фе сій но під го тов ле но го ко лек ти ву. Про те ду же час -
то в пов сяк ден но му лек си ко ні по нят тя бю рок ра тії і ор га ні за ції вва жа ють си но ні -
ма ми, але на прак ти ці це зов сім не так, то му що хо ча бю рок ра тія і ви ра жає сут ність
ор га ні за ції, але не всі ор га ні за ції є бю рок ра тич ни ми, це сто су єть ся та кож і елі ти.
По� тре тє, уп рав лін сько� ви ко нав сько му фун кці о ну ван ню бю рок ра тії і елі ти, при та -
ман ні ри си корпо ра ти віз му як ти пу куль ту ри. Кор по ра тив на куль ту ра со ці аль ної
верс тви про яв ля єть ся у всіх сфе рах жит тє ді яль нос ті, ос кіль ки во на “на род же на”
дер жа вою у виг ля ді спе ци фіч ної бю рок ра тич но� влад ної струк ту ри, що тво рить
свої іде о ло гіч ні цін нос ті.

У да но му ви пад ку звер не мо ува гу на бю рок ра тію і елі ту в кон тек сті со ці о куль -
тур но го фе но ме ну сус пільс тва, який за сво їм зміс том по єд нує со ці аль но� ста тус ні ри -
си, цін нос ті та нор ми спе ци фіч но го ето су пред став ни ків цих груп. Бю рок ра тії і елі ті
як ок ре мій со ці аль ній гру пі з її уп рав лін ською куль ту рою пев ною мі рою 
влас ти ві цін нос ті і нор ми сус пільс тва, ос кіль ки во на і є йо го не від’єм ною скла до вою
час ти ною. Про те со ці о куль тур ний фе но мен бю рок ра тії і елі ти заз нає пос тій них змін,
бо з впли вом по лі тич них, еко но міч них, со ці аль них та ін ших сус піль них чин ни ків
цей фе но мен пе ре бу ває в ди на міч но му ру сі, що і за без пе чує пе ре бу ван ня у пев но му
со ці о куль тур но му прос то рі. 

Тран сфор ма ції еко но міч но го, по лі тич но го, со ці аль но го ха рак те ру, впли ва ю чи на
бю рок ра тію на да ють їй пев них оз нак: так, от ри мав ши “ста рі” сві тог ляд ні ви мі ри,
прис то су вав ши їх до ви мог ча су, во на, так би мо ви ти, ство рює “но ву” прав ля чу елі ту,
якій при та ман ні всі ті ри си, на бу ті за дов гі ча си іс ну ван ня тих, хто уп рав ляє, і тих,
ким уп рав ля ють, з до да ван ням но вих рис у від по від нос ті до ви мог сьо го ден ня. 
Та ким чи ном ство рю єть ся уп рав лін ська куль ту ра і виз на ча єть ся пев на  мо дель ке -
рів ниц тва. 

Проб ле ма тика бю рок ра тії та елі ти ши ро ко пред став ле на в кон цеп ту аль них роз роб -
ках кла си ків на у ко вої дум ки, та ких про від них те о ре ти ків елі ти і дос лід ни ків 
бю рок ра тії, як К. Маркс, В. Па рет то, Г. Мос ка, Р. Мі хельс, М. Ве бер, В. Ли пин ський та ін.

Со ці аль но� ста тус ним ха рак те рис ти кам бю рок ра тії і елі ти як со ці аль ної гру пи
при та ман ні ри си куль тур но го мен та лі те ту, ство ре ні нею са мою як про дукт влас но го
роз вит ку. Пи тан ня іден тич нос ті і про ти леж нос ті  бю рок ра тії та елі ти становить ши -
ро кий ін те рес і за ли ша єть ся сьо год ні пред ме том ба га тьох дис ку сій. Спро бу є мо крізь
приз му те о ре тич них роз ро бок ві до мих вче них ог ля ну ти їх.

Бю рок ра тія як со ці аль на гру па пер со ні фі кує дер жав ний по ря док, уо соб лює 
уп рав лін ську струк ту ру сус пільс тва, ха рак тер ні ри си якої пря мо за ле жать від ти пу
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по лі тич но го ре жи му з по род жен ням кор по ра тив них ін те ре сів, які ви яв ля ють ся в
кор по ра тив ній сві до мос ті [6, 183].  

Упер ше роз гор ну ту ха рак те рис ти ку бю рок ра тії з точ ки зо ру со ці аль но� кла со во -
го зміс ту дав К. Маркс. Він роз гля нув її як особ ли вий ад мі ніс тра тив ний ме ха нізм,
що діє на ко ристь ін те ре сам прав ля чо го кла су і ха рак тер ною ри сою яко го є на яв ність
особ ли вої верс тви осіб, які зо се ред жу ють у сво їх ру ках вла ду і пе ре бу ва ють у при ві -
ле йо ва но му ста но ви щі. Са ме сус піль но� іс то рич ний ха рак тер дер жа ви зу мов лює по -
я ву особ ли вої, зам кне ної уп рав лін ської верс тви, яка ви ра жає ін те ре си па нів но го
кла су і вва жає влас ні ін те ре си за галь ни ми. Ре аль на сут ність бю рок ра тії 
роз гля да лась крізь кор по ра тив ні ін те ре си уп рав лін ської елі ти, що без пе реч но зу мов -
ле ні по лі тич ним ре жи мом, який во на обс лу го вує, од нак її кор по ра тив ні ін те ре си ви -
яв ля ють ся і в ра ці о наль нос ті зав дань, які во на ви ко нує. Ця со ці аль на гру па – ком по -
нент будь� я ко го по лі тич но го ре жи му, го лов не її зав дан ня – ра ці о на лі за ція сис те ми
уп рав лін ня, а її ді яль ність має бу ти інс ти ту цій но рег ла мен то ва ною. От же, 
бю рок ра тія, за мар ксист ським тлу ма чен ням, є спе ці аль но ор га ні зо ва на сис те ма по -
сад та інс ти ту тів, що про фе сій но здій снює ке ру ван ня дер жав ни ми спра ва ми і 
людь ми [3]. 

Те о ре тич ні роз роб ки К. Мак рса у трак ту ван ні бю рок ра тії як ок ре мої гру пи, 
тоб то елі ти, яка пред став ляє за галь ний ін те рес дер жа ви, на бу ли роз вит ку у  со ці о ло -
гіч ній кон цеп ції ні мець ко го вче но го М. Ве бе ра. Він на го ло шу вав, що спо сіб жит тя,
іде а ли, по лі тич ні і пра во ві пог ля ди будь� я кої со ці аль ної гру пи не по вин ні виз на ча -
ти ся вик люч но ма те рі аль ни ми ін те ре са ми, інак ше ця спіль но та не ми ну че дег ра ду ва -
ти ме [1]. М. Ве бер на дав особ ли во го зна чен ня ме то ду від бо ру най більш ква лі фі ко -
ва них, ха риз ма тич них і ком пе тен тних пред став ни ків влад ної елі ти, здат них взя ти на
се бе від по ві даль ність як за за ко но дав чу ді яль ність, так і ад мі ніс тра тив не ке ру ван ня.
Та ка мо дель елі та риз му з інс ти ту ці о наль ної точ ки зо ру дос ко на ло роз роб ле на, 
ос кіль ки во на пе ред ба чає силь ну ви ко нав чу вла ду, дос тат ньо жорс ткий кон троль
прав ля чої пар тії над пар ла мен том та не за леж ну від по лі тич но го ке рів ниц тва ком пе -
тен тну бю рок ра тію, тоб то елі ту. Не до лік один: ши ро кій ма сі в цій мо де лі від ве де но
мі зер ну роль – участь у ви бо рах, тоб то ли ше ре а лі за ція пра ва на го ло су ван ня – роль
па сив но го учас ни ка по лі тич но го про це су  [8, с. 150]. Елі та в да ній мо де лі по вин на
бу ти пов ніс тю віль ною у сво їх ді ях від мін ли вих нас тро їв і прис трас тей мас. 
Го лов ни ми цін нос тя ми, яки ми по вин на во ло ді ти елі та, є дос тат ня ма те рі аль на за без -
пе че ність, не за леж ність суд жень, по лі тич ний про фе сі о на лізм, дис тан ці йо ва ність від
груп ін те ре сів. Яки ми б шля хет ни ми мо ти ва ми не ке ру вав ся М. Ве бер, від да ю чи всю
пов но ту по лі тич ної вла ди елі ті про фе сій них по лі ти ків, які ма ють не за леж ну 
еко но міч ну і ви бор чу  ос но ву, спри я ють роз вит ку по лі тич них сис тем, ре аль ність де -
монс трує не за пе реч ний факт – не мож ли вість ві док рем лен ня по лі тич ної сфе ри від
еко но міч ної, а от же свід чить про на яв ність від нос но го мо ген ної прав ля чої елі ти, яка
яв ляє со бою па нів ний клас в еко но міч ній і по лі тич ній сфе рах. Прав ля ча елі та з ча -
сом при хо дить до уп рав лін ня дер жав ни ми спра ва ми і стає бю рок ра тич ною, 
го лов на ме та якої – ком пе тен тність у прий нят ті рі шень, де всі під ко рю ють ся ін те ре -
сам ор га ні за ції і па нує іє рар хія знань.



На у ко ве обґ рун ту ван ня фе но ме ну елі ти спос те рі га є мо в дос лід жен нях Г. Мос ки,
В. Па рет то, Р. Мі хель са, які ствер джу ва ли, що в сус пільс тві зав жди пра ви ла, пра вить
і бу де пра ви ти мен шість, тоб то елі та. В сус пільс тві іс нує мен шість, яка пра вить, і
біль шість, якою прав лять, от же елі та є по лі тич но ак тив ною гру пою лю дей, зо рі єн то -
ва них на здо бут тя і ут вер джен ня вла ди, зі змі ною іс то рич них епох змі ню єть ся ли ше
склад прав ля чо го кла су (на яв ність най ви що го ін дек су про дук тив нос ті ді яль нос ті),
йо го струк ту ра (цир ку ля ція елі ти), але він зав жди іс нує і виз на чає по лі тич ний про -
цес. Та ка ор га ні зо ва ність мен шос ті – од на з умов її па ну ван ня над біль шіс тю, а вла -
да бю рок ра тії має спи ра ти ся на во ле ви яв лен ня мас [5, с. 51]. Цю вза є мо за леж ність
влуч но ві доб ра жає вис лів Р. Мі хель са: “Біль шос ті лю дей ви па дає до ля 
під ко ря ти ся па ну ван ню нез нач ної мен шос ті і за до воль ня ти ся рол лю п’єдес та лу для
олі гар хії” [9, с. 419]. Ця мен шість має во ло ді ти про фе сі о на ліз мом, ос ві че ніс тю, прак -
тич ним фун кці о на ліз мом. Від по від но до пог ля дів Р. Мі хель са, бю рок ра тія при та -
ман на будь� я ко му сус пільс тву, ор га ні за ції (пар тії) в кон крет но� іс то рич но му ча сі.  

Се ред на у ко вих роз ро бок ук ра їн ських мис ли те лів, які дос лід жу ва ли роль і зна -
чен ня елі ти в сус пільс тві, без пе реч ний ін те рес ста но вить кон цеп ція “на ці о наль ної
арис ток ра тії” В. Ли пин сько го. Вче ний обґ рун ту вав не об хід ність іс ну ван ня елі ти.
Він вва жав, що від по від но до пот реб на ці о наль но го від род жен ня і для фор му ван ня
на ції пот ріб на ак тив на гру па лю дей, здат на лі ди ру ва ти і про па гу ва ти для на ції по лі -
тич ні, дер жав ні, куль тур ні цін нос ті. Ця гру па, на дум ку В. Ли пин сько го, і є но сі єм
на ці о наль ної ідеї, “на ці о наль ною арис ток ра ті єю”, най кра щим здо бут ком сус пільс тва
пев но го іс то рич но го пе рі о ду. Най кра щі во ни то му, що ор га ні зо ву ють, струк ту ру ють,
ве дуть на цію до пев ної ме ти і є но сі я ми єд наль ної ідеї. На ці о наль на 
арис ток ра тія по вин на ма ти ма те рі аль ну си лу та мо раль ний ав то ри тет і обов’яз ко во
онов лю ва ти ся від по від но до ви мог жит тя і роз вит ку на ції [2, с. 255].

Ви хо дя чи із оз на че них те о ре тич них по ло жень, спро бу є мо сфор му лю ва ти пев ні
вис нов ки. Со ці о куль тур ний під хід до ана лі зу  бю рок ра тії доз во ляє твер ди ти, що во -
на є не ли ше ад мі ніс тра тив но� уп рав лін ською, але й ок ре мою етос ною гру пою. 

За сво ї ми ста тус ни ми оз на ка ми та фун кці о наль ним приз на чен ням бю рок ра тія
яв ляє со бою еліт ну гру пу сус пільс тва. Особ ли вос ті бю рок ра тії як пев ної етос ної 
гру пи пов’яза ні з реп ре зен та ці єю спе ци фіч ної суб куль ту ри ці єї гру пи. На під ста ві
кон цеп ції бю рок ра тії і елі ти як ад мі ніс тра тив но� уп рав лін ської та етос ної гру пи 
виз на ча єть ся ха рак тер уп рав лін ської куль ту ри бю рок ра тич ної елі ти, яка в де мок ра -
тич но му сус пільс тві стає все біль ше від кри тою що до гро ма дян сько го сус пільс тва.
Усе це мо же ви ко рис то ву ва ти ся для вис віт лен ня ак ту аль них пи тань як те о рії 
по лі ти ки, со ці о ло гії уп рав лін ня, зок ре ма сти лю по ве дін ки ке рів ни ків різ но го рів ня
ком пе тен тнос ті.

Що ж до по лі то ло гіч но го ос мис лен ня да но го дос лід жен ня, то во но є по хід ним
від об’єк тив ної не об хід нос ті іс ну ван ня са мої по лі тич ної елі ти і бю рок ра тії. Чис лен -
ні на у ко во� те о ре тич ні дос лід жен ня, а та кож сус піль но� по лі тич на прак ти ка до во -
дять, що пот ре ба в по лі тич ній елі ті та бю рок ра тії – це за ко но мір ність роз вит ку 
ци ві лі за ції. Їх іс ну ван ня зу мов ле не ді єю та ких по туж них об’єк тив них чин ни ків, як
пси хо ло гіч на й со ці аль на не рів ність лю дей, їх ні не од на ко ві при род ні здіб нос ті, мож -
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ли вос ті та ба жан ня бра ти участь у по лі ти ці; ви со ка сус піль на зна чу щість уп рав лін -
ської ді яль нос ті й не об хід ність ви со ко го про фе сі о на ліз му для її ефек тив но го ви ко -
нан ня; на яв ність ши ро ких мож ли вос тей ви ко рис тан ня уп рав лін ської ді яль нос ті для
от ри ман ня різ но ма ніт них при ві ле їв; прак тич ні мож ли вос ті здій снен ня кон тро лю за
сус пільс твом або пев ною йо го час ти ною; по лі тич на па сив ність ши ро ких мас, го лов -
ні жит тє ві ін те ре си яких, як пра ви ло, ле жать по за сфе рою по лі ти ки.
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