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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сучасні тенденції розвитку громадянського 

суспільства в Україні визначають процеси зміни векторів мобільності 

політичних кадрів відповідно до стандартів демократії та європейської 

інтеграції. Залучення нових політичних генерацій до складу вітчизняної 

політичної еліти стає нагальною потребою в умовах радикальних суспільно-

політичних перетворень та загроз національній державності. Сучасна вітчизняна 

політична наука здебільшого концентрує увагу на процесах рекрутування, 

оскільки саме від формування політичних рішень залежить стратегічний 

розвиток суспільства. Структура й функції процесів залучення кандидатур на 

політичні посади в сучасній Україні вирішальним чином впливають на 

особливості досягнення цілей демократичного реформування. На сучасному 

етапі розвитку української політичної системи, у зв’язку з цим, кожна ланка 

системи рекрутування є надзвичайно важливою для чіткого та адаптивного 

політичного менеджменту. Складність дослідження цієї сфери полягає в тому, 

що в Україні одночасно відбуваються процеси розбудови системи 

демократичного політичного менеджменту та системи політичного 

рекрутування. Від рівноваги та взаємодії систем управління й рекрутування 

залежить поява нових механізмів громадянського представництва. Вільний вираз 

думок через соціальні медіа та ЗМІ надає та розкриває нові перспективи перед 

системою рекрутування, даючи змогу розвитку дійсно відкритих та 

демократичних засад політичного менеджменту. 

Процеси плюралізації політичного спектра змушують звертати увагу на 

ступінь відповідності діяльності демократично обраних керівників програмним 

вимогам відповідних політичних сил. Зазначені аспекти вітчизняного 

політичного процесу актуалізуються в умовах зростання інтенсивності 

євроінтеграційних перетворень, у межах яких демократизм та відкритість влади 

стають визначальними критеріями відповідності України вимогам ЄС. 

Проблема добору політичних кадрів загострюється в межах формування 

вертикалі політичного менеджменту. У сучасній Україні оперативне управління 
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політичними й суспільними процесами з боку держави здійснюється відповідно 

до настанов й орієнтирів політичних сил, які отримали найбільшу електоральну 

підтримку.  

У цілому проблеми структури та функцій системи рекрутування 

у вітчизняному політичному менеджменті є важливим науковим завданням, яке 

полягає у встановленні конфігурації й прийняття рішень в умовах політичних 

ризиків та нестабільності. Крім того, українська політична наука отримує 

перспективу розкриття з’єднувальної ланки між процесом політичного 

управління та проблемою політичної участі й залучення громадянського 

суспільства в управлінні державою в перехідний період. Також проблема 

рекрутування в системі політичного менеджменту розкриває зміст та обставини 

балансування між запозиченням зарубіжних практик політичного управління, 

урядування та вітчизняного політико-ситуативного тиску на практику ухвалення 

політичних рішень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри 

політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

«Методологічні засади, інституційні можливості та соціокультурні чинники 

забезпечення стабільного політичного розвитку України» (державний 

реєстраційний номер 0114U006097). Тему дисертації затверджено на засіданні 

вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара (протокол № 9   від   21.02.2013 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – встановити 

особливості функціонування та структури системи рекрутування політичного 

менеджменту сучасної України. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

- встановити теоретичні засади системи рекрутування політичного 

менеджменту сучасної України; 

- визначити тенденції модернізації в сучасному українському 

політичному менеджменті; 
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- розкрити зміст основних функцій системи рекрутування політичного 

менеджменту сучасної України; 

- дослідити структурну композицію системи рекрутування 

в політичному менеджменті сучасної України; 

- з’ясувати параметри динаміки функціонування вітчизняної системи 

рекрутування політичного менеджменту. 

Об’єктом дослідження є політичне управління сучасної України в умовах 

демократизації. 

Предметом дослідження є структурно-функціональні основи системи 

рекрутування в політичному менеджменті сучасної України. 

Методи дослідження. Теоретичною основою проведеного дослідження 

є праці вітчизняних та зарубіжних учених у галузі політичних наук, управління 

персоналом, психології, соціології. Методологічною основою дослідження 

виступає діалектизм на основі діяльнісного підходу, з його орієнтацією на 

органічну єдність ідеальних і матеріальних чинників, суб’єктивних 

й об’єктивних складових процесу політичного добору кадрів політичного 

менеджменту. Конкретним теоретико-методологічним засобом діалектизму 

є парадигмальний підхід, що забезпечує концептуальну й методичну цілісність 

практики кадрової політики політичного менеджменту, єдність стратегічних 

завдань (за можливої інваріантності засобів) усіх суб’єктів політичних змін. 

У роботі використано комплекс загальнонаукових методів дослідження, а саме: 

сходження від абстрактного до конкретного (розкрито процес становлення 

теоретико-методологічних засад політичного рекрутування політичного 

менеджменту); ретроспекції (зафіксовано типові ознаки мотивації політичних 

кадрів); системного аналізу (визначено цілісність і взаємозалежність різних 

структурних елементів політичого добору кадрів політичного менеджменту); 

структурно-функціонального (обґрунтовано функціональні вимоги 

бюрократичного й менеджеріального підходів до політичного рекрутування 

політичного менеджменту). 



 
7 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у вирішенні важливого 

науково-практичного завдання – розкриття структурно-функціонального аспекту 

системи рекрутування системи політичного менеджменту сучасної України. 

На захист виносяться такі положення, що характеризуються науковою 

новизною.  

Вперше: 

- розкрито особливості структурно-функціонального підходу до 

аналізу вітчизняної системи політичного рекрутування, які полягають 

у визначенні параметрів елементарної структури запитів і відповідей системи, 

відмінностей викликів політичного середовища й системи, вимог щодо 

політичної ефективності конкретних суб’єктів рекрутування; 

- встановлено порядок функціонування підсистем відтворення 

й добору в політичному рекрутуванні України, що реалізується в артикуляції 

кадрової потреби, обміні інформацією між системою й середовищем, активації 

пошуку у вертикальній та горизонтальній площинах, забезпеченні мобільності 

між секторами політичної участі, представництві елітарних груп. Доведено, що 

результат політичного рекрутування в Україні детермінований процесами 

інтерполяції імперативів політичної ситуації й пріоритетів технократичного 

політичного менеджменту в умовах демократизації; 

- побудовано алгоритм оптимізації системи політичного рекрутування 

в умовах сучасної України, що складається з демократизації селективних 

механізмів, уніфікації нормативних вимог до процесу добору політичних кадрів, 

демаркації політичних і державних функцій рекрутування, забезпечення 

широкого громадського публічного контролю за процесами рекрутування. 

Уточнено: 

- етапи формування вітчизняної системи політичного рекрутування, 

яка охоплює конститутивний етап (набуття політичними суб’єктами сталого 

статусу на основі встановлення політичного плюралізму); апробаційний етап 

(випробовування рекрутаційних технологій на основі непотизму, консюмеризму, 

політичного клієнтелізму, групового представництва тощо); модернізаційний 
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етап (застосування змагальних технологій); професіоналізація політичного 

менеджменту; встановлення зв’язків з відкритим громадським середовищем;  

- механізм прийняття рекрутаційного рішення в умовах політичної 

невизначеності й ризиків, що містить розгляд кадрових альтернатив, попередній 

аналіз політичних проектів, для реалізації яких є необхідним оновлення 

кадрового потенціалу, репутаційний аналіз, визначення рівня лояльності та 

ідеологічної компетентності ухвалення кандидатури. 

Набули подальшого розвитку: 

- формулювання завдань системи рекрутування в політичному 

менеджменті України в умовах демократизації та європейської інтеграції, 

а також в умовах загроз національної державності. Такими завданнями 

є: адаптивність, креативність, технологічність, інклюзивність та увага до 

національних інтересів, відповідність європейським стандартам, етична 

обґрунтованість; 

- концепція технологій кадрового забезпечення вітчизняного 

політичного процесу, що охоплює перелік об’єктів рекрутування (національних 

політичних менеджерів), до яких зараховують менеджерів політичних партій, 

виборні посади коаліційних урядів, керівників партійних фракцій відповідних 

представницьких органів, керівників громадських рухів загальнонаціонального 

значення, які складаються з кадрів постійного та змінного рекрутування, а також 

рекрутаційного середовища та рекрутаційної бази. 

Практичне значення виконаного дисертаційного дослідження полягає 

в тому, що розроблені й науково обґрунтовані дисертантом теоретичні 

положення, висновки й рекомендації можуть бути використані під час 

удосконалення політичного рекрутування кадрів політичного менеджменту на 

основі компетентнісного підходу, удосконалення законодавства з питань добору 

громадських активістів до політичної участі; у навчальному процесі під час 

складання навчальних програм та планів, підготовці, перепідготовці та 

підвищенні кваліфікації членів громадських та політичних організацій сучасної 

України. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації обговорено на засіданнях кафедри політології Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара, а також представлено на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: V Міжнародній 

науково-практичній конференції «Наука і освіта – 2002» (Дніпропетровськ – 

Житомир – Донецьк, 05–07 березня 2002 р.); VI Міжнародній науково-

практичній конференції «Наука і освіта – 2003» (Дніпропетровськ – Донецьк – 

Харків, 20–24 січня 2003 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Наука і освіта – 2004» (м. Дніпропетровськ, 10–25 лютого 2004 р.); 

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Динаміка наукових 

досліджень – 2005» (м. Дніпропетровськ, 20–30 червня 2005 р.); Міжвузівському 

круглому столі «Людина в системі суспільних відносин в умовах економічної 

кризи» (м. Дніпропетровськ, 27 жовтня 2009 р.); І Міжнародній науково-

практичній конференції «Європейський освітній простір: стан, проблеми, 

перспективи» (м. Дніпропетровськ, 29 жовтня 2010 р.); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Європейська інтеграція та перспективи розвитку 

економічного потенціалу України» (м. Дніпропетровськ, 30–31 жовтня 2009 р.); 

XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційно–інвестиційний 

потенціал держави в умовах міжнародної інтеграції» (м. Дніпропетровськ, 19–20 

травня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Грошово-

кредитна система України та інших держав: ризики та загрози на сучасному 

етапі» (м. Дніпропетровськ, 8–9 квітня 2011 р.); VII Міжнародній науково-

практичній конференції «Наука та освіта – 2011\2012» (м. Прага «Veda a vznik – 

2011\2012», 17–19 листопада 2012 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Соціальна робота в Україні: сутність, основні напрями, проблеми» 

(м. Дніпропетровськ, 26 квітня 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Реформування державної системи соціального захисту населення 

України. Правозастановчі та організаційні норми Закону України «Про державну 

службу» (м. Дніпропетровськ, 26 квітня 2014 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Роль громади в процесі розбудови системи соціального 
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партнерства та громадянського суспільства: перспективи розвитку сфери 

соціального захисту населення та державної служби в Україні» 

(м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2014 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні 

читання» (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.); V Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 

(м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.). 

Публікації. Основні аспекти досліджуваної проблеми висвітлено в 15 

публікаціях, п’ять з яких надруковано в наукових виданнях, затверджених 

Міністерством освіти і науки України як фахові з політичних наук, одна – 

у закордонному періодичному виданні з політичних наук загальним обсягом 

3,2 авт. арк. Усі статті написано й підготовлено автором одноосібно. 
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РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА РЕКРУТУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1. 1. Політологічний контекст кадрового потенціалу в політичному 

менеджменті: дослідні пріоритети та субдисциплінарні перспективи 

Перелік тем та позицій сучасних політологів стосовно еволюції структури 

добору управлінських кадрів в умовах плюралізації процесів прийняття 

політичних рішень базуються на субдисциплінарному розмежуванні досліджень 

елітології та політичного управління. Значний масив літератури з теми 

дослідження складають міждисциплінарні розвідки, виконані в межах 

соціологічних, філософських та економічних наук, а також в межах державно-

управлінської дослідної парадигми. 

Проблеми добору політичних еліт в межах демократичних процесів 

розглядали провідні українські вчені. Зокрема, Е. Афонін, Ю. Ганжуров, 

О. І. Крюков, В. Лісничий, А. Мартинов, О. Радченко [196] (також див.:[124]) 

видали працю «Політичні партії, як суб’єкт формування політико-управлінської 

еліти в умовах політичної модернізації». Політичні еліти в системі управління 

посткомуністичного суспільства дослідила в дисертаційній роботі Н. Латигіна 

[140],  також див.: [219], [220]. Соціальні механізми відтворення й рекрутування 

сучасної політико-адміністративної еліти вивчала О. Батраєва [16], також 

див.:[302]. Низка українських науковців досліджує питання творення 

вітчизняних еліт у межах процесів трансформації. Значних досягнень у вивченні 

зазначеної проблеми набули українські соціологи, зокрема, О. Кучеренко [137] 

досліджує концепції елітизму в процесі демократичної трансформації (також 

див.:[62]). Політологічні дослідження періоду незалежності відзначаються 

посиленою увагою до політичних аспектів перехідного періоду (також О. 

Берьозкіна [20]). У такому контексті О. Логвиненко [145] досліджував 

становлення політичного лідерства управлінської еліти в суспільстві перехідного 

періоду. Багато вітчизняних філософських досліджень присвячено проблемам 

елітотворення в українській політичній думці. Зокрема, С. Бондарук [24] вивчає 
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роль еліти як суб’єкта соціального поступу в історіософії В’ячеслава 

Липинського. Дослідник-політолог С. Приходько [207] вивчає історію еліти 

в українській політичній думці. Проблеми добору національної еліти України 

крізь призму преси 1990-х років вивчала філолог О. Щербакова [307] (також 

див. : [197]). К. Баранцева [15] у своїх працях, у яких відображені завдання 

державотворення сучасної України, розкриває зумовленість історичних 

формоутворень еліти в контексті історичних типів соціальності (предмодерн, 

модерн, постмодерн). Ю. В. Конотопцевою [128] з'ясовано зміст поняття 

«державно-управлінська еліта», її роль й особливості в сучасному 

державотворенні. У роботі, автором якої є С. Петрусь [184], розроблено 

пропозиції щодо вдосконалення кадрової політики в митних органах на 

сучасному етапі. 

Осмислення процесів демократичного елітизму в межах сучасних 

політологічних концепцій вивчає Л.  Ходаківська [287]. Цікавим є запропоноване 

Ю. Мірошниченком дослідження демократичних механізмів підготовки й 

прийняття державно-політичних рішень [155], а також презентація І. Шавкуном 

світоглядно-ідеологічних засад теорії менеджменту як складової загальної теорії 

керування [298]. Крім того, Д. Дмитруком запропоновано комплексну 

соціологічну концепцію багаторівневого впливу соціокультурних чинників на 

процеси формування та прийняття політичних рішень, обгрунтовано 

необхідність урахування соціокультурних детермінант під час формування 

суспільно важливих політичних рішень [79]. 

Соціолог Т. Токарєва [268] вивчала місце і роль управлінської еліти 

в суспільстві перехідного типу. У межах наук державного управління 

Н. Селютіна [236] дослідила вияви суб’єктивного потенціалу політико-

адміністративної еліти на регіональному рівні та особливості її формування. 

Історик Я. Занік [98] вивчав ґенезу національної еліти України в історичному 

вимірі. Важливий аспект механізмів соціального контролю за діяльністю 

політичної еліти досліджувала Г. Сафонова [234]. 
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Проблеми рекрутування політичної влади досліджували й вітчизняні вчені. 

Представники державно-управлінської наукової традиції, наприклад, 

А. Якубовський [313] вивчає державну політико-адміністративну еліту. Серед 

праць, які присвячені покращенню рівня професіоналізму державного 

управління потрібно зазначити також посібник за редакцією Л. Штики «Сучасні 

концепції професіоналізму в публічному управлінні та підходи до його 

оцінювання» [262]. Дослідженню інституту державної влади в сучасній Україні 

присвячено багато наукових праць, зокрема, фундаментальним є дослідження 

«Перші уряди України в становленні політичного менеджменту у 1917-1920-х 

роках» за редакцією Н. Дніпренка [183]. Запорізький науковець Н. Армаш [2] 

дослідила адміністративно-правовий статус керівника органу політичного 

менеджменту. Київська вчена В. Дерець [68] дослідила органи політичного 

менеджменту в Україні та управлінські відносини. 

Можливості перетворення сучасного політичного менеджменту в Україні 

на основі сервісної парадигми вивчає А. Чемерис [292] в монографії 

«Адміністративні послуги місцевих органів виконавчої влади». 

Методологічним аспектам моніторингу діяльності Кабінету Міністрів 

України й інших суб’єктів політичного менеджменту присвячені науково-

методичні матеріали, видані авторським колективом під головуванням доктора 

соціологічних наук професора Ю. Сурміна [157]. 

Кадровий потенціал сучасного політичного менеджменту в Україні 

вивчають майже в усіх галузях науки. Наприклад, правознавчі дослідження 

вивчають адміністративно-правові засади формування кадрів органів 

політичного менеджменту (див.: Л. Романюк [223]). Реалії співпраці 

громадянського суспільства й політичних еліт посідають чільне місце у працях 

пострадянських та інших зарубіжних політологів і соціологів, які вивчають 

проблематику політичного рекрутування в площині функціонування 

управлінських еліт. Зокрема, М. Афанасьєв [4] дослідив і методично представив 

(як курс лекцій) правлячі еліти й державність посттоталітарних держав; Г. Ашин 

[6], [8], [9], [10] вивчив класичні й сучасні форми рекрутування політичних еліт; 
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О. Батраєва [16] встановила соціальні механізми відтворення й рекрутування 

сучасної перехідної політико-адміністративної еліти; Н. Лапіна [139] досліджує 

процеси формування сучасної еліти транзитивних країн; Ш. Рівера [220] 

приділяє увагу тенденціям формування складу посткомуністичної еліти за 

допомогою репутаційного аналізу; П. Смолянський [242] зосередив зусилля на 

особливостях становлення політичної еліти сучасних перехідних держав у межах 

історико-політологічного аналізу (також див.: Л. Шевцова [303]). Поряд з цим, 

важливі аспекти політичного рекрутування й сьогодні не знайшли належного 

висвітлення в наукових дослідженнях. 

С. Циц вивчає професійну діяльність державних службовців, як складову 

організаційно-правового механізму управління органів політичного 

менеджменту на регіональному рівні [290]. Сучасний дослідник В. Юсупов [311] 

досліджував наукову організацію політичного менеджменту. О. Соколовський 

[244] вивчав виконавчу владу республіки Білорусь. А. Крусян [133] досліджувала 

взаємодію місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування в Україні. І. Урвачева [277] вивчала виконавчих і законодавчих 

суб’єктів  політичного менеджменту. 

Багато сучасних українських дослідників вивчає проблеми ефективності 

державного управління, зокрема, А. Леонова [143] досліджувала ефективність 

державного управління в контексті євроінтеграції України. Учений 

С. Холод [288] дослідив важливу проблему ефективності механізму управління 

інноваційної інвестиційної діяльності проектно-орієнтованих організацій 

у дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

Ш. Єсимова вивчала ефективність системи державного управління республіки 

Казахстан [85]. Одним з важливих сучасних досліджень рекрутування 

політичних кадрів є дослідження О. Геращук, у якому розглянуто кадровий 

потенціал регіонів, шляхи формування та використання в економічному аспекті. 

Важливою групою джерел для розуміння процесів рекрутування сучасних 

політичних кадрів є праці щодо загального кадрового менеджменту. Т. Кайнова 

досліджувала соціально-економічну ефективність кадрового менеджменту [114]. 
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І. Зінов’єв [100] в економічному дослідженні розглядав регіональні аспекти 

кадрового менеджменту (див. також:[289]). 

Досить близькими до нашого дослідження є праці американських учених. 

Зокрема, монографія «Шляхи до влади, політичне рекрутування та добір 

кандидатів у Латинській Америці», яку видано П. Сіавелесом та 

С. Моргенштерном [335]. У науковій роботі проаналізовано формальні урядові 

інституції та виборчі закони, які сприяють політичному розвитку в Латинській 

Америці. У зазначеній монографії команда експертів, використовуючи спільні 

аналітичні засади, вивчають рекрутування та добір кандидатів до виконавчої 

законодавчої влади в Аргентині, Бразилії, Чилі, Колумбії, Мексиці та Уругваю.  

Працю «Політичне рекрутування за межами виборів, дослідженням зв’язку 

між патронажем, демократією та різноманіттям у Сполученому Королівстві» 

репрезентували М. Фліндерс, Ф. Метью, К. Ізин [320]. У ній науковці 

зазначають, що представницьке різноманіття може забезпечити легітимність 

політичних інститутів і процесів. У доробку доведено, що спроможність 

політичних акторів робити призначення в державних органах спричиняє 

демократизаційні тенденції через надання можливостей соціального залучення та 

участі в процесах публічного урядування (також див.:[306]). 

У дослідженні «Розвиваючи гендерний вимір інституцій: політичне 

рекрутування жінок у постреволюційній Шотландії» учені М. Кенні, Ф. Маккей, 

Ч. Дефрі [325], використовуючи мультиметодичний підхід, який охоплює 

дискурсний аналіз, спостереження за процесом та політичне інтерв’ювання, 

дослідили зразки добору та рекрутування на основі гендерного підходу в 

шотландських політичних партіях, враховуючи макрорівень. Вони наводять 

приклад шотландської Лейбористської партії на виборах до Шотландського 

парламенту 2007 року, у якому знаходять свідчення інституційних інновацій та 

реформ під час добору кандидатів. Проте шотландські дослідники пояснюють 

також способи політичного рекрутування, приклади ілюструють специфічні 

труднощі гендерного підходу у встановленні більш гендерно збалансованої 

політики, ніж у попередньому інституційному контексті. Результати 
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дослідження свідчать, що успіхом інституційних інновацій в обранні кандидатів 

на посади, є співіснування старих підходів поруч з новими. Шотландський 

випадок дає змогу переосмислити конвенційні моделі політичного рекрутування. 

На конференції «Стать, вибори та політичне рекрутування», яка відбулася в 

Мадриді в 2012 році, дискутували щодо обмежень, з якими стикаються 

кандидати-жінки для отримання політичних посад (також див.:[122]).  

Дослідник Р. Вільямс у праці «Політичне рекрутування у законодавчій 

асамблеї Онтаріо. Схема дослідження» [341] стверджує, що політичне 

рекрутування є процесом, через який індивіди з певними очікуваннями та з 

певними якостями, соціальними позиціями в їх громаді стають представниками 

політичних інституцій для забезпечення їхньої ефективнішої роботи. 

Р. Дж. Вільямс також зазначає, що розвиток та стабільність політичної системи 

може перебувати під впливом процесу політичного рекрутування на основі 

розподілу статусів та престижу. Політичне рекрутування також може мати вплив 

на політичні установки та переконання й на ті політики, які здійснюються в 

законодавчій та виконавчій частинах політичної системи. 

Розробка Р. Кемпа «Політичне рекрутування через два століття. Мексика в 

період з 1864 по 1991» [319] присвячена з’ясуванню причин слабкої єдності 

мексиканської політичної еліти, яка виникає через недосконалість механізмів 

політичного рекрутування, характерних для всіх країн третього світу. 

Автори із США К. Стейверс і Т. Верхельст у статті «Між дилетантом 

і професіоналом. Політичне рекрутування та кар’єрне зростання місцевих 

радників у порівняльній перспективі» [336], також [235], [301]  пропонують 

ідеальні типи дилетанта та професіонала для того, щоб характеризувати полюси 

континууму, у якому встановлюються основні тенденції рекрутування та 

політичної кар’єри.  

В. Ханна у праці «Політичне рекрутування та участь, деякі припущення 

щодо дослідження» [339] вивчає баланс між центрами інтересу, внутрішнього 

приватного психічного стану та політичні ролі, які посідають індивіди. 
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Американський науковець С. Нуно у статті «Ефективність міжетнічних 

контактів у латиноамериканському політичному рекрутуванні» [316] досліджує 

дані національного огляду латиноамериканських виборців за 2004 рік і вплив на 

результати підтримки Республіканської партії США міжетнічних взаємодій та 

меседжів, поширених під час виборчої кампанії. Автор стверджує, що коли 

латиноамериканські виборці контактували з республіканцями 

нелатиноамериканського походження, вони з відчутно меншою ймовірністю 

підтримали Дж. Буша молодшого та Республіканську партію США. Проте, коли 

латиноамериканці США контактували з латиноамериканськими за походженням 

республіканцями, вони більшою мірою підтримували президента Дж. Буша та 

Республіканську партію. Контакти демократів істотно не вплинули на підтримку 

політики демократів, оскільки підтримка демократів і так була істотно 

поширеною серед латиноамериканських виборців (також див.:Т. Дай, 

Х. Зіглер [63]). 

Сучасна пострадянька елітологія має велику кількість праць щодо 

вивчення механізмів формування політичного класу сучасних країн СНД. 

Наприклад, О. Рябова [228] вивчає локальні еліти мономіст в контексті 

політичних процесів. Класик пострадянської елітології О. Гаман-Галутвіна [46; 

47; 48; 49; 50] дослідила еліти й суспільства в порівняльному вимірі. О. Дука 

[83], [84] вивчив владні інститути та еліти в трансформації. А. Керімов [119] 

досліджує стратегічні прорахунки пострадянської політичної еліти. Н. Пегін 

[179] видав монографію «Роль регіональної еліти у встановленні місцевого 

самоврядування». Л. Прокопенко [213] досліджує нові політичні еліти в 

державах півдня Африки. Д. Істер [108] вивчав систему особистих зв’язків і 

самоідентифікацію еліти в СРСР (див.:[108]). 

Проблематика політичного лідерства у виконавчих органах влади стала 

предметом дослідження сучасних соціологів. Зокрема, С. Макаров [146] вивчав 

специфіку виявів і механізми розвитку лідерства у виконавчих органах влади. 

Проблему покращення кадрового складу органів місцевого самоврядування 
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досліджував В. Іванов [104], [103]  на прикладі стратегії комплексного розвитку 

міста (також див.:[37]).  

Тезу про політичний, а не суто державноуправлінський характер системи 

рекрутування політичного менеджменту обгрунтовують праці вітчизняних 

фахівців. А. Андрушко [1] доводить, що особливість службово-трудових 

правовідносин зумовлюється змістом праці державних службовців, що полягає 

в реалізації організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій 

у межах компетенції державних органів і виникненні управлінських 

правовідносин (також див.:[294]). О. Король [130] розробив науково-методичні 

основи регіонального менеджменту в туризмі. О. Ольшанська [168] висвітлила 

теоретичні основи менеджменту трудового потенціалу регіону. 

Процеси рекрутування кадрів розглянуто в багатьох політико-

психологічних дисертаціях. Зокрема, В. Трофімова [270] вивчає політико-

психологічний аналіз процесу рекрутування політичної еліти. Сучасні науковці 

також вивчають політичне рекрутування в межах процесів елітотворення (також 

див.: О. Калугін [115]). Наприклад, Л. Губанов [58] досліджує рекрутування 

елітотворення на основі етнометодологічного аналізу.  

Велику групу сучасних джерел складають праці з сучасного менеджменту 

та добору персоналу, які досліджують ефективні технології кадрового 

забезпечення виробництва й розвитку бізнесу. Так, Ю. Долженкова [81] видала 

монографію «Вектори розвитку і основні механізми реалізації сучасного 

рекрутменту». Л. Джуел [323] вивчає проблеми рекрутування в межах 

індустріально-організаційної психології. 

Сучасні науковці з країн СНД підходять до проблеми удосконалення 

кадрового добору (див.:[38]), розширюючи предмет та об’єкт дослідження, 

включаючи до нього вплив кадрового потенціалу на розвиток сфер 

життєдіяльності суспільства. Зокрема, В. Ф. Богачьов вивчає кадровий потенціал 

для інноваційної економіки регіону у власній монографії. У праці 

М. Мітюрнікової [153] ідеться про стан соціальної сфери та ролі її кадрів у 

процесі підвищення якості життя населення (також див. : [209]). А. Сорока [247] 
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дослідив кадровий потенціал державної громадянської служби в аспектах 

формування розвитку й управління (також [11], [210]). Ю. Степанов та 

А. Жмайло [254] вивчали кадровий потенціал закритого міста в умовах 

соціально-економічної трансформації. С. Сулашкін, М. Пінтаєва та А. Мовчинов 

[259] розглядали проблеми реформування кадрового ресурсу. В. Кузнєцова [135] 

досліджувала кадровий потенціал збройних сил у контексті конституційних змін.  

Згідно з аналізом американської публічної політики, який здійснили 

Г. Бреді, С. Верба, К. Шольцман [318], є підстави вважати, що залучення 

громадян до політичної участі є дворівневим процесом. Перший рівень охоплює 

тих, хто залучає інших до політичної активності й шукає активістів на основі 

раціонального планування. Другий рівень функціонує відповідно до 

ірраціональних запитів й очікувань. Американськими дослідниками 

проаналізовано перспективи, які створюють для індивідів можливість сказати – 

«так» – для участі в політиці. Ті рекрутери, які мають інформацію про 

очікування потенційних учасників політичної дяльності, більш успішно 

знаходять цільові групи для вертикальної мобільності. 

Дослідники рекрутування та політичної участі П. Абрамсон та 

В. Клаггет [315] стверджують, що політичні еліти в сучасних умовах витрачають 

значні ресурси на добір кадрів. Є підстави вважати, що політичні еліти 

здійснюють стратегічне рекрутування. За допомогою стратегічного рекрутування 

вплив у межах партійної ієрархії на політичну участь є таким, що підриває 

перспективу успіху. Дослідники вважають, що політичні еліти використовують 

старі типи участі як індикатори можливостей та бажання індивідів відповідати 

уподобанням рекрутерів. Через це рекрутування має бути спрямоване на 

індивідів, які можуть брати участь у політичній діяльності без цілеспрямованих 

зусиль з рекрутування (добровільно). Використовуючи емпіричні дані, учені 

демонструють, що рекрутування всіх типів використовують на основі 

позитивного досвіду політичної участі. Елвін Ройєр, вивчаючи політичне 

рекрутування й політичні зміни в Кенії [333], побудував концепцію шляхів та 

досвіду політичної соціалізації, які привели тих чи тих діячів до статусу 
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політичної еліти. Наприклад, до членства в установчій раді та національній 

асамблеї Кенії. 

У статті Ж. Бекара-Леклерка «Місцеве політичне рекрутування у Франції 

та США. Дослідження мерів» [317] зазначено, що місцеві еліти є базою 

політичної системи. З цього погляду вони репрезентують собою перший рівень 

добору політиків. Розглядаючи політичну систему в цілому, науковець висуває 

дві гіпотези: по-перше, про відсутність зв’язку між локальними та центральними 

політичними елітами, та, по-друге, про симбіотичний мережний політичний 

зв'язок між політичними рівнями, коли місцева влада стає основою для більш 

високих політичних посад (див.:[295]). 

П. Норіс та Дж. Ловіндаскі [328] надають узагальнюючі уявлення щодо 

рекрутування законодавчих і виконавчих органів у Великій Британії за 25 років. 

Для них центральним питанням є «як і чому політичні лідери досягають успіху, 

в той час, як іншим це не вдається?». Також у книзі проаналізовано причини 

порівняно невеликої кількості жінок чорношкірих та представників робочого 

класу у британському парламенті. Рекрутування до законодавчих органів, згідно 

з британськими дослідниками, передбачає досить радикальний крок від нижчих 

рівнів активістів партій та їх місцевих функціонерів, радників до парламентської 

кар’єри. 

Китайський науковець Г. Гуо [322] досліджує рекрутування членів партії 

та політичної участі в материковому Китаї. Він стверджує, що незважаючи на 

фундаментальні політичні розбіжності між ліберальними демократіями та 

авторитарними режимами, звичайні громадяни та локальні політії намагаються 

впливати на наслідки урядової політики (див.:Р. Даль [64]). Їх поведінка значним 

чином впливає на політичні інститути, зокрема на партії та держави. Правлячі 

партії в авторитарних політіях також активно вибирають громадян для залучення 

їх у політику, а також для іншої мети (див.:Р. Ривкіна [227]). 

Після початку реформ у Китайській Народній Республіці комуністична 

партія відмовилася від маоїстської практики загальної мобілізації громадян. 

Замість цього політична мобілізація здійснюється через процес ретельного 
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рекрутування членів партії. Рішення партії про залучення громадянина 

є стратегічним вибором, що базується на бажаній поведінці окремих громадян. 

У той же час, політична участь окремих індивідів може впливати на урядові 

рішення [322]. 

Значна кількість сучасних праць присвячена проблематиці удосконалення 

державного управління. О. Гундарь вивчає реформування державного 

управління [61]. Робота Л. Карнаушенко присвячена історичному досвіду 

реформування системи державного управління [118]. В. Романов [222] вивчає 

проблеми адміністративного реформування в межах соціосенергетичного 

пошуку. У праці, автором якої є Ю. Битяк, розглянуто проблеми законодавчого 

регулювання державно-службових відносин та відносин у сфері здійснення 

службової діяльності в системі місцевого самоврядування в Україні [21]. 

Політологом В. Кривошеїним визначено предметне поле політичних рішень 

в складі політичних ризиків. Воно трактується як діяльність з подолання 

невизначеності в політичній сфері в ситуації неминучого вибору. В. Кривошеїн 

описав структуру політичного ризику, зокрема, теорію політичного ризику, 

політичний ризик-аналіз, ризик-менеджмент, та ризик-консалтинг [132]. 

С. Кузнєцовою з'ясовано специфіку політико-організаційної діяльності 

політичних інститутів у формуванні якісних характеристик лідера. Науковцем 

досліджено ефективність механізму лідеротворення в Україні через 

контролюючий вплив засобів масової інформації [136]. 

Таким чином, дисциплінарна спрямованість сучасних наукових розвідок 

розкрита в межах підходів до соціологічного, історичного, філософського 

й психологічного значення процесів модернізації кадрового складу політичного 

менеджменту. Розгляд добору кадрів політичного менеджменту розкриває 

зв'язок з проблематикою політичної структури, історичними подіями 

й тенденціями концептуального та ціннісного наповнення, а також принципів 

діяльності політичного менеджменту. Окресленні напрями визначають 

субдисциплінарні перспективи політологічного вивчення процесів політичного 

рекрутування в межах організаційного, нормативного й інституційного вимірів 

сучасного політчиного управління. 
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1.2. Організаційні та нормативні основи механізмів політичного 

рекрутування в сучасній Україні 

Вивчення системи рекрутування політичного менеджменту має певну 

специфіку в межах застосування теоретичної бази й методичного інструментарію 

політичних наук  (див.: Х. Вільяреал [337]). Політологічне дослідження акцентує 

увагу на владних і конкурентних засадах політичної діяльності, а також на 

виявах плюралізму. Важливою засадою політологічного дослідження політико-

управлінських структур є елітологічна парадигма, що постулює зв'язок між 

прийняттям рішення та складом осіб і груп, які мають доступ до 

«полісімейкінгу» (policymaking). Політичне управління як сукупність дослідних і 

практичних дисциплін має особливі завдання й предмет дослідження. Це певною 

мірою ускладнює з’ясування пріоритетів роботи. 

Шляхом до успішного розв’язання завдань є послідовний аналіз усіх 

предметних аспектів та баланс між пріоритетами політологічних і державно-

управлінських дисциплін. Зазначений баланс досягається в предметній площині 

публічної політики, яка є реальністю взаємодії органів державної влади 

й політичних суб’єктів у демократичному суспільстві. 

Політика з рекрутування кадрів в українському політичному менеджменті, 

на думку автора, є політичним процесом, який реалізується на основі 

цілеспрямованих дій влади. Одним із найважливіших управлінських важелів 

є добір кадрів відповідно до політичної ситуації. Пріоритетне завдання 

нормативно-організаційних засад системи рекрутування політичного 

менеджменту полягає у формуванні генерації професійно підготовлених, 

високоморальних та порядних політичних менеджерів. Конституція України 

[129], Закон України «Про державну службу» [89], укази Президента України 

з питань роботи з кадрами та становлення державної служби, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України значно зміцнили нормативно-

правову базу державної кадрової політики [273]. Система рекрутування 

в політичному менеджменті перебуває під впливом державних рішень 

політичного змісту з моменту проголошення Україною незалежності. Цей підхід 
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дещо звужує потенціал політичного менеджменту, консервує наявний стан 

відносин держава – суспільство. «Правлячі кола досі піддаються спокусі 

залишитися монопольним актором у політичному полі країни й утримувати 

владу методами примусу, або маніпуляціями суспільною свідомістю, або 

залякуванням, що автоматично зумовлює їхні дії в напрямку морального і 

психологічного домінування над населенням, його атомізації і запобігання його 

згуртуванню у громадський рух, спроможний бути рівноправним суб’єктом у 

відносинах з державою», вважають фахівці ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України 

[69, c. 58-59]. 

Саме органами державної влади, а не суспільством було визначено 

в правовому полі етапи та вимоги вступу на державну службу в Україні та її 

здійснення, формування кадрового резерву та припинення служби; створено 

систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців і керівників державних підприємств, установ та організацій 

тощо [123]. Ці та інші заходи мали актуалізувати необхідність створення 

концепції єдиної кадрової політики України щодо політичного менеджменту ще 

на початку демократичних перетворень. Однак, процес оптимізації кадрової 

ланки політичного управління знову і знову загострюється в умовах суспільно-

політичних протистоянь (див.:[170]). 

Чинний Президент України Петро Порошенко неодноразово у своїх 

виступах наголошував, що стратегія нової кадрової політики України передбачає 

припинення постійних чвар та конфліктів між видатними українцями, які 

в минулому призвели до втрати нашої державності. «Висновки належить робити 

не лише з архівів столітньої давнини, але й з недавніх подій. Ми не сміємо 

повторити старі помилки й маємо забезпечити злагоджену роботу Президента, 

Верховної Ради та Кабміну. Настав час будувати нову велику країну. Сучасну, 

високотехнологічну, обороноздатну, конкурентоспроможну. Врахуємо досвід 

країн, які з’явилися на політичній карті лише кілька десятків років тому, але 

стали лідерами, поставивши на розвиток інтелекту та новітніх технологій. Бо 
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найцінніше – не гроші, не заводи та підприємства, а «людський капітал», який 

має Україна» [211], (також див.:[56]).  

Політичний зміст нової кадрової доктрини України полягає в тому, що 

держава та особа перетворюються на суб’єктів співпраці в реалізації 

високоефективних механізмів управління соціумом. Забезпечення органічного 

поєднання інтересів суспільства та держави, корпоративних (див. О. Бабич [12]) 

та загальнонаціональних пріоритетів – визначальний принцип у системі заходів з 

рекрутування політичних кадрів сучасної України. 

Формування кадрових основ дієвого та ефективного макрополітичного 

менеджменту в Україні має низку особливостей, пов’язаних з перехідним 

характером вітчизняної державності. «Поведінка представників влади 

десакралізувала цінності, на яких має триматися єдність суспільства, – 

справедливість, порядність, вихованість, службове сумління, відповідальність, 

законослухняність, стриманість тощо», – стверджують експерти ІПіЕНД ім. 

І. Кураса [69, с. 59]. Період після Євромайдану, на думку автора, надає новий 

ціннісний імпульс для кадрового добору за моральними якостями. 

Переорієнтування системи рекрутування політичного менеджменту 

з державоцентричного на суспільно-орієнтований перебуває в умовах низки 

викликів. Серед яких одним з основних є недооцінка складнощів, пов'язаних 

з перманентним трансформаційним станом нашої держави. «За своїми 

властивостями держава і суспільство в Україні виявилися не готовими до 

швидкого переходу у своїх взаємовідносинах від підданства до партнерства, 

зупинившись на етапі пошуку компромісу щодо рівня державного домінування 

і форм донесення до влади суспільних потреб», вважають вітчизняні аналітики 

[69, с. 64]. Зазначене вказує на необхідність пошуку альтернативних підходів та 

алгоритмів до оновлення системи рекрутування політичного менеджменту на 

всіх його ланках. 

Згідно сучасних уявлень, систему політичного рекрутування нерідко 

розглядають як частину кадрової політики основних політичних інститутів. 

Остання полягає, за Ю. Ковбасюком, «у правильному доборі й розміщенні 
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кадрів, їх просуванні і по горизонталі, і по вертикалі, у формуванні резерву 

кадрів, у створенні ділової та об’єктивної системи атестації, у стабілізації 

й підтримці на гідному рівні морально-психологічного клімату» [123]. Поряд 

з цим потрібно додати ідеологічну зваженість та ерудованість тих, хто зможе 

скласти основу нової генерації менеджерів вітчизняної політчиної системи. 

Водночас політичне рекрутування є складнішим процесом. Він визначає 

політичні чинники формування законодавчих засад щодо діяльності з добору 

кадрів. Вузьке державоцентричне розуміння рекрутування політичного 

менеджменту передбачає встановлення відповідності чинного законодавства та 

структури кадрової служби вимогам сьогодення, визначення основних напрямів 

їх гармонізації, виокремлення соціально-психологічних чинників є істотним 

кроком на шляху підвищення ефективності кадрової системи політичного 

менеджменту (див.:[296]). 

Потрібно також розуміти, що діяльність недержавних політичних акторів 

мало чим відрізняється за рівнем складності вирішуваних управлінських завдань 

від публічного управління. «Сучасні технологічні партії – це потужні «політичні 

підприємства», що залучають великі гроші (інвестиції), вкладають їх 

у «політичне виробництво» і прагнуть отримати максимальний прибуток (голоси 

виборців, урядові посади тощо). Під залучення інвестицій політичні суб’єкти 

(партії–виборчі об’єднання, партії-проекти) вимушені вдаватися до 

інвестиційних пропозицій. По суті, партія перетворюється на інвестиційно 

орієнтовану електоральну машину», зазначає український 

політолог В. Сергєєв [237]. Це свідчить про необхідність розробки конкретних 

засад функціонування системи рекрутування політичного менеджменту. 

Значення політичного рекрутування політичного менеджменту має ширше 

значення. Відповідно до процесів демократизації добір кадрів має 

спрямовуватися не лише на кадрове забезпечення вирішення завдань 

реформування держави й суспільства. Ці завдання в Україні вирішувалися із 

творенням організаційної інфраструктури політичного менеджменту. Лише 

з другої половини 1990-х років з’явилися свідоцтва фахового підходу до 
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організації політичної діяльності. «Отже, парламентські вибори в 1998 та 

2002 рр. започаткували новий етап у розвитку вітчизняного політичного 

маркетингу, засвідчили достатньо високий професіоналізм в їх організації, 

продуманість партійних стратегій. У цілому, можна говорити про сформований 

партійний ринок та створення довгострокових політичних образів партій. Третій 

етап (2006–2010 рр.) пов'язаний з новими політичними реаліями, зумовлений 

подіями осені–зими 2004 р., що отримали назву «Помаранчевої революції», 

визначили специфіку парламентських кампаній 2006 та 2007 рр.», – стверджують 

Ф. Руденко та Т. Нагорняк, також див.:[73]. Ці зовнішні умови дали можливсть 

для подальшого удосконалення систем політичного управління. 

Згідно з імперативами політичного розвитку сучасної України, система 

рекрутування політичного менеджменту спирається на організаційно-правові 

умови, що склалися внаслідок розгортання вітчизняного демократичного 

політичного процесу. На думку Ф. Руденко й Т. Нагорняк, «розвитку політичних 

партій і партійної системи в Україні сприяла конституційна реформа 2004 р. 

Сприятливе було поле для політичного маркетингу – зростання рівня 

демократичних свобод після «Помаранчевої революції». Адже політичний 

маркетинг може ефективно функціонувати тільки за наявності певних умов 

демократії, у тому числі вільної конкуренції»[196]. Зазначене свідчить про 

формування ринкової схеми попиту на кваліфіковані політчині кадри. 

Політична практика, яка засвідчує наявність активної взаємодії політичних 

сил щодо кадрових питань, сьогодні є провідним чинником оцінки ефективності 

організаційних засад системи рекрутування. 

Саме протистояння з ключових кадрових питань нерідко обмежує 

можливості загального руху країни до нових орієнтирів інноваційного розвитку. 

Під час реформ, які тривають у нашій країні, в кадровій роботі відбулося чимало 

змін – вона стає цілеспрямованішою, послідовнішою. Водночас детермінантою 

формування вітчизняної системи рекрутування в політичному менеджменті 

стали процеси владно-опозиційної політичної взаємодії, що набула характеру 

жорсткої конкуренції. Як вважають українські вчені, «специфікою політичного 
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простору 2012 р. стала поляризація виборчого змагання між провладною 

Партією регіонів та опозиційно налаштованих до неї політичних сил (ВО 

«Батьківщина», ВО «Свобода», «УДАР», КПУ (у передвиборчій риториці). 

Партійна система України повернулася до системи поляризованого плюралізму, 

що зумовило специфіку маркетингових технологій політичних партій» [195]. 

Період після 2014 р. характеризувався новою, хоч і ситуативною, консолідацією 

продемократичних сил (див.: В. Чумак [297]). 

Виходячи з пріоритетів та завдань розвитку української державності та 

політичної системи (серед яких ключовими є збереження стабільності розвитку 

та подальша демократизація) постійно зберігається актуальність пошуку 

інноваційних підходів до політичного менеджменту.Організаційною умовою 

підвищення ефективності системи політичного рекрутування стало явище 

«міжпартійної кадрової політики». «Специфіка українського політичного ринку 

та партійної системи призвела до виникнення особливої форми політичного 

маркетингу – політичного франчайзингу, коли бренд партії наділяє політичною 

привабливістю побічні продукти партійної селекції («узгоджені кандидати» від 

опозиційних сил в одномандатних округах)», стверджують Ф. Руденко та 

Т. Нагорняк [195]. Саме «перетікання» політичних кадрів, на нашу думку, 

істотно стримує формування механізмів широкого політичного рекрутування. 

Вирішення викладених завдань є об’єктивною необхідністю й потребує 

координації зусиль політичних сил і спеціалізованих наукових колективів. 

У сучасній Україні розробка організаційних та нормативних основ кадрової 

політики з урахуванням пріоритетів демократизації та євроінтеграції ведеться 

багатьма академічними та громадськими інституціями (див.:[198]). 

Складання наукової програми удосконалення системи рекрутування 

в політичному менеджменті є реальним інструментом впровадження дієвих 

механізмів щодо масштабних змін у підготовці та переміщення кадрів. На думку 

українських учених, «трансформаційність українського соціуму, тип та характер 

партійної системи, зміни у виборчій системі задають тон функціонуванню 
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політичного ринку, визначають рівень конкуренції на ньому, впливають на вибір 

маркетингових засобів і методів партійної діяльності» [195]. 

Починаючи з 2014 р. позитивною тенденцією у сфері рекрутування кадрів 

політичного менеджменту в Україні є намагання спрямувати зусилля на 

оновлення, оздоровлення кадрів. У зв'язку з цим зростає значення таких якостей 

людини, як повага до закону, порядність, захист національних інтересів, 

гуманізм (див.: О.Щербакова [307]). Система рекрутування перестає бути 

закритою для суспільства сферою, забезпечує призначення на керівні посади за 

принципами демократичного представництва та високого фахового рівня.  

У межах трансформації системи рекрутування Президент України 

П. Порошенко як глава держави й провідний суб'єкт державної кадрової 

політики окреслив нові засади її реалізації, що базується на критеріях 

професіоналізму та відповідності завданням державного розвитку. Переваги 

регіонального та галузевого представництва, забезпечення виконання 

стратегічних програм уряду визначають набуття виконавчою владою рис 

професіоналізму, прагматизму та інноваційності. Запровадження таких 

принципів є складним процесом, що вимагає цілеспрямованих дій. Основним 

напрямом рекрутування в політичному менеджменті залишається «уникнення 

надмірної політизованості кадрових призначень, квотних принципів та 

традиційної лояльності, що призводить до відвертого обслуговування 

посадовцями корпоративних інтересів, ослаблення кадрового потенціалу 

владних структур, корупційних виявів і як наслідок дискредитації інститутів 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» [123]. 

Декларування зміни вектора загальнодержавної політики рекрутування 

забезпечує перспективу якісних змін в усіх ланках політичного управління. 

Світовий досвід свідчить, що якість керівництва й рівень добробуту 

суспільства залежать від якості управлінських кадрів. Тому система 

рекрутування політичного менеджменту є наріжним каменем політичного 

управління. Її результативність визначає ефективність державного управління, 

формує «обличчя влади», визначає ступінь довіри до неї [123], також див.:[85]. 
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Функціональна й послідовна робота системи рекрутування потребує позбавлення 

зайвої політизації. Якщо в період керівництва Україною помаранчевою 

командою добір кадрів ґрунтувався на державницькій патріотичній ідеології. 

Однак з 2010 року реальна практика рекруування відрізнялася маніпулюванням 

кадрами в інтересах перерозподілу сфер впливу й адміністративних ресурсів. 

Тривалий період в Україні не існувало системи відстежування й відбору 

управлінських кадрів і системи перевірки рівня їх знань. Ні знання, ні здібності, 

ні морально-етичні якості не були визначальними у відборі керівних кадрів для 

роботи в структурах державного управління. Політична еліта розставляла на 

головні виконавчі посади відданих виконавців, обираючи їх не за принципом 

професіоналізму, а винятково за критерієм «свій / чужий». Тим самим влада 

отримувала протилежний результат – непрофесійні кадри, нездатні на 

належному рівні виконувати завдання [281]. Зазначене вище свідчить про 

необхідність цілеспрямованих та консолідованих зусиль щодо зміни режиму 

функціонування системи рекрутування в політичному менеджменті 

України (також див.:[80]). 

Сучасна ситуація на українському ринку праці, на думку українських 

фахівців з організаційного менеджменту, досить критична: генерація 

досвідчених управлінців чи за віком, чи з інших причин відійшла від справ 

(див.: С. Щербина [308]). А ті кадри старшої генерації, що залишилися в 

управлінській сфері, думають, як зберегти своє місце, що породжує 

безініціативність, послужливість, кон’юнктурність. Нове покоління спеціалістів-

управлінців ще перебуває в стадії формування, що призвело до розриву ланцюга 

кадрової спадковості. Дефіцит кваліфікованих управлінців призводить до того, 

що утворену прогалину заповнюють випадкові особи. Це свідчить, що країна 

потребує невідкладних заходів з реалізації стратегії державної кадрової політики. 

Її стратегічною метою має бути підготовка та формування кадрового ресурсу 

суспільства як найважливішої передумови та запоруки соціально-економічного 

прогресу, розвитку та зростання [281]. 
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Однією з провідних проблем сучасного українського суспільства 

є формування неупередженої системи оцінювання знань людей, які претендують 

на вищі керівні посади, і конкурентний добір таких 

людей (див.:С. Елдерсфельд [309]). З апробацією основних демократичних 

політичних процесів, в трансформаційних країнах відбувається поступове 

підвищення якості законодавчих актів з відбору справді кращих з кращих, 

найдосвідченіших, найздібніших і високоморальних осіб. Коли до цього прийде 

Україна і її законодавство – залежить насамперед від суспільства [281]. 

Модернізація політичного управління як основна організаційна умова 

удосконалення його механізмів рекрутування в Україні потребує розв’язання 

низки проблем, які носять системний характер. Як вважають вітчизняні фахівці, 

«політичні зміни у країні, породжені Євромайданом, відкривають для кожної зі 

сторін взаємодії можливість звільнитися від рудиментів тоталітарної психології 

й політичної поведінки. Засобами заохочення державних інституцій до такого 

кроку мають бути: 1) запровадження реальної транспарентності органів влади 

й державного управління, а також працівників правоохоронних органів і суддів, 

державний контроль за співвідношенням офіційних прибутків та фактичних 

витрат їх та їхніх рідних; 2) якнайшвидше входження у простір європейської 

політичної культури і європейського права; 3) створення режиму всебічного 

сприяння вітчизняним, зарубіжним і міжнародним неурядовим організаціям, 

моніторинговим групам, аналітичним центрам, які вивчають та аналізують стан 

взаємовідносин між державою й суспільством в Україні, неприпустимість їх 

дискримінації за фактом іноземного походження» [69, с. 64]. Викладені умови 

мають макрополітичну природу й визначають напрями системних 

реформ (див.:[245]). 

Зважаючи на перші кадрові дії Президента України П. Порошенка, 

початковий етап реформування системи рекрутування політичного менеджменту 

покликаний закласти основи виваженої концепції реформування управлінських 

структур, розробленої на ґрунті новітніх досягнень управлінської науки й 

втіленої в акти політико-правового значення. Завдання, пов'язані із професійним 
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формуванням і навчанням державних управлінців, формулюються у площині 

системних заходів з навчання залучених кадрів. Концентрований вплив на 

підвищення якості керівних кадрів політичних сил і громадських організацій, 

а також місцевих громад має справити вища школа сучасної України. 

Моральні правила політчиної гри в Україні також потребують серйозної 

корекції. Політична непослідовність та відверта безпринципність відображають 

проблему якості політичних кадрів найвищого рівня. Згідно з матеріалами 

громадських експертів, «нині боротьба з перебіжчиками – одна з найважливіших 

для партій, а для опозиції вона стає критично важливою щодо виживання. 

Сьогодні чинне законодавство України не містить дієвих механізмів 

відповідальності як народних депутатів України, так і депутатів місцевих рад 

перед фракцією та партією. Так, депутат може бути виключений із фракції за 

порушення партійної дисципліни, проте це не тягне за собою втрати 

депутатського мандата. Партія може завести людину в Раду, але вивести – 

ні» [175]. 

Викладені нормативно-організаційні засади свідчать, що в Україні існує 

потреба докласти зусиль для реорганізації інститутів і підходів до політичного 

управління, реформування органів управління, їх оптимізації та підвищення 

рівня фахової підготовки менеджерських кадрів політичних паратій 

і громадських організацій на основі новітніх досягнень політичної науки 

(див.:Г. Ділігенський [74]). 

Елементи системи рекрутування в політичному менеджменті, які 

забезпечують підготовку й формування управлінських кадрів мають 

функціонувати на основі реалізації національних інтересів та забезпечення 

європейського вектора розвитку суспільства. Водночас підходи до розгортання 

процесів демократизації в межах вітчизняної політичної системи на основі 

реформування процесів добору політичних виконавчих кадрів потребують 

з’ясування в межах політологічної наукової традиції.  
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1.3. Методологія дослідження системи рекрутування в політичному 

менеджменті сучасної України 

Методологічні основи вивчення системи рекрутування політичного 

менеджменту в Україні ґрунтуються на принципах наукової об’єктивності, 

цілісності сприйняття предмету та емпіризму. Розгляд системи рекрутування 

ведеться на основі поєднання предметних сфер політичного кадрового 

менеджменту та політичних процесів елітотворення та розбудови державності. 

Особливістю предметної основи дослідження є її дуалістичний характер. 

З одного боку, кадрова політика держави є процесом, який ґрунтується на 

односпрямованих суб’єктних діях, відповідних уповноважених установ, з іншого 

боку, в умовах політичного плюралізму кожне призначення (ротація) або 

реорганізація відбувається на основі інтенсивних взаємодій впливових 

політичних суб’єктів, які не завжди є тотожними вищому керівництву держави. 

(див.: Ю. Ковбасюк [123], також Н. Гончарук [54], О. Сивак [238]). Багатоманіття 

векторів групових інтересів, ідеологічні та комунікаційні приводи формують 

множину політичних чинників невизначеності кінцевого результату кадрових 

рішень. У той же час, діяльність щодо забезпечення політичного менеджменту 

кадровим складом має цілеспрямований характер і визначається нормативною 

базою. Подолання двоїстості предметного поля здійснюється на основі 

використання принципів та особливостей представницької демократії як 

парадигми узгодження пріоритетів професіоналізму й ефективності з вимогами 

репрезентативності та легітимності процесів рекрутування (див.: С. Дацюк [65]). 

До ключових поняттєво-категорійних засад дослідження належить поняття 

«система рекрутування політичного менеджменту». 

Поняття та явище «система рекрутування політичного менеджменту» 

у сучасній Україні й світі автор трактує як сукупність структурних елементів, 

виокремлених із зовнішнього середовища й взаємодіючих між собою в напрямі 

визначеної мети – добору кадрів для забезпечення функціонування політичного 

менеджменту. Останній, за Ю. Старіловим [249],[250], потрібно визначити як 
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діяльність з управління державою й суспільством, підпорядковану контролю 

з боку інших гілок влади та таку, що полягає у здійсненні спеціально створеними 

органами державної влади особливих функцій і встановленої законом 

компетенції. Наведене загальне визначення конкретизується через перелік 

структурних елементів, які спільно здійснюють процес рекрутування та 

детерміновані політичним процесом сучасної України. До них належать органи 

вищої публічної влади в Україні (Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів), 

політичні партії та громадські організації (парламентські та позапарламентські, 

правлячі та опозиційні політичні сили, трудові колективи, професійні, наукові, 

етнічні та культурні спільноти та організації), зовнішньополітичне середовище 

(міжнародні організації, представництва та уряди іноземних держав), регіональні 

та місцеві територіальні громади, ЗМІ та експертні (політико-технологічні 

групи), неформальні групи інтересів (див.:С. Перегудов [180]). Перелік 

структурних елементів охоплює ті політичні інститути, які потенційно здатні 

здійснювати, здійснюють або здійснювали в минулому формальний або 

неформальний вплив на кадрові призначення на основі політичних взаємодій. 

Процес рекрутування представляє собою вилучення кадрів з певного 

організаційного середовища та залучення їх до системи політичного 

менеджменту України. З політологічної точки зору рекрутування – це 

організаційна (як зазначає професор І. Санжаревський [192]) вхідна функція 

політичної системи, що виражається в заповненні індивідами вільних клітин у 

політичній системі. У такому розумінні близьким є поняття рекрутування еліт – 

процес входження до складу керівних груп і руху всередині їх або вихідна 

функція політичної системи, що виражається у формуванні груп політичного 

керівництва та прийняття рішень [192] (також Г. Ашин [6]). Таким чином, 

процес та система рекрутування кадрів політичного менеджменту – це 

результати багатовекторної взаємодії політичних чинників. Вона не 

вичерпується формалізованими процедурами кадрових призначень та не 

пов’язана з ними як причина та наслідок. 
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Розкриття політичних засад функціонування системи рекрутування 

політичного менеджменту ведеться через низку послідовних етапів. На першому 

виявляються політичні та державні чинники ефективності політичного 

менеджменту. Встановлення змісту цих чинників забезпечується через вивчення 

завдань державного будівництва в сучасній Україні. Наступним кроком 

є встановлення партійно-ідеологічних та соціально-особистісних критеріїв 

реформування системи рекрутування політичного менеджменту в сучасній 

Україні. У такому контексті ключового значення набуває політична 

ангажованість як чинник функціонування уряду сучасної України. Уточнення 

напрямів функціонування системи рекрутування здійснюється на основі оцінки 

оптимізації механізмів оновлення кадрового потенціалу політичного 

менеджменту в контексті процесів демократизації. Завершального характеру 

матеріал дисертації набуває на основі встановлення змісту громадського 

контролю як механізму дотримання демократичних принципів в системі 

рекрутування політичного менеджменту (див.: М. Паренті [181]). 

Методологічна схема нашої роботи набуває предметної обгрунтованості 

через її зіставлення з іншими соціально-гуманітарними та політологічними 

розробками кадрових аспектів політичної діяльності.  

Зокрема, як зазначає у своїй праці сучасний фахівець С. Савва [230], 

механізми рекрутування еліт є важливою ланкою в системі їх відтворення, і їх 

типи та види тісно пов'язані з іншими ланками системи відтворення. Тому до 

основних різновидів механізмів рекрутування, залежно від переважаючого 

впливу тієї чи тієї ланки системи відтворення, зараховують такі: а) закритий, 

відкритий або напівзакритий типи рекрутування: залежно від розширеного або 

самоутворюючого етапу розвитку елітної групи або від дії інших регулюючих 

чинників б) аристократичний (квазіаристократичний) або міжгруповий, 

пов'язаний з дією механізмів вертикальної мобільності в суспільстві, або 

обмеженням їх дії; в) етнічно гомогенний або етнічно гетерогенний; г) охоплює 

міжелітну циркуляцію або обмежує її; д) орієнтований на ідеократичні системи 

цінностей або на систему загальногромадянських цінностей; е) орієнтований на 
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високопрофесійні й мерітократичні показники або пов'язаний системою інших 

особистісних показників (див.:[246]). 

Зазначене свідчить, що процеси дослідження рекрутування владних 

структур у політичній науці зосереджені на аналізі інститутів прийняття 

кадрових рішень та каналів їх реалізації. Крім того, увага надається типологізації 

основних підходів до здійснення добору кадрів. Однак, на відміну від реалій 

сучасних країн СНД, вивчаючи систему рекрутування політичного менеджменту 

потрібно зосередитися на процесах демократизації. Знаний український 

науковець уважає, що саме ці процеси розкривають нові тенденції політичного 

добору кадрів. «Коли сувора реальність розвіює довіру до держави, влади, 

політичних партій, коли зростає соціальна напруга в суспільстві, коли 

поглиблюється зневіра в ефективність організації суспільства виключно на 

раціональних засадах, – виникають найсприятливіші умови для посилення 

міфологічної складової соціально-політичної сфери. Міфологізуються саме́ 

поняття «політика», явища і процеси, що в масовій свідомості пов’язуються 

з нею», – зауважує Ю. Шайгородський [299, с. 139], також див. : [199]. 

Методологічним прийомом, що дає змогу висвітлити  взаємозв’язки між 

практикою політичного рекрутування та специфікою трансформаційного 

суспільства є регіональний вимір функціонування політичного менеджменту 

(див.: [100], [171]). У сучасній Україні саме території є прикладом взаємозв’язку 

структур політичного управління та нового соціально-економічного середовища. 

«Головною перепоною на шляху українських реформ, на наш погляд, став 

внутрішньо-політичний фактор. Серед його основних ознак: неконсолідованість 

еліт, корумпованість, перманентна нецивілізована(багато в чому – аморальна) 

боротьба фінансово-економічних і політичних кланів за владу, споживацьке 

ставлення до володіння нею. У результаті отримали «власну» – недосконалу й 

суперечливу – «політику перетворень» як результат багаторіччя спроб і помилок. 

Маємо визнати – українське бачення «модернізації» носить навздогінний 

характер, невирішеними залишаються ключові питання економічного та 

соціального розвитку, загострилися проблеми національної та політичної 
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ідентифікації тощо», – зазначає вітчизняний експерт з політичного менеджменту 

[300, с. 86]. Зазначене вказує на різноманіття каналів добору еліти в сучасному 

трансформаційному суспільстві й дає змогу обґрунтувати їх зв'язок із процесами 

демократизації. Плюралізм думок та позицій, а також різноманіття групових 

інтересів спричиняють появу вектору репрезентації як мотиву рекрутаційної 

діяльності. Таким чином, наявність демократичного політичного ладу в сучасній 

Україні вже є предумовою видозміни системи рекрутування політичного 

менеджменту. 

Методологічними засадами дослідження системи рекрутування 

в політичному менеджменті, з огляду на зазначене вище, є такі. По-перше, 

політичні чинники функціонування політичних еліт охоплюють принципи її 

організації, моделі й механізми рекрутування, алгоритми діяльності. Від того, як 

вони організовані в суспільстві, залежить якість еліт та ефективність їх 

функціонування, їх політико-владний статус. Для сучасної української еліти 

характерним є суперечливе поєднання конкурентного та номенклатурного 

принципів організації, переважання гільдійської моделі рекрутування, патрон-

клієнтарні внутрішньоелітні стосунки, домінування адміністративно-політичної 

еліти в загальній системі еліт.  

По-друге, у контексті завдань дослідження ми визначаємо, що 

структурування політичних еліт в Україні відбувається під час взаємодії трьох 

чинників: культурного, структурного та інституційного. Культурний чинник 

означає легітимацію влади еліти за допомогою прийнятих у суспільстві норм 

і цінностей, стереотипів і ставлення до політики. Структурний чинник становить 

організовану «рамку» еліти. Інституційний чинник пов'язаний з типом 

формування формальних структур, зі способами діяльності та завданнями 

владних органів. Структура політичних еліт відповідає моноцентричній моделі 

функціонування, де центром влади є, або адміністративне, або економічне ядро. 

Основними видами елітних структур є ідеологічна, розділена, фрагментована, 

консенсусна. Специфіка українських політичних еліт, на думку автора, – в їх 

галузевій та територіальній гетерогенності. В українській державі формування та 
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інституціоналізація еліт здійснюються на взаємопов'язаних, але автономних 

рівнях: загальнодержавному, регіональному та місцевому. У поліетнічних 

регіонах, особливо в Закарпатті, Криму етнополітична стратифікація є провідним 

чинником політико-елітної диспозиції. 

По-третє, політичний менеджмент у нашому дослідженні трактуємо як 

цілеспрямовану діяльність суб'єктів політики, а також політичних еліт, які 

володіють владними повноваженнями й ресурсами, з реалізації стратегічного 

курсу розвитку суспільства. Політичне управління в глобалізованому світі 

докорінно трансформується. У системі його суб'єктів встановлюються 

координаційні взаємодії органів виконавчої влади з бізнес-структурами та 

неурядовими організаціями (див.: [182]). Політичне управління стає складнішим 

за будовою. Воно охоплює не лише розробку, реалізацію та контроль за 

виконанням політико-владних рішень, але й участь громадян у проведенні 

політичного курсу, незалежний громадський аудит ефективності державної 

політики. Механізми політичного управління відіграють найважливішу роль у 

забезпеченні стабільності й розвитку політичної системи. В ієрархії сучасних 

завдань політичного менеджменту, які детермінують структури та функції 

механізмів політичного рекрутування, потрібно виокремити: безпеку, цілісність, 

ефективність і стійкість політичної системи. Політичне й державне управління 

являють собою два поля управлінської діяльності, частково перетинаються один 

з одним (див.: Р. Латипов [141]). 

По-четверте, розкриття структурно-функціональних засад функціонування 

системи рекрутування політичного менеджменту ведеться через низку 

послідовних етапів. На першому виявляються політичні та державні чинники 

ефективності політичного менеджменту. Встановлення впливу цих чинників 

забезпечується через вивчення завдань державного будівництва в сучасній 

Україні. Наступним кроком є встановлення структурно-функціональних 

елементів та соціально-особистісних критеріїв реформування системи 

рекрутування політичного менеджменту в сучасній Україні. У такому контексті 

ключового значення набуває політична ангажованість як чинник функціонування 
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уряду сучасної України. Уточнення напрямів функціонування системи 

рекрутування здійснюється на основі оцінки оптимізації механізмів оновлення 

кадрового потенціалу політичного менеджменту в контексті процесів 

демократизації (див.:[247]). Завершального характеру матеріал дисертації 

набуває через встановлення структурно-функціонального змісту громадського 

контролю як механізму дотримання демократичних принципів в системі 

рекрутування політичного менеджменту України. 

Емпіричною основою дослідження є вивчення досвіду сучасних 

політичних перетворень у сфері політичного рекрутування, динаміки 

громадської думки щодо добору політичних кадрів політичного менеджменту, 

політичних оцінок й орієнтацій на основі аналізу матеріалів політологічних, 

соціологічних та конфліктологічних конгресів, науково-практичних 

конференцій, а також соціологічних досліджень, які проводилися провідними 

дослідницькими центрами України, регіональних соціологічних досліджень, 

здійснених за безпосередньої й активної участі автора. Вивчення нормативно-

правових актів дало змогу виявити норми та принципи діяльності з політичного 

рекрутування політичного менеджменту. У збиранні інформації були також 

використані Інтернет-ресурси, зокрема, матеріали сайтів політичних партій, 

Головдержслужби України, сайтів Президента України, Верховної Ради, 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

 

Висновки до розділу 1 

Теоретична розробка проблематики рекрутування в політичному 

менеджменті в умовах демократії велася тривалий період, проте, на початку ХХІ 

століття вона потребує нових орієнтирів. Дослідження організаційних і 

нормативних основ сучасного політичного менеджменту в Україні показало 

наявність усіх необхідних формальних засад для забезпечення належного 

кадрового потенціалу політичного менеджменту. Комплекс законодавчих актів, 

прийнятих за час незалежності України, свідчить про забезпечення 

демократичних вимог до рекрутування в політичному менеджменті. Водночас у 
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законодавчих актах не містяться вимоги щодо комплексної модернізації 

політичного менеджменту на засадах менеджменту, визначення місії 

політичного управління щодо демократизації суспільства. 

Проаналізована література відображає наявність різноманітних поглядів 

щодо ролі та місця цілеспрямованої діяльності стосовно добору кадрів 

політичного менеджменту на тлі процесів демократизації. Однак, зазначені 

роботи не дають можливості розкрити конкретні політичні результати 

й пріоритети, а також причинно-наслідкові зв’язки в межах процесів 

модернізації та демократизації, які відбуваються в сучасній Україні. Окрему 

групу джерел становлять дослідження з державного управління, у яких наявна 

інформація щодо функціональних аспектів державного управління та його 

ефективності. Цей доробок стає основою для визначення внутрішніх мотивів 

добору кадрів політичного менеджменту, що ґрунтуються на рівні державної 

компетентності та завданнях системи публічного управління (див.:[200]). 

Разом з тим, політологічна література дає відповідь на питання щодо 

потреб специфіки формування політичних еліт, як основної рушійної сили 

процесів політичного рекрутування. Такий погляд є змістовним, проте, не 

висвітлює структуру елементів сучасної системи рекрутування політичного 

менеджменту, не акцентує увагу на конкретних методах добору кадрів та 

перспективи їх розвитку. На думку автора, оптимальним є поєднання державно-

управлінської та політологічної дослідницької специфіки з метою відображення 

системної будови процесів рекрутування політичного менеджменту в мінливих 

політичних умовах транзитивної демократії сучасної України. 

З огляду на теоретичні передумови, методологія роботи має 

міждисциплінарний характер, оскільки в контексті дослідження необхідним 

є об’єднання двох предметних галузей системи рекрутування кадрів, як 

багаточинної реальності державного управління та демократизації, що має свою 

специфічну природу й динаміку, потребує врахування змінних чинників 

у реальному часі. Така специфіка предмета дослідження означає використання 

системного підходу як ключового засобу отримання наукових знань про 
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системну реальність рекрутування. Інституційний метод у його 

неоконструктивістській інтерпретації, на нашу думку, дозволить побачити 

творення нових структур і процесів рекрутування в політичному менеджменті. 

Поєднання політологічних методів спостереження змістовного компаративного 

аналізу з загальнонауковими методами аналізу, індукції, дедукції, мають 

прогнозований результат встановлення взаємовпливу між впровадженням 

принципів демократії в життєдіяльність українського суспільства та розвитку 

системи рекрутування в політичному менеджменті. Таким чином, методи 

дослідження ґрунтуються на поєднанні якісних і кількісних підходів до аналізу 

інтерпретацій фактів політичної реальності. 
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РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ 

РЕКРУТУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: СПЕЦИФІКА 

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

2.1. Тенденції модернізації рекрутування у світовій практиці політичного 

менеджменту: досвід для України 

Політологічні дослідження в Україні перебувають на етапі пошуку 

парадигми осмислення взаємодії влади та суспільства (див.:[201]). 

Двадцятип’ятиріччя демократичних перетворень дає змогу стверджувати, що 

держава як політичний інститут і громадянське суспільство, як його опонент і 

партнер в Україні, потребують нових підходів для взаємодії в межах масштабних 

програм модернізації (див.:[212]). Одним з провідних напрямів оновлення такої 

взаємодії є політичне рекрутування, яке виступає як механізм добору 

професійних кадрів та забезпечення контролю функціонування влади, так і 

реалізації її компетентності й відповідності вимогам соціуму (див.:[202]). В 

умовах демократизації завдання політичного менеджменту перебувають під 

тиском різноманітних внутрішньополітичних і зовнішньополітичних викликів та 

імпульсів.  

Посилення кадрового потенціалу субєків загальнонаціонального 

й локального політичного менеджменту в Україні має на меті успішну 

реалізацію програм соціально-економічних реформ (див.:[228]).. Найбільш 

актуальним у такому контексті, на думку автора, є співвідношення політичної 

лояльності та партійних інтересів з інтересами широких верств населення та зі 

стратегічними завданнями держави. Крім того, важливою вимогою щодо 

вітчизняного політичного рекрутування є відповідність європейським практикам 

демократичного добору політичних кадрів й оновлення політичних 

еліт (див.:[205]). 

З переходом центрального й територіального політичного управління 

України на принципи субсидіарності та децентралізації, система політичного 

рекрутування має орієнтуватися на місцевий і регіональний кадрові резерви 



 
42 

з різним рівнем професійної підготовки й компетенції. Отже, місцеві 

управлінські пріоритети також відіграють важливу роль у визначенні 

теоретичних засад перетворень системи рекрутування. 

Провідним засобом підвищення ефективності політичного менеджменту 

в умовах демократичних перетворень є зменшення залежності управлінських 

органів від мінливої політичної ситуації з одночасним збереженням дотримання 

програмних вимог політичних сил, які формують політичний курс всієї держави. 

Завдання державотворення, які вимагають наявності відповідної 

конфігурації політичного менеджменту є такими, що визначають системне 

функціонування всього суспільства. Тому система політичного рекрутування має 

враховувати не лише вимоги внутрішньоорганізаційного характеру, але 

й стратегічні пріоритети державотворення, які визначаються шляхом 

формування широкого консенсусу політичних сил та соціальних 

спільнот (див.:А. Пригожин [206]). Завдання розвитку держави є своєрідними 

проектами, виконання яких потребує відповідної якості управлінців. За статтею 

сучасної вченої С. Робської, «існує низка конкуруючих концепцій політичного 

будівництва у Західній політичній науці. Але теоретики вважають, що він 

полягає у створенні позитивної системи публічної влади і легітимної 

ідентичності в умовах конфліктної нестабільності. Дана система покликана 

створити потенціал позитивної взаємодії всіх громадських і державних 

інститутів, долати соціокультурні й інституційні розколи суспільства, 

конструювати його національну і надетнічну ідентичність» [221, с. 228]. Отже, 

умови демократичного політичного середовища, яке поступово формується в 

сучасній Україні, визначають публічність дій влади (див.:[229]). Ця передумова 

пояснюється відкритістю кадрових дій та рішень, прозорістю механізмів 

рекрутування.  

Навіть за відсутності навмисного поширення інформації щодо заміщення 

посад, суб’єкти кадрових призначень мають усвідомлювати їх суспільний 

резонанс. Як зазначає М. Івонін, «максимум демократії – це забезпечення 

свідомості, підконтрольності дій влади для народу, тобто публічного характеру 
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держави. Тобто потрібно підкреслити, що публічність держави не можна 

ототожнювати з демократією і як типом політичного режиму. Публічність, якість 

і стан демократії один, але не єдиний параметр її виміру. Публічність – це 

матеріальна змістовна характеристика демократії, яка існує не лише у формі 

правових і державних інститутів» [99, с. 139]. Тому партійність системи 

рекрутування політичного менеджменту в умовах демократії є також необхідною 

умовою її функцоінування.  

У сучасній Україні взаємозв’язок між партійною системою та урядом 

і регіональними адміністраціями є дещо опосередкованим. «У демократичному 

суспільстві, на думку М. Івоніна, залучення держави здійснюється через 

посередництво інституту багатопартійності політичних виборів. Публічність 

держави передбачає виявлення думки громадян про їхні інтереси. Акумуляція 

і конструювання цих інтересів здійснюється політичними партіями, які діють 

в ситуації політичного ринку» [105, с. 141]. Очевидно, що трансформаційний 

характер державності сучасної України є джерелом викликів до системи 

рекрутування в політичному менеджменті (див.:[276]). 

Вона має, з одного боку, відповідати вимогам компетентності та 

професійності, а з іншого – забезпечувати репрезентативність громадської 

думки, що формалізується на виборах. Період з 2006 до 2010 років, коли місцева 

влада обиралася за партійними списками засвідчив, що ця дилема має високий 

ступінь гостроти. «Політичний плюралізм – це сегминтація політичних інтересів 

і форм їх виразу. Політичний плюралізм характерний для суспільства, у якому 

влада розподілена між багаточисельними групами, які знаходяться в динамічних 

станах суперництва і співпраці один з одним. У демократичному суспільстві 

чисельні конкуруючі групи перебувають одна з одною в уневрівноваженому 

балансі, що покликаний попередити домінування в суспільстві однієї групи», –

важає М. Івонін [105, с. 141]. На цій основі система рекрутування політичного 

менеджменту в Україні перебуває під тиском необхідності імплементації 

основних групових інтересів, які мають надзвичайно різноманітний характер.  
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Складність полягає в тому, що зазначені інтереси є нормативно 

рівноправними та потребують однакової уваги й адекватних витрат ресурсів. За 

М. Ю. Івоніним, «вплив громадянського суспільства сформував неформальні 

регулятиви поведінки чиновників, які створили більш жорсткі кодекси 

корпоративної честі, ніж це передбачено законодавством, до яких входить 

добровільна відставка з посади. Громадянський політичний лобізм є одним 

з ефективних засобів контролю громадян за діями влади. Він виступає 

зв’язковою ланкою між різними політичними і владними суб’єктами та 

громадянами» [105, с. 144]. Зазначене свідчить про конкурентні засади 

у функціонуванні системи рекрутування в політичному менеджменті, які 

пов’язані із зовнішнім середовищем. 

Досвід зарубіжних країн свідчить, що в умовах демократичного транзиту 

досить важко поєднувати різноспрямовані вектори громадських потреб та 

забезпечувати відповідний рівень керованості галуззю або територією. Так, у 

книзі Меріл Кейні зазначено, що політичні партії можуть використовувати 

бажання жінок займися політичною роботою. Але в той же час, інституційні 

інновації змінють безпосередній процес рекрутування. У підтвердження авторка 

надає емпіричний аналіз, стадії добору кандидатів у постдеволюційній 

Шотландії, де процес гендерного політичного рекрутування обумовлювалися 

динамікою зміни інституційного дизайну[324], [325],  також див.:Р. Фокс [321]. 

Таким чином, система рекрутування політико-управлінських кадрів передусім 

детермінована зовнішніми нормативними умовами. 

Негативні наслідки початкового періоду реформування систем політичного 

управління в трансформаційних країнах розкрили необхідність глибинних і 

радикальних реформ. Їх реалізація не є можливою без відповідного кадрового 

потенціалу. Останній, у свою чергу, потребує зміни механізмів комлектування з 

адміністративно-командних на демократичні (змагальні й плюралістичні). За 

Д. Красовським, «адміністративна реформа в Польщі була проведена відносно за 

короткий час і була досить ефективною. Сенс полягає у сприятливій політичній 

ситуації, що склалася на той час, а також в ефективній роботі уряду, який за рік 
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підготував необхідний пакет нормативних актів, що були потрібні для 

проведення реструктуризації публічної адміністрації. Також потрібно зазначити, 

що модель публічного управління створювалась за допомогою дослідників та 

експертів як польських, так і залучених із Євросоюзу» [113]. Зазначене вказує не 

лише на комплексність реформи, але й на розширення поля політичного 

управління на місцевому рівні трансформаційного суспільства.  

Завдання українського державотворення корелюються з основними 

пріоритетами сталого розвитку, що мають глобальне значення. Специфікою 

вітчизняної ситуації є те, що систему політичного менеджменту необхідно не 

лише удосконалювати, але й створювати одночасно. Згідно з публікацією 

К. Сабліна, «держава, яка стимулює економічне зростання забезпечує сталий 

економічний розвиток через виробництво суспільних благ, субсидування 

розробки нових технологій, інвестування в науково-дослідні роботи й в системи 

вищої професійної освіти, а також через формування інституційного середовища 

інноваційного розвитку» [229]. Такі завдання визначають коло викликів, що 

стоять перед потенційними реформаторами системи рекрутування в політичному 

менеджменті України. 

Гнучке ставлення до завдань розвитку держави потребує появи таких 

якостей управлінської ланки, як можливість партнерської співпраці 

з недержавними структурами, економічними акторами тощо. Цілком 

обґрунтованим є рекрутування посадовців з відповідного середовища або 

з профільною освітою. Згідно з нормативними аспектами досвіду сучасної 

Польщі, «координація в публічному управлінні полягає в гармонізації різної 

діяльності органів управління і державних установ для досягнення поставлених 

завдань… Колегіальність ґрунтується на спільному прийнятті рішеннь кількома 

або навіть більшою кількістю наділених рівними правами осіб» [239, c. 11]. 

Зазначене формує обмеженість нормативних альтернатив політичного 

управління. 

Аналізуючи досвід держав сталої демократії, потрібно зауважити, що 

результативність діяльності виконавчих структур залежить від можливостей 
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комплексного вирішення поставлених завдань. Це вимагає від системи 

рекрутування постачання кадрів, які володіють проективним мисленням та 

орієнтуються в ключових трендах інноваційної діяльності, що отримує широку 

політичну підтримку населення. Згідно з досвідом політичного управління 

сучасної Чехії, «в уряді переважаюь типові взаємини домінування і залежності. У 

сфері місцевого самоврядування взаємини домінування і залежності не мають 

місця. На рівні самоврядування рішення приймаються в колегіальному порядку, 

на рівні уряду – в порядку монократії (один чиновник)» [240, с. 11]. Тому рівні 

політичного управління визначають вимоги до ділових якостей політичних 

кадрів. 

Система рекрутування в політичному менеджменті в сучасній Україні 

пов’язана зі змістом завдань національного державного будівництва. Ці завдання 

враховують першочергові потреби, пов’язані з розбудовою інфраструктури для 

забезпечення потреб економічного та соціального розвитку. Умови 

демократизації охоплюють визначення певних механізмів комплектування 

керівних посад. Водночас, усі кадрові політичні заходи підпорядковані меті 

держави. У статті Дж. Метен і Р. Дендо «Балансуюче місцеве рекрутування 

кандидатів у Бельгії», зауважено, що рекрутування кандидатів до участі у 

місцевих виборах є складним завданням. При цьому, партії мають складності у 

відборі  кандидатів, переважно через зменшення чисельності партійного 

членства й зниження інтересу до місцевих партій. Одним з найважливіших 

шляхів подолання зазначених труднощів є встановлення хиткого балансу між 

різними типами кандидатів у списку. Місцеві партії потребують кандидатів, які 

втілюють дві основні функції, перша - залучення виборців до системи відкритого 

списку, й інша, - служіння інтересам партії після того, як їх обрали. Як результат, 

партійні лідери зараховують до електорального списку кандидатів, які належать 

до партійної структури радників та членів партії. Белгійськими науковцями 

відповідно до значних масивів даних розглянуто 86 списків партії, які взяли 

учась у виборах до 262 валонських муніцепалітетів в Белгії в 2012 році. Участь 

різних типів кандидатів досліджувалася через індивідуальні списки, а саме 
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позиції в них «зовнішніх» кандидатів – партійних активістів, «зовнішніх» 

партійних радників, а також партійних мерів та міських адміністраторів. На 

другому етапі ідентифікувалися чинники, які пояснюють варіації присутності 

таких кандидатів у списках. Залежно від демографічних чинників, розміру 

муніципалітету, сільської чи міської місцевості, методології складання 

партійного списку, незалежності від національної партії, визначаєтьвся чинник 

змагання партій, кількість списків, що перебувають у змаганні, майбутні 

електоральні альянси місцевого рівня [327], також див.:[185]. Для системи 

рекрутування політичних кадрів в Україні цей досвід визначає необхідність 

подальшої інституалізації та укріплення зв’язку з місцевим рекрутаційним 

середовищем. 

Специфікою розбудови української держави в новітніх умовах є перехід 

від адміністративно-командної системи до демократичного урядування. Одним 

з методів такого врядування є впровадження ринкових принципів у процес 

формування механізмів політичного управління. Ці механізми не є прямо 

пов’язаними з економічною ситуацією, а, швидше, визначаються переліком 

альтернатив і пропозицій з боку політичних і наявних суспільних сил. Як 

свідчить американський досвід, опрацьований вітчизняними фахівцями, 

«Державне управління антрепренерського або ринкового типу (аntrepreneurial 

government) базується на принципах ефективності, викладених у вже згадуваній 

книзі Д. Осборна і Т. Геблера. До сказаного додамо, що в політико-

адміністративній системі нової антрепренерской моделі уряд відіграє роль 

своєрідного каталізатора. Він передає виконавчі функції (забезпечення послуг) 

некомерційним, громадським організаціям, залишаючи за собою функції 

контролю і вироблення загального напряму робіт» [189]. На нашу думку, 

система рекрутування політичних кадрів в умовах демократизації сучасної 

України передбачає перехід від демократичної моделі управління до 

антрепренерської (див.:[106]).  

Це обумовлює потребу в зміні мислення як нових генерацій кадрового 

забезпечення, так і органів, які здійснюють комплектування кадрами політичний 
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менеджмент. «Антрепренерська модель передбачає переважно орієнтацію 

державного керування не на бюрократичні правила й власний бюджет, а на 

конкретні завдання. Це означає, що на першому етапі організація чітко визначає 

мету або, здебільшого їх комплекс, а потім розробляє систему правил 

і відповідний досягненню мети (їй) бюджет» [189]. У такому контексті одним 

з провідних завдань розбудови вітчизняної державності є забезпечення 

співвідношення витрат та наявних ресурсів з метою забезпечення потреб 

суспільства.  

У цих умовах орієнтація нових генерацій керівників виконавчої ланки на 

досягнення результатів публічної діяльності має цілком виражений фінансовий 

та ресурсний характер. Це очевидно навіть на прикладі моделей залучення кадрів 

у  КНР. Китайські дослідники розуміють рекрутування на низовому рівні як 

рекрутування до членства в комуністичної партії. У цьому процесі важливе місце 

посідає реабілітація мільйонів кадрів після культурної революції. Новий 

партійний порядок денний економічного будівництва, повернення старих 

(усунених у період культурної революції) кадрів, рекрутування молодих та 

краще освічених кадрів у китайському керівництві спостерігається в період 

з 1982 до 1984 року. За ці два роки відбулося зростання кількості освічених 

кадрів від 38% до 53% і зниження середнього віку кадрів з 64 до 58 років. 

Вимогами для добору кадрів стали: вища інженерна освіта, відхід від 

маоїстських ексцесів, ідеологічна незаангажованість, прагматичне вирішення 

проблем та відсутність зацікавленості в західних цінностях [331]. Такий досвід 

зумовлює потребу в подальшій деідеологізації вітчизняних процесів політичного 

рекрутування, а також вказує на можливості швидкого досягнення результатів 

модернізації. 

Поряд із завданнями розбудови ефективної держави вагомим підґрунтям 

розвитку системи рекрутування в політичному менеджменті стає розбудова 

держави представницької, тобто такої, у якій апарат політичного управління 

буде невід’ємною частиною громадянського суспільства. Плюралізація 

ідеологічних та доктринальних засад політичної діяльності висуває вимогу щодо 
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політичної нейтральності та толерантності кадрів політичного менеджменту. За 

інформацією О. Нойманн, «дослідження структур земельних парламентів 

сучасної ФРН доводить, що вони представлені, як і в Бундестазі, 

управлінськими, фаховими та політичними структурними групами інститутів… 

Провідне місце під час формування фахових та політичних інститутів німецьких 

ландтагів посідають кількісні та процедурні виміри їх створення» [158, c. 11]. 

Зазначене свідчить, що представницькі інститути в умовах сталої демократії не 

повною мірою підпорядковані принципам раціонального кадрового добору. 

Розбудова дієздатного громадського середовища політичного 

менеджменту в умовах сучасної України виступає постійно діючою вимогою до 

функціонування системи рекрутування політичних кадрів. У перспективі нові 

генерації керівників політичного менеджменту мають працювати в умовах 

постійної відповідальності та готовності до запитів з боку громадськості, яка 

постійно взаємодіє з структурами управління (див.:[109]). «Зміни, що 

стосувалися розширення повноважень земельної та федеральної законодавчої 

влади, не позначилися на демократичних принципах врядування і сприяли більш 

повному врахуванню інтересів земель та комун», зауважує 

О. Нойманн [158, с. 12],  також див.:[277]. 

Організація масштабних реформ системи рекрутування політичного 

менеджменту має на увазі існування структурних засад системи політичного 

менеджменту та її обмеження щодо зовнішнього середовища. Також 

комплектування політичними посадовцями структур політичного менеджменту 

має враховувати їх досвід співпраці з законодавчими органами та органами 

спеціального спрямування. Розуміння цих особливостей політичного 

менеджменту вимагає подальшої диференціації кадрового забезпечення 

політичного менеджменту. Згідно з досвідом політичного рекрутування Данії, 

«соціальний аспект партійного членства може бути представлений як залучення 

нових членів до побудови командного духу у спокійні часи, у міжвиборчий 

період, встановлення стосунків з фракціями потенційними, або реальними. 

Багато дацьких політичних партій розробили стандартну процедуру отримання 
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нових членів, так званий рецепційний пакет, що охоплює осередки та центральні 

штаб-квартири партій. Якщо тісні соціальні зв’язки з іншими членами осередку 

не створені з самого початку, існує відносний ризик, що членство буде 

припинено досить швидко. Нові члени мають бути зацікавленими залишатися в 

середині соціальної мережі, а також бути зацікавленими долучатися до 

політичної команди місцевого осередку» [330]. Означений досвід свідчить про 

можливість децентралізації добору політичних кадрів за умови наявності якісних 

та активних партійних структур. 

Усвідомлення особливостей політичного менеджменту в умовах 

плюралістичного суспільства спонукає до закладення певних функціональних 

вимог до системи рекрутування. Ними є відповідність схемам повноважень 

розподілу статусу процесуальних засад політичного менеджменту, а також їх 

взаємного підпорядкування. У таких умовах політичний менеджмент 

демократичної країни має бути орієнтованим або на модель єдиного центру 

рекрутування, або на дисперсну модель, що передбачає наявність рекрутаційно-

кадрової діяльності всіх структур як у центрі, так і на місцях як це існує 

в країнах сталої демократії. Однак, в українських умовах поки що більш 

придатною є модель централізованого рекрутування, оскільки це пов’язано зі 

специфікою політичного менеджменту технологізованого суспільства. 

Зарубіжний досвід свідчить про ретельну документальну деталізацію 

процесу політичного рекрутування. До компонентів так званого рецепційного 

пакету, згідно з даними організаційного посібника соціал-демократичної партії 

Данії належить:  лист – запрошення з партійної штаб-квартири, які розсилаєься 

протягом одного тижня; інформаційний пакет про організацію політики партії з 

штаб – квартири; пряме запрошення з місцевого осередку за телефоном, або 

розсилання листа – запрошення протягом десяти днів; місцеві органазаційнй а 

інформаційний пакети з інформуванням про один або декілька видів поліичної 

діяльносі; проведення індивідуального інструктажу; запрошення до місцевого 

мітингу з новими членами осередку; запрошення до участі в громадській 

активності з меншим наголосом щодо політичних питань і більшому фокусі на 
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соціальний діалог та розваги. Місцеві осередки політичних партій, місцеві 

традиції утворення соціальних зборів або святкування окремих подій протягом 

року визначають форми низової політичної активності. Це і є тим випадком, 

коли таким чином формується молодіжне крило партії. Конгрес національної 

партії також охоплює святкування кожного року, на яких національні лідери, 

делегати та звичайні партійні члени збираються і встановлюють соціальні звязки 

[330]. Цей досвід вказує на подвійний формально-неформальний характер 

процесів політичного рекрутування на локальному рівні.   

Схема рекрутування кадрів також має враховувати різні системи 

впорядкування політичного менеджменту в сучасній Україні. Ці стосунки 

багаторазово змінювалися починаючи з 1991 року і до 1994–1996 років. 

Законодавча влада виразно домінувала в питаннях спрямування дій політичного 

менеджменту. У період з 1996 до 2004 років (період президентства Л. Кучми) 

мав місце період домінування політичного менеджменту, який здійснювався на 

основі вимушеної співпраці законодавців з президентською гілкою. Період 

з 2005 до 2010 років знаменувався зростанням впливу законодавчої влади на 

основі парламентської більшості (див.:[248]). З 2010 року вектор взаємовідносин 

між виконавчою та законодавчою владою знову змінився на користь останньої. 

Тому система рекрутування в Україні потребує визначеності щодо ставлення 

посадовців політичного менеджменту стосовно законотворчої системи країни. 

Від цього залежить спрямованість та ефективність нормативних принципів. 

Відповідно до усталених дидактичних уявлень, «політичний менеджмент – це 

передусім гілка управління, відповідальна за здійснення політики й дотримання 

законів, вироблених законодавчою владою, незмінне ядро будь-якої форми 

правління. Головним завданням політичного менеджменту, яка формулює 

політику держави й забезпечує її виконання, є керівництво, управління 

загальними справами держави. Сьогодні в політологічній літературі ведуться 

дискусії щодо структури, функцій і компетенцій політичного менеджменту 

в сучасних політико-адміністративних системах» [189].  
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Формування системи рекрутування політичного менеджменту також 

передбачає стратегічний характер її завдань, що вимагає відповідного способу 

прийняття рішень та кваліфікації. За таких умов має бути підсумований досвід 

виконання програм держави, програм урядів та їх відповідність наявним 

завданням розбудови української держави. Згідно з поглядами на політико-

адміністративне управління В. Комаровського, «функціями політичного 

менеджменту є: 1) визначення основних напрямів політики держави; 

2) здійснення основних напрямів політики; 3) мобілізація підтримки проведеної 

політики; 4) «церемоніальне» (формальне) керівництво як символ єдності 

національної держави; 5) керівництво в період криз, у силу того, що політичний 

менеджмент має дуже широкі узаконені повноваження» [189]. 

Система рекрутування політичного менеджменту за умови демократизації 

повинна орієнтуватися також на відновлення та розбудову основних 

бюрократичних механізмів управління. Система наказового та розпорядного 

механізму виконання партійних завдань в умовах трансформації передбачає 

зосередження значного адміністративного ресурсу, використання якого є досить 

не простим завданням для наявних кадрів, система підготовки яких відсутня, 

відсутній компонент бюрократичного управління. Це стосується досвіду країн 

розвиненої демократії. Данські локальні осередки політичної партії висувають 

такі основні специфічні вимоги для свого політичного управління: талановиті та 

навчені внутрішні кандидати та представники, досвідчені та навчені внутрішні 

службовці, досвідчені й активні члени та освідченні та демократичні місцеві 

громади. Освітня активність має бути інтегрована у планування місцевих 

осередків для того, щоб досягти цих вимог. Вони також чинні для рекрутування 

членів і кандидатів у межах планування кампаній і місцевих демонстрацій. Ці 

вимоги є релевантними як політичний сигнал місцевій громаді щодо важливості 

громадянської освіти та популярних демократичних засад для місцевих осередків 

[330], також див.:[82]. У такий спосіб досвід партійного політичного 

менеджменту на локальному рівні в Європі визначає підвищення рівня 

ініціативності місцевих партійних функціонерів (див.:[186]). 
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Зосередження на завданнях українського державотворення передбачає  

підтримку в межах системи рекрутування такого кадрового балансу, який був би 

спрямований на рівноважне забезпечення кадрами різних структур та органів. 

Неприпустимою з точки зору завдань демократизації є конкуренція між різними 

ланками бюрократичного механізму, що зашкодить виконанню важливих 

державних завдань. На думку знаного українського політолога 

Ю. Шайгородського, «…важливим є пошук шляхів подолання політико-

управлінської прокрастинації та її виявів у практичній площині. У такому 

контексті, на нашу думку, ключовою проблемою є та, що Україна досі живе без 

прийнятої на рівні держави стратегії розвитку. Неодноразові спроби здійснити 

розробку такої стратегії й навіть підготовка на державному рівні кількох її 

проектів не були успішними. Як наслідок, – більшість розроблених і прийнятих 

програм, концепцій, планів тощо, як правило, малоефективні, зазнають 

чисельних змін, доповнень чи навіть – скасувань» [300, с. 90]. Функціонування 

системи політичного менеджменту в контексті важливих невідкладних завдань 

державного будівництва передбачає орієнтацію кадрового складу на 

комплексність державної політики та досягнення високих показників розвитку.  

Зарубіжний досвід свідчить, що попри політизованість системи 

рекрутування кадрів в умовах Західної демократії завдання уряду 

є комплексними і такими, що враховують увесь спектр питань управління, 

у жодному з яких не можна припустити падіння рівнів показників розвитку. Як 

свідчить датський досвід, «лідерство на місцевому рівні має бути вирішено через 

рекрутування та талановитих нових членів, які запропонують їм роботу 

в осередках. Осередок має потребу призначити кандидатів на наступні вибори 

й заповнити велику кількість внутрішніх вакансій для цих виборів. Але, навіть, 

на ранній стадії планування важливо визначити нові лідерські таланти, які 

можуть приготувати осередок для майбутніх викликів. Службовці партійного 

осередку пропонують новим членам можливість політичної діяльності та впливу. 

Також це можливість для кращого розуміння політичного розвитку через 

навчання та розподіл політичних ідей та активності у спільно мислячих людей» 
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[330], також див.:[160], [161], [162], [163]. Баланс між політичними й суто 

адміністративними посадами в системі політичного менеджменту в умовах 

сталої демократії також є певним викликом для вітчизняної системи 

рекрутування політичного менеджменту, що проводить процес реформування.  

У процесах рекрутування посад політичного менеджменту великого 

значення набувають чинники ефективності та необхідності забезпечення 

контролю над ключовими важелями політичного управління. Між цими двома 

полюсами й перебуває цілісність призначення керівних посад в уряді в сучасних 

умовах. До бюрократичної та адміністративної збалансованості додається 

й гендерна проблематика. Однак, зарубіжний досвід свідчить, що «гендерно 

збалансоване представництво в політичному врядуванні є наріжним каменем 

сучасної відповідальної демократії та ключовою умовою утвердження гендерної 

рівності в суспільстві», зауважує О. Рудік [224, с. 12].  

Завданням розбудови державності сучасної України визначають як один 

з ключових пріоритетів формування дієздатних та стабільних органів управління 

здатних реагувати на ситуацію за короткий час. Тому кадрові рішення мають 

враховувати здатність посадовців приймати рішення в стислі терміни. Крім того, 

рівень підготовки всіх ланок керівників політичного менеджменту мають 

враховувати ступінь їх обізнаності в питаннях конкретної галузі управління, або 

рівня керівництва, що передбачає їх перебування на певній посаді протягом 

чітко визначеного терміну. Таким чином, вітчизняна система рекрутування 

політичного менеджменту повинна враховувати інтереси самої бюрократичної 

структури, яка має ґрунтуватися на досвіді та навичках конкретних посадовців, 

які виконують функції управління. Як зазначає І. Паславський, «нова політична 

еліта вже з перших днів відчуває, що колишні її соратники – ЗМІ – 

перетворюються у прискіпливе око суспільства, в інституцію, що готова 

критично й ревізіоністично сприймати дії й висловлювання членів уряду» [176]. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід засвідчує, що під час модернізації системи 

рекрутування в політчиному менеджменті потрібно враховувати вимоги 

демократизації.  
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Як чинник політизації, система рекрутування буде дедалі більше зростати. 

Тому система призначення посадовців має враховувати як ідеологічну 

компетентність та лояльність посадовців, так і рівень їх професійної 

компетентності. Цей баланс досягається на основі поєднання принципів 

політичного й бюрократичного призначення. На думку О. Рудіка, «політичні 

положення Угоди «Про асоціацію з ЄС» стануть надійним дороговказом на 

шляху виконання Україною політичних критеріїв вступу в ЄС, оскільки 

в документі чітко визначені політичні завдання, які має досягнути Україна під 

час реалізації Угоди, а також основоположні принципи, яких мають 

дотримуватись Сторони. Створення інституційної системи виконання Угоди 

стане потужним стимулом європеїзації політичної та адміністративної систем 

Української держави» [226, с. 9-10]. Тому цілком очевидним є нормативне 

підґрунтя потенційних реформ політичного менеджменту в Україні. 

Одним з виявів зарубіжного досвіду політичного рекрутування є проект 

залучення добровільних помічників політичних партій, запроваджений у Великій 

Британії. Проект, репрезентований Р. Вілером [338], визначає спосіб, у який 

політичні партії визначають місцеві кадри й пропонує приклади місцевих 

ініціатив, що здійснюються політичними партіями та ефективні приклади 

пошуку придатних діячів, які рекрутують громадсько-політичних 

службовців (див.:[124]). 

Існуючий процес добору політичних кадрів у Великій Британії є схожим 

з тим, як комерційні корпорації здійснюють закритий добір у межах надання 

преференцій найбільш активним членам. Ця система має певні переваги, 

оскільки вона фокусується на зв’язках місцевих рад, на які стимулюючий вплив 

справляє суперництво локальних лідерів (див.:[164]). Цей механізм висуває 

певну кількість політичних лідерів. Однак, окреслена система добору не може 

забезпечити різноманіття кандидатів і надає перевагу білим кандидатам 

середнього віку. 

Зарубіжний досвід дає змогу сформулювати завдання системи 

рекрутування в політичному менеджменті України в умовах демократизації та 
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європейської інтеграції, а також в умовах загроз національної державності. 

Такими завданнями є: адаптивність, креативність, технологічність, 

інклюзивність та увага до національних інтересів, відповідність європейським 

стандартам, етична обґрунтованість. 

В Англії добір так званих громадських керуючих (councillors) [338] більш 

адекватно вирішує питання різноманіття політичних кадрів. Певна кількість 

політичних організацій спрямовує свою кампанію до необмеженої 

й неструктурованої за політичними уподобаннями групи 

людей (див.:Л. Джівел, М. Сігел [323]). Наприклад, ідеться про жінок, які 

належать до етнічних меншин. Ці організації мають більш значне уявлення щодо 

ролі громадських керуючих і пропонують більш серйозне бачення щодо своїх 

заходів. 

Згідно західних публікацій, якщо політичні партії спрямовують зусилля на 

зміну політичного рекрутування, то існує п’ять позицій, які можуть допомогти 

залучити широку групу громадян як добровільних помічників, які можуть 

ефективно виконувати роль функціонерів у партії. Перше – це відкритий добір, 

відкритість рекрутування [338]. Такий спосіб рекрутування відбувається за 

межами членської бази партії та ведеться шляхом пошуку талантів і прямих 

оголошень. Відкрите рекрутування призводить до змін у процесі розгляду 

кандидатур та більш чітко визначає ефективних членів і здійснює виробничий 

тиск на існуючих громадських радників. 

Другий етап – це відбір всередині партії, який має на меті запропонувати 

нові правила щодо партійних функціонерів. Таке втручання партій зменшує 

різноманіття в кількості радників. 

Третім етапом є визначення ролей та відповідальності. Цей етап визначає 

активістів партії, або політичних підприємців, активістів, які за підтримки партій 

можуть здійснювати діяльність в своїй місцевій громаді та здійснювати 

ефективну підтримку на місцях. 

Четвертий етап – це етап мотивації громадської активності, який полягає 

у використанні таких місцевих активів, як місцева демократія й боротьба за 
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лідерство. Це дає змогу шукати лідерів серед громадян й надає лідерам 

можливість виявляти себе в низці місцевих громадських агенцій. 

Політичні партії вносять велику кількість переваг у місцеве 

самоврядування, якщо вони відповідають на потреби локальних громад, спільнот 

через добір своїх місцевих кадрів. Вони можуть набути значних ресурсів для 

розгортання діяльності на рівні центрального уряду, у той час, як місцеві 

партнери також можуть відстоювати свої інтереси. 

Американські дослідники П. Сіавелес і С. Моргенштерн розглядають 

політичне рекрутування та добір кандидатів у Латинській Америці в межах 

авторської структури для аналізу [335]. Вони вважають, що однією з основних 

призумпцій представницької демократії є добір тих, хто здійснює управління, 

але, як відзначають учені, дуже мало відомо про тих, хто виконує добір, або 

«привратників» демократії. 

Близькі до українських реалій проблеми розглядають румунські вчені 

О. Процик та М. Матіческу [332]. Вони встановлюють специфіку політичного 

рекрутування в демократичному транзиті на прикладі Румунії. Ці автори на 

основі румунських даних здійснили аналіз парламентської презентації 

клієнталістських відносин. Науковцями встановлено взаємозвязок між 

клієнталістськими відносинами в багатих ресурсами округах й отриманням 

мандатів висуванцями гірничодобувних компаній. Наслідком таких 

практик,стверджують румунські політологи, є поява серед членів парламенту 

менеджерів великих добуваючих підприємств Румунії.  

Згідно з африканськими вченими [329] в політичній системі рівень 

політичної соціалізації та природи рекрутування політичних еліт базується на 

рівні політичної культури, що слугує функціональним регулятивним механізмом 

для виживання системи. Однак, рівень політичної культури може розглядатися 

як головна характеристика політичної системи, що позитивно впливає на 

виживання системи через політично мотивований економічний 

розвиток (також див.:В. ле Він [326]). 
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На противагу цьому, в країнах третього світу, таких, як Нігерія, 

неспроможність політичної культури походить від політичної нестабільності. 

При цьому, як вважає М. Омодіа [329], способи відновлення політичної 

стабільності в Нігерії здебільшого були демократичними. Проте, важливо 

підкреслити, що коли звільнені армійські офіцери не були прямим чином 

залучені до урядування, вони активно були залучені до впливу політичних 

акторів на населення. 

З позиції структурно-функціональної перспективи М. Омодіа було 

досліджено, що механізм рекрутування еліти в Нігерійській четвертій республіці 

був побудований на системі заходів, яка закрила доступ до еліти мас. Це без 

сумніву призвело до того, що відбулася зміна політичних акторів у межах 

певного виборчого циклу. Коли нові еліти були створені, вони представляли 

інтереси політичного класу через підтримання статусу-кво в соціальних 

відносинах між політичними елітами та народом [172], також див. : [194]. Через 

це дисфункційні соціальні відносини можуть бути виправлені у випадку, якщо 

політичні еліти будуть набиратися через відкритий і змагальний процесс 

(див.:К. Полднєв [187]). 

Згідно з африканським ученим, політичні партії повинні ефективно 

здійснювати функції політичної освіти серед своїх виборців, а також серед інших 

соціальних груп та демонструвати внутрішню демократію через відкритість 

політичного рекрутування. Це, без сумніву, може створити основу для посилення 

позицій демократії. 

Політичні еліти, навіть якщо йдеться про новоутворену еліту, фокусуються 

на підтримці статусу-кво шляхом виключення з процесу рекрутування контреліт, 

що призводить до політичної нестабільності. 

У межах професійно орієнтованого підходу до рекрутування 

в політичному менеджменті виокремлюють шляхи підвищення ефективності 

публічного урядування (див.:[165]). Такими є: підвищення мотивації, 

дослідження ціннісних засад, участі громадян у процесах державно-політичного 

управління. Також важливе значення відіграє механізм забезпечення зміни 

поколінь у державно-владних структурах. 
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Чинником професіоналізації діяльності державних службовців є їх 

політична підготовка в межах менеджерської парадигми, а також консультацій 

з політичними силами щодо ступеня й рівня розмежування політичних та 

управлінських завдань. 

Вищевикладене свідчить, що основними особливостями структурно-

функціонального підходу до аналізу вітчизняної системи політичного 

рекрутування є визначення параметрів елементарної структури запитів 

і відповідей системи, відмінностей викликів політичного середовища й системи, 

вимог щодо політичної ефективності конкретних суб’єктів рекрутування.  

Таким чином, принцип поєднання політизованих та адміністративно 

орієнтованих посад (див.: [249], [250]). у системі політичного менеджменту в 

умовах демократії є постійно діючим орієнтиром. Реальними кроками щодо його 

наповнення виконанням є аналіз політичного й адміністративного потенціалу 

державних посад, ступінь стабільності у функціонуванні органів політичного 

менеджменту. Необхідною передумовою функціонування системи забезпечення 

політичних кадрів в умовах демократизації є наявність співпраці громадянського 

суспільства й політичного менеджменту, а також зацікавленість громадськості в 

забезпеченні належного кадрового потенціалу управління державою відповідно 

до її завдань. 

 

2.2. Завдання рекрутування кадрів політичних інститутів в умовах 

державного будівництва України 

Процеси державного будівництва сучасної України в сучасній політичній 

науці розглядають як один з провідних імперативів визначення мети й завдань 

політичного управління в трансформаційному суспільстві. Усебічний аналіз 

порядку денного розвитку держави передбачає визначення його пріоритетів 

і змін, які відбуваються протягом короткого часу. Саме недвозначне розуміння 

напрямів еволюції української держави і є ключовим моментом для 

структурування інформації щодо критеріїв та оцінки функціонування та 

траєкторії розвитку практики рекрутування політичного менеджменту. Саме ця 

ланка недвозначним чином пов’язана з реалізацією завдань розбудови 
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державності, їх  адекватне розуміння дає змогу побачити відмінності між 

проектами й дійсністю. 

Розв’язання проблем формування системи рекрутування політичного 

менеджменту в Україні перебуває в площині висування адекватних вимог до 

нових політичних кадрів. Оскільки політична система України має риси системи 

перехідного характеру, її функціонування не є повністю стабілізованим. Це 

визначає можливості раптової зміни ситуації протягом короткого часу й вимагає 

від керівників окремих політичних інститутів та органів політичного 

менеджменту діяти на основі всебічного аналізу ситуації та приймати швидкі 

й оперативні рішення та вживати заходів до їх виконання. Згідно з К. Малковим, 

«основним чинником, який впливає на прийняття рішень в умовах 

невизначеності – це обмеженість в часі та швидкість реалізації отриманих рішень 

у практичну діяльність. Якщо за умов ясності ступінь ризику знижується і 

з’являється можливість детально оцінити всі наслідки рішень, то під час 

обмеженості всіх ресурсів основний акцент робиться на оперативне обговорення 

та інтуїцію лідера, а не на детальний прорахунок» [147]. Поряд з концепцією 

системи рекрутування політичних кадрів у сучасній Україні необхідною є 

розбудова інститутів прийняття рішень, їх формалізація. Ці заходи здійснюються 

на основі ретельного наукового опрацювання.  

У межах проектів щодо адаптації й прийняття рішень в умовах 

нестабільності, необхідним є проведення пілотних проектів і тренінгів щодо 

керівників та посадовців політичного менеджменту (це стосується таких 

політичних інститутів, як політичні партії, громадські рухи, керівники 

державних адміністрацій та органів самоврядування тощо). Досвід 

демократизації сучасної України свідчить про можливість раптових змін 

ситуацій, які вимагають адекватної реакції рекрутаційних структур політичного 

менеджменту, що пов’язані з конкретними політичними інститутами. На думку 

К. Малкова, «прийняття рішень в умовах невизначеності і високої динаміки 

зовнішнього середовища стикається з обмеженістю ресурсів і, у низці випадків, 

представляється скрутним «на ходу» оцінити наслідки результатів прийнятих 
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рішень. Виходячи з даного твердження, необхідно задуматися про створення 

регламентованого єдиного механізму прийняття рішень (певної послідовності 

дій), використовуючи який можливо розробляти і приймати рішення в будь-яких 

умовах» [147]. Політичні вимоги до системи рекрутування в політичному 

менеджменті до суспільства в умовах демократії є досить жорсткими. Вони 

стосуються не лише реалізації програмних положень політичних інститутів, 

у яких здебільшого закладені параметри розвитку, але й утримання наявного 

рівня. 

Ступінь задоволеності громадян владою залежить від рівня їх добробуту. 

«Невизначеність являє собою відсутність інформації й уявлень політичної 

системи про існуючі соціальні проблеми або інтереси певних соціальних груп, 

яка не дозволяє передбачити результати рішень», – вважає М. Ялманов [314]. 

Стан нестабільності, який характеризує діяльність політичного менеджменту 

сучасної України, особливо яскраво мав вияв під час формування державних 

інституцій в 1990 роках. За короткий час змінилося п’ять урядів, що ставило під 

сумнів можливості послідовного впровадження програмних принципів. Такими 

причинами нестабільності були проблеми соціально-економічного розвитку та 

кризовий стан після розпаду СРСР.  

У сучасних умовах основними викликами, які спричиняють умови 

нестабільності є розвиток глобальної економіки, а також діяльність фінансово-

політичних суб’єктів. Завданням урядів та державних адміністрацій у цих умовах 

виступає забезпечення нормального функціонування всіх механізмів державної 

структури та життєзабезпечення соціуму. Водночас, передбачення раптових змін 

є основою прийняття правильних рішень політичними інститутами. На думку 

М. Ялманова, «перевага демократії перед іншими режимами в тому, що вона 

допускає перший і другий рівень невизначеності, що ліквідуються за рахунок 

вибору нового політичного курсу, здатного подолати низьку ефективність 

процесу прийняття політичних рішень, викликану невизначеністю. У той час як 

у тоталітарних і авторитарних режимах висока ймовірність виникнення третього 
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рівня (стадії) невизначеності, здатної призвести до дестабілізації, кризи та 

насильницької зміни режиму» [314]. 

Формування дієвої системи рекрутування кадрів політичного менеджменту 

передбачає добір персоналій за такими переконаннями та настановами, які 

будуть спрямовані на збереження стабільності як провідної цінності 

державотворення (див.: С. Слабов [241]). Водночас політичний плюралізм може 

спричиняти розбіжності в тлумаченні корисності та доцільності реалізації тих чи 

тих владних проектів. Помилка в стратегічному плануванні та локальних діях 

політичних інститутів може спричинити масові виступи й раптову зміну владної 

команди [256], [257]. Тому за правлячою групою та виконавчою ланкою завжди 

зберігається завдання постійного моніторингу політичної ситуації з метою 

викриття передумов раптових змін. Згідно з Р. Панухніком, «у ключових 

політичних іграх на вищому, політичному рівні елітарні актори будуть змушені 

легітимізувати свій вибір посиланнями на національну історію та національні 

корені, а також на необхідності збереження національної ідентичності» [174]. 

Формування системи рекрутування має враховувати також специфіку 

вітчизняної політичної боротьби, яка здебільшого спирається на політичний 

популізм та висування нереальних вимог з соціального забезпечення населення.  

Крім соціального популізму висування вимог опонентів влади може 

спиратися на ірраціональні апеляції національних цінностей менталітету та 

ідентичності. Ці вимоги мають суб’єктивний характер і їх виконання владою 

завжди заводить їх у глухий кут, оскільки викликає невдоволення інших верств 

населення. В. Батурін вважає, що «політичне рішення – це завжди складний 

діалектичний процес, що починається з появи політичної проблеми 

й закінчується з її дозволом, зняттям. Політичне рішення – це і спосіб реалізації 

інтересів учасників політичних подій. Політичний процес є взаємодія певних 

політичних позицій, носіїв відповідних поглядів, виконавців тих чи інших 

політичних ролей» (див.:[17]). 

Викликом до системи рекрутування політичного менеджменту України 

є мінливість відносин у самій владній структурі, у якій можуть бути присутні 
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представники різних, іноді конкуруючих політичних сил. За таких умов курс 

менеджменту політичних інститутів може також змінюватися 

в непередбачуваному напрямі. Висування політичних проблем на національний 

порядок денний є явищем суб’єктивного характеру й може бути визначений 

суб’єктивно внутрішньо-організаційними потребами та інтересами політичних 

суб’єктів, а не інтересами всього суспільства. Такі дії та вимоги вимагають від 

політичного менеджменту як менеджменту політичних інститутів та суспільства 

зосередження уваги переважно на найважливіших проблемах держави. Зазначене 

бачення має скластися в рамках стратегічного макрополітичного мислення. 

«Стратегія суспільного розвитку – це своєрідна надія, де амбітний план-проект 

майбутнього, пов’язаний з оцінкою сьогоднішніх (стартових) позицій, 

потенціалу, можливостей, ресурсів і загроз. Це план, пов’язаний з прогнозом 

стратегії розвитку інших країн і співвіднесення з їх стратегічними цілями. 

Нарешті, стратегія – це передбачення шляхів глобального розвитку, 

цивілізаційного поступу й нашого місця в ньому. Коли йдеться про стратегію, 

ідеться передусім про майбутнє. Багато в чому ірраціональне, багато в чому – 

міфологічне, оскільки стратегія – не лише ідеальна форма для проектування 

майбутнього, але й – актуальна діяльність – наповнена змістом», стверджує 

Ю. Шайгородський [300, с. 90], також див.:[269]). Отже, діяльність щодо 

політичного менеджменту в умовах політичної, економічної стабільності 

визначає необхідність раціонального та аналітичного підходу до розв’язання 

проблем порядку денного.  

Досвід сучасної України свідчить про те, що вектори постановки завдань 

перед політичним менеджментом неодноразово змінювалися. Ознаками 

перевантаження діяльності уряду є постійне висування популістських вимог та 

поява нових завдань через виявлення локальних недоліків, що змушує 

розосереджувати наявні ресурси та відволікає увагу від стратегічних завдань. 

Лише в умовах правильного визначення пріоритетів є можливість подолання 

кризових явищ у сучасній Україні та збереження певного рівня розвитку держави 

як цілісного об’єднання. Як свідчать події Євромайдану, структури політичного 
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менеджменту сучасної України перебувають під тиском громадської думки та 

виступають об’єктами звинувачень у тоталітарних тенденціях. Водночас 

діяльність з цілеспрямованого вирішення наявних проблем вимагає певної 

жорсткості в дотриманні обраного курсу менеджменту політичних інститутів. На 

думку В. Батуріна, «зі зростанням різноманіття артикульованих потреб та 

інтересів виникає необхідність в їх систематизації на тій чи іншій 

концептуальній основі. У політології процес формулювання соціальних потреб у 

вигляді певним чином упорядкованих альтернатив державної політики 

називається агрегуванням інтересів (від лат. Aggrego - приєдную). Під час такої 

операції різні приватні вимоги, пропоновані до структур влади, зіставляються 

один з одним; серед них виявляються більш-менш однорідні, а потім 

узагальнюються й систематизуються за істотними ознаками. При цьому одні 

політичні вимоги можуть посилюватися, інші – приймати компромісний 

характер, треті – відхилятися. У результаті артикульоване розмаїття інтересів і 

вимог набуває певної узгодженості й впорядкованості» [17]. Система 

рекрутування кадрів політичного менеджменту в умовах політичної 

нестабільності сучасної України вимагає також розуміння процесів суспільних 

потреб і вимог, які в деяких випадках можуть бути прихованими й не бути 

артикульованими через упереджену діяльність ЗМІ та політичних сил.  

Тому для політичного менеджменту сучасної України необхідним 

є усвідомлення головних і базових соціальних потреб населення. Це охоплює 

глибокий аналіз оцінки соціальної ситуації та володіння політичними 

інститутами технікою первинних досліджень. Відповідність наявним соціальним 

вимогам з боку політичного менеджменту вимагає від неї аналізу всіх 

попередніх рішень та результативності проведеної політики. Згідно 

з українськими фахівцями ІПіЕНД імені І. Кураса НАН України, «в умовах, коли 

радянські інститути в Україні зруйновані або руйнуються, а нові не 

створюються, формування стратегії національного розвитку необхідно 

розпочинати із загальнонаціональної ідеології, орієнтованої на розвиток 

інститутів соціального потенціалу, які є реальними механізмами, здатними 
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реалізувати відповідну ідеологію. На жаль, в Україні, де постійно відбувається 

збурення суспільства, спричинене протистоянням і боротьбою політичних 

партій, такої ідеології й до цього часу не сформовано» [110, с. 185]. Отже, 

викликом, який спричиняє динамічна природа й нестабільність демократичного 

політичного розвитку є наявність багатьох суб’єктів висування вимог та 

прийняття рішень у межах висування багатьох альтернатив щодо державної 

політики [173].  

Тому ми бачимо необхідність для політичного менеджменту в цілому 

й системи рекрутування зокрема, з одного боку, враховувати ці імпульси, 

а з іншого – протидіяти відверто популістським та нереальним ініціативам. Це 

вимагає від системи рекрутування комплектування органів державної влади та 

інших політичних інститутів (зокрема, партій) виключно толерантними та 

дипломатичними кадрами, які водночас будуть обізнаними в усіх ідеологічних 

течіях. «Суб'єктами політичних рішень виступають безпосередньо індивіди, 

громадяни, члени громадських організацій або їх представники у виборних 

органах державної влади, політичних, професійних та інших громадських 

організаціях, до компетенції яких відповідно до конституції або статутом 

входять вироблення і прийняття політичних рішень», – зауважує сучасний 

учений [17]. В умовах функціонування сучасної демократичної політичної 

системи структура прийняття політичних рішень також формує елемент 

нестабільності для довгострокових проектів і стратегій. 

Потрібно враховувати, що політичний менеджмент має приділяти увагу 

всім існуючим нормативно-правовим засадам, а також брати до уваги 

агрегування суспільних інтересів, виражених у громадських і політичних 

ініціативах, які транслюються політичними інститутами. Це створює для 

політичного менеджменту певні обмеження в реалізації політики, які мають 

відповідати наявному дискурсу політичних рішень у суспільстві України (див.: 

Дмитрук Д. [79]). Така відповідність забезпечує легітимність дій політичного 

партійного менеджменту, а також політичного менеджменту громадських 

організацій. На думку В. Батуріна, «все розмаїття політичних рішень можна 
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поділити на п'ять типів: 1) закони й постанови вищих органів влади; 2) рішення 

місцевих органів влади; 3) рішення, які приймаються безпосередньо 

громадянами; 4) рішення вищих органів політичних партій і громадських 

організацій; 5) рішення місцевих органів політичних партій і громадських 

організацій» [17]. Дієва система рекрутування політичного менеджменту має 

також враховувати діяльність попередніх генерацій управління й способів 

реалізації прийнятих рішень.  

Політичні дії минулого, а також стилі керівництва формує певну інерцію та 

стереотипи прийняття дій менеджменту політичних інститутів (партії, 

громадські організації тощо). Тому нові керівники мають враховувати цей аспект 

задля забезпечення послідовності функціонування політичного менеджменту. 

«Важливими складовими соціального потенціалу є відповідність структури 

зайнятості вимогам інноваційного розвитку економіки; матеріальні можливості 

працівників щодо підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня; купівельна 

спроможність населення в придбанні інноваційних продуктів; наявність 

інноваторів-підприємців в українському бізнес-середовищі. Важливу роль 

повинна відігравати інноваційна культура; творче ставлення людей до роботи; 

прагнення людей до постійного підвищення свого освітньо-кваліфікаційного 

рівня; цінність самореалізації у професійній діяльності; цінність досягнення 

матеріального добробуту через професійну діяльність; здатність населення до 

систематичного засвоєння нових знань», вважають українські фахівці 

[110, с. 185]. Урахування відповідальності за прийняті рішення виконавчою 

владою є постійною психологічною передумовою за прийняті дії в керівництві 

керівників. У таких умовах система рекрутування має здійснювати добір 

психологічно стійких та підготовлених особистостей (див.:[270]). 

У сучасній Україні механізми формування демократичного політичного 

лідерства перебувають у зародковому стані. Тому вимоги щодо психологічної 

адаптивності й відповідності керівників-менеджерів політичних інститутів 

займаним посадам є досить жорсткими. Система комплектування керівних 

кадрів політичного менеджменту в Україні на основі політичної взаємодії груп 

інтересів не повною мірою відповідає завданням керівництва в умовах 
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нестабільності. За цих умов реалізується лише мотивація розподілу сфер 

політичного впливу, у той час як інтереси ефективного керівництва політичними 

партіями залишаються поза увагою. На підтвердження цієї тези С. Вавілов 

зауважує, що «політичні рішення характеризуються високим ступенем 

екстремальності, яка породжується об’єктивною складністю проблеми, тиском 

контекстної групи, високим рівнем політичного ризику та іншими чинниками. 

Чинники екстремальності є чинниками об'єктивного психологічного тиску 

протягом усіх якісних етапів прийняття політичного рішення (від етапу 

постановки проблеми й аж до безпосереднього акту прийняття політичного 

рішення)» [34]. Таким чином, функціонування системи політичного 

менеджменту в умовах політичної та соціально-економічної нестабільності 

вимагає як структурних, так і якісних змін у кадровому складі.  

Важливими аспектами підготовки кадрів керівництва політичних 

інститутів України є здатність виокремлювати пріоритети ситуативного 

управління, діяти в умовах екстремальних ситуацій та забезпечувати необхідний 

результат. Також важливим елементом здатності і постійно діючою вимогою є 

необхідність взаємодії з громадськістю. Крім того, не зважаючи на політичні 

уподобання та ідейні переконання, кадри політичного менеджменту мають діяти 

безсторонньо та відповідно до інтересів держави. Тому функційними завданнями 

системи рекрутування в політичному менеджменті України на сучасному етапі є: 

1) задоволення суспільного запиту на реформи; 2) забезпечення реального 

доступу до посад політичного менеджменту широкого кола претендентів; 3) 

формування механізмів відкритого добору професійних кадрів. 

2.3. Мотиваційна функція системи рекрутування в політичному 

менеджменті України 

Поняття політичної мотивації добору кадрів тісно пов'язане з проблемою 

управління політичним персоналом. Нові економічні відносини, породжені 

перехідним періодом, висувають і нові вимоги до політичних менеджерів. Це не 

лише добір, навчання й розташування кадрів, але й формування нової свідомості, 

менталітету, а отже, і методів мотивації. 
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До чинників політичної мотивації в межах розбудови системи 

рекрутування в політичному менеджменті в Україні належить відповідність 

існуючим концепціям реалізації кадрової політики, як свідчать сучасні 

документи з цього питання. Як свідчить вітчизняна нормативна база, «метою 

державної кадрової політики є забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави 

кваліфікованими кадрами» [255]. 

Важливою політичною мотивацією призначення керівників політичного 

менеджменту України є забезпечення високих соціальних стандартів в країні. Ця 

вимога є такою, що постійно актуалізується різними політичними силами. Згідно 

з положеннями сучасних українських фахівців, «позитивну суспільно 

орієнтовану вагу матиме перехід від мислення в категоріях «кризовості» до 

мислення в категоріях прогресу й досягнень» [40, с. 14]. Ступінь відповідності 

системи рекрутування політичного менеджменту залежить від економічних 

показників, тому, стратегічне бачення пріоритетів кадрової політики має вияв 

і в економічній сфері.  

Стратегічні міркуваня наголошують, що «на сьогодні в Україні домінує 

практика уникнення суспільної відповідальності. На часі – розробка 

й запровадження нової культури суспільно відповідальної поведінки. 

Актуальним є завдання елімінації протиставлення двох гілок цінностей: 

цінностей повсякденного корумпованого життя та проголошуваних з високих 

трибун ідеалів і принципів. При цьому аж ніяк не можуть бути ігнорованими 

повсякденні практики – поки вони існують, самим фактом свого існування 

є прикладом і підтвердженням такого протиставлення» [40, с. 14]. Формування 

ефективного політичного менеджменту української держави вже визначає 

наявність певних організаційних заходів які мають бути спрямовані на 

інтеграцію політичного менеджменту та створення стабільного та якісного 

кадрового резерву для виконання політичних завдань уряду (див.:[112]).  

Перспектива еволюції кадрового забезпечення політичного менеджменту 

визначає формування «інституційної спроможності» України для процесів 

євроінтеграції. «Створення інституційної структури Угоди про асоціацію має 
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стати потужним чинником європеїзації державного управління в Україні, 

оскільки: по-перше, спільні інститути сторін працюватимуть на основі принципів 

демократичного врядування та європейських адміністративних принципів, що 

сприятиме поступовій інтеграції України в європейський адміністративний 

простір; по-друге, виконання Угоди потребуватиме належним чином 

підготовлених державних службовців, які працюватимуть як у спільних 

інститутах, так і в органах виконавчої влади, що сприятиме наближенню 

державної служби України до стандартів ЄС; по-третє, наявність інституційної 

структури Угоди сприятиме формуванню нових підходів до розбудови урядом 

інституційного забезпечення процесу європейської інтеграції в цілому», вважає 

О. Рудік [225, с. 9–10], також див. [113]. Тому зовнішньополітичний вектор 

детермінує добір кадрів, які є мотивованим чітким вектором міжнародної 

інтеграції. 

Політична мотивація рекрутування державного політичного менеджменту 

вимагає ефективності та зосередження зусиль в одному центрі. Тому 

«удосконалення й ефективність цих механізмів забезпечує Національне 

агентство України з питань державної служби, як єдиний орган формування та 

реалізації державної політики у цій сфері» [255], також див.: А. Леонова 

та ін.:[143]. 

Сучасна система рекрутування політичного менеджменту перебуває в полі 

дії низки викликів. Одним з основних серед них є неможливість отримання 

висококваліфікованих кадрів протягом тривалого часу. Звідси, «головною 

проблемою для державної служби є стабільність, а її інтегрований показник – 

плинність кадрів» [255]. 

Засобом, який має усунути недоліки у плинності кадрів та забезпечити 

стабільність політичного менеджменту є нормативно-правова ініціатива діючої 

владної команди. Саме мотиви укріплення виконавчої ланки спонукали діючого 

Президента П. Порошенка і голову уряду А. Яценюка до стимулювання 

комплексної державної кадрової політики. Діями, спрямованими на 

демократизацію політичних процесів є безпосередні дії українського уряду. 
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Зокрема, «важливим чинником вирішення проблем кадрової політики у сфері 

державної служби є нова редакція Закону України «Про державну службу». 

Бачення стратегічних завдань демократизації визначає їх довгостровий 

характер. «У положеннях Закону визначені інноваційні підходи, які повністю 

збігаються з цілями Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки і, 

безумовно, сприятимуть виконанню її завдань» [255]. Інноваційність як 

мотиваційне підґрунтя рекрутування спричиняє висування вимог адаптивності, 

креативності та сучасності до політичних управлінців. 

Серед чинників, що здатні реалізувати політичні ініціативи в межах 

інституційної кадрової політики є визначення ключових питань подальшого 

внутрішньо-організаційного розвитку політичного менеджменту. До таких 

вирішальних завдань належить подальше поглиблення професійної орієнтації 

кадрів політичного менеджменту та їх орієнтованість на позитивну 

результативність функціонування всіх управлінських механізмів. На думку 

українських дослідників, ««Партія влади» і держава, декларуючи європейськість, 

вже не можуть повномасштабно застосовувати силові відомства, тим більше, що 

падіння авторитету влади відбивається і на їхній поведінці. Держава 

використовує фінансову слабкість громадянського суспільства, аби встановити 

контроль над ним. Але там відбуваються латентні процеси накопичення 

протестного потенціалу, радикалізація опозиції, дедалі більше зростає неприязнь 

до проросійського курсу.. » [40, с. 15–16], також Д. Бадовський [14]. 

Саме через ретельне визначення посадових обов’язків та напрямів 

діяльності досягається поєднання політичного та функціонального принципів 

кадрової політики. Цілком нормативно обумовленою виглядає наявність 

кадрових ініціатив урядів у післявиборчий період. Також політично 

мотивованим виглядає комплектування управлінських позицій на основі 

представників коаліційних політичних сил. Однак, у сучасній Україні домінує 

тенденція до охоплення профільних міністерств із профільними кадрами, які 

мають досвід, або програмні настанови у певній сфері. Прикладом цього є 

призначення після Революції Гідності міністром соціальної політики 
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Л. Денісової, яка виступала за підвищення соціальних стандартів в уряді 

Ю. Тимошенко. 

Згідно з роботою А. Уткіна, «кадрова політика в органах влади повинна 

забезпечувати соціальну стабільність, внутрішню і зовнішню безпеку, ефективне 

функціонування всієї інфраструктури, необхідної для розвитку економіки 

й суспільства в цілому. У структурі системи управління кадрова політика 

сприймає політичні імпульси з боку політичного керівництва. Політики, які 

прийшли до влади в результаті виборів і виражають волю населення, отримують 

право визначати державну кадрову політику» [278]. Політична мотивація 

системи рекрутування органів політичного менеджменту проявляється також 

у виборі норм, у яких потрібно здійснити модернізацію, оскільки нормативно-

правова база є різноманітною.  

Саме політичний вибір є основою для оновлення інструментарію кадрової 

політики. На думку правознавця, «з юридичної точки зору кадрова політика 

являє собою специфічну правову матерію, яка знаходиться в постійному русі: 

вона змінюється, доповнюється, йде пошук нових інструментів у вирішенні 

виникаючих проблем, зокрема, на основі конституційних положень 

розробляються нові нормативні акти, що регламентують державно-службові 

відносини. Законодавчі новели у сфері державної служби мають тенденцію до 

закріплення особливої групи зайнятих в державному апараті осіб – професійних 

чиновників, що мають особливий державно-службовий статус» [278].  

Особливою політичною мотивацією системи рекрутування кадрів 

політичного менеджменту є досвід трансформаційних країн. Успіхи в реалізації 

державних кадрових стратегій спонукають керівництво сучасної України до 

зміни власних систем рекрутування. Одним з таких мотивів є формування 

корпусу професійного чиновництва (див.:[271]).  На думку сучасних авторів, 

«інститут «професійного чиновництва», грунтуючись на професіоналізмі, 

здібностях, політичному нейтралітет службовців та якісному виконанні ними 

службових обов'язків, у багатьох країнах забезпечує стабільне державне 



 
72 

управління і є найважливішим чинником збереження й позитивного розвитку 

державності» [278]. 

В умовах стабілізації державної кадрової політики та набуття нею 

стратегічного політичного курсу стає можливою реалізація ідей щодо 

формування стабільного та підготовленого корпусу управлінців виконавчого 

напрямку. Ці завдання вимагають правового визначення, статусу осіб, 

спрямованого на здійснення управлінських функцій у межах політичного 

менеджменту. Згідно з фахівцями ІПіЕНД ім. І. Кураса, «зовні загальна 

суспільно-політична атмосфера видається сприятливою для влади: страйки не 

стали провідною формою протесту, участь громадян у діяльності в роботі 

політичних партій є мало активною і не постійною, протестні акції не переходять 

межу законності» [40, с. 15–16].  

Важливі завдання державної ваги можуть бути покладені на винятково 

зважені та підготовлені кадри. Тому зусилля держави з розбудови механізмів 

рекрутування кадрів у політичному менеджменті мають бути спрямованими на 

розуміння службовцями їх місії в контексті поточної політичної ситуації й етапу 

демократичного державотворення. Згідно з досвідом Данії, партійний осередок 

та нові члени починають партнерство за взаємними вигодами. Процес 

рекрутування нових членів має низку стадій від членства до призначення на 

певну посаду. Важливо, аби кожний член на певну посаду був заздалегідь 

затверджений відповідним осередком. Нові члени партії повинні бути заохочені 

брати на себе відповідальність відповідно до їх досвіду інтересів. З іншого боку, 

потрібно усвідомлювати, що не всі нові члени мають амбіцію для того, щоб 

обирати, опановувати внутрішню партійну роботу. Деякі нові члени просто 

приєднуються до осередку через бажання змінити суспільство та симпатії 

з політичними чинниками. Вони також є активом для партії. Процес 

рекрутування для нового партійного осередку охоплює персональне запрошення 

до осередку, інтерв’ю щодо бажань та планів залучення до активності осередку. 

Оцінка щодо виробничих, ділових якостей та таланту призначення кандидата на 
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певну посаду [330]. Зарубіжний досвід, як бачимо, надає широкку палітру 

особистісних мотивацій до політчиної участі. 

Серед провідних політичних мотивацій творення сучасної системи 

рекрутування політичного менеджменту чільне місце посідає соціальне значення 

політико-управлінської діяльності. Воно розкривається через оцінювання 

престижу та перспектив управлінської праці. Вагомим завданням побудови 

дієвої системи рекрутування політичного менеджменту є зростання її 

суспільного значення та створення специфічних рис як суспільного інституту. На 

думку К. Полднєва, в умовах модернізації суспільства формується нова 

парадигма соціальної ролі кадрової політики, демократично орієнтованого 

у своєму розвитку суспільства. Кадрова політика із засобу боротьби за владу або 

її утримання все більше перетворюється на найважливішу умову суспільного 

розвитку, в основний ресурс соціального управління, який вимагає аналізу 

й теоретичного осмислення [187]. Таким чином, у сучасних дослідженнях 

наукова розробка ведеться за напрямами аналізу викликів ефективності 

інституційної кадрової політики.  

Ці ж виклики виступають політичними мотивами, які можуть 

враховуватися, або ігноруватися під час формування кадрового складу 

політичного менеджменту. Опрацювання всіх наявних чинників означає 

можливість прийняття зважених кадрових рішень. У дослідженні К. Полднєва, 

виявлено соціальну обумовленість державної кадрової політики економічними й 

політичними чинниками. Чинники – це внутрішні і зовнішні умови середовища, 

у яких діє апарат органів влади й управління, і які мають істотний вплив на зміст 

роботи керівника. Економічними чинниками, згідно з К. Полднєвим [187], є 

перехід на ринкові механізми управління; відсутність ефективної системи 

державного регулювання ринку праці, спрямованої на зниження безробіття, 

створення робочих місць, підготовку кадрів; розвиток підприємництва, 

лібералізація цін, недобросовісна конкуренція, інфляція, банкрутство та ін. 

На думку автора, визначальними чинниками рекрутування політичного 

менеджменту як політичного процесу потрібно вважати базові параметри 
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розвитку національної політичної системи. Залежно від рівня розвитку 

політичних інститутів і відносин між ними формуються вектори висування 

представників до органів політичного управління. Подібні стадії простежуються 

на основі емпіричного аналізу електоральних процедур у розвинених 

демократіях (див.: [327]).  

Політичні мотивації рекрутування кадрів політичного менеджменту 

в сучасній Україні пов'язані з загальною практикою функціонування й розвитку 

в інших країнах, зокрема, у країнах ЄС. Динаміка кадрового забезпечення 

перебуває під впливом відомчої боротьби, коли окремі органи державного 

управління виступають суб'єктами прийняття політичних рішень, не пов'язаних 

з їх компетенцією, або таких, які не пов’язані з їх офіційними формами 

діяльності. На думку автора, система рекрутування політичного менеджменту 

повинна враховувати також здатність політичних посадовців уникнути 

внутрішньоапаратних протистоянь (див.: В. Бояркін [27]).  та сприяти 

перетворенню політичного менеджменту на консолідовану структуру під 

єдиними управлінням. «Мотиваційну структуру політичної діяльності складають 

знання соціально-політичних, економічних, психологічних умов, у яких суб’єкт 

політики (партія, громадська організація, особистість) реалізує свої цілі; система 

соціальних норм і цінностей, що домінують у суспільній свідомості; особисті 

нахили та емоції, риси характеру політичних діячів», – стверджує 

В. Бебик [263, c. 10]. 

Сучасні дослідники розкривають внутрішній динамізм діяльності 

виконавчих структур та їх поліцентризм і полісуб'єктність. Зазначені центри 

прийняття рішень й організаційної діяльності в сучасній Україні мають 

внутрішньополітичні мотиви та інтереси, відстоювання яких відбивається на 

діяльності всієї системи. У дослідженні сучасного вченого на матеріалі 

транзитивних суспільств зроблено висновок про те, що «нестабільність 

у суспільстві сприяє вищому ступеню заполітизованості – політичні події 

й процеси стають предметом уваги різних вікових груп і верств населення, які за 

умов стабільного розвитку проблемами політики не переймаються» [176]. 
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Особливості трансформаційної демократії висувають перед вітчизняними 

та іншими пострадянськими рекрутаційними службами політичного 

менеджменту нові завдання. Як свідчать реалії сучасної Польщі, досвід 

розбудови демократії, змусили корегувати концептуальні засади державної 

влади, змінювати зміст нормативів, затверджених ще в комуністичний період 

(див.: [239]). Саме в поточний момент відбувається пристосування органів 

політичного менеджменту сучасних перехідних держав до умов сучасної 

демократії, про що зауважують сучасні дослідники. «Процес рекрутування 

політичної еліти можна розкласти на дві складові: механізм відбору кандидатів 

на виборні посади в органи влади та механізм лобіювання партійного діяча на 

призначаєму посаду в органах державної влади та місцевого самоврядування», – 

вважає дослідник Р. Савєнков [231]. 

Досвід країн ЄС засвідчує, що в межах системи політичного менеджменту 

здійснюється перегляд балансу сил, який склався в суспільстві в період 

пострадянських трансформацій. Це справляє відбиток на основи й напрями 

трансформації політичного менеджменту. Механізми рекрутування, які були 

засновані на хаотичній груповій активності замінюються на такі, що більшою 

мірою відповідають інтересам суспільства й держави зокрема. На цьому також 

наголошують сучасні вчені. «Таким чином, на основі проведеного аналізу, 

можна зробити висновок, що агентами політичної соціалізації громадян 

виступають різні за своєю природою і мотивами інститути та установи, головним 

з яких є інститут партій», – зазначає дослідник Р. Савєнков [231]. 

Основною вимогою до системи рекрутування кадрів у політичному 

менеджменті сучасної України залишається відповідність моральним нормам. 

Дотримання норм патріотизму й відданості своїй справі є новими політичними 

імперативами пострадянських держав. Як наголошують дослідники політичних 

чинників кадрової політики, «сучасному поколінню кадрів доведеться жити 

й працювати в нових історичних умовах, у які вже вступило світове 

співтовариство. Глобалізація, бурхливий розвиток професійних технологій, 

інтенсифікація інформаційно-комунікаційних систем між країнами й державами 
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дозволяє по-новому поглянути на проблему політичного простору, суверенітет 

держави, незалежність і відносну непроникність кордонів. У таких умовах 

відкриваються широкі можливості для розвитку нових моделей і функцій 

державної кадрової політики, для діяльності нового покоління кадрів, 

покликаних не лише глибоко й всебічно пізнати наукові досягнення та нові 

технології, а й сформувати відносини високої взаємної довіри держави 

й громадян» [231]. Своєрідною моделлю переходу до модернізації системи 

рекрутування політичного менеджменту в перехідних державах є відсторонення 

попереднього періоду трансфоромації.  

Виявлення недоліків у формуванні політичної еліти й функціонуванні 

механізмів макрополітичного управління є першим кроком до їх усунення. 

Критика всієї структури означає, що політичний імпульс перетворень системи 

політичного менеджменту грунтується на перетвореннях у процесі добору 

кадрів. Як зауважує Р. Латіпов, «державна кадрова політика має властивість 

кумулятивності, що означає, що в сфері формування і здійснення кадрової 

політики будь-який суб'єкт орієнтується, перш за все, на власні політико-владні 

інтереси і лише потім на інтереси суспільства. Тому в будь-якій державі 

політико-адміністративні кадри виступають як найважливіший ресурс політичної 

влади» [141, с. 17]. Тому важливою лінією політичної критики існуючого 

політичного менеджменту з боку найвищого керівництва, що означає в умовах 

пострадянських країн поштовх до рішучих змін, є визначення винних 

у конкретних прорахунках і дисфункціях у роботі державного апарату.  

Зазначене дає змогу окреслити концепцію технологій кадрового 

забезпечення в рамках вітчизняного політичного процесу (див.: [75], [76]). 

Остання охоплює перелік об’єктів рекрутування (національних політичних 

менеджерів), до яких зараховують менеджерів політичних партій, виборні 

посади коаліційних урядів, керівників партійних фракцій відповідних 

представницьких органів, керівників громадських рухів загальнонаціонального 

значення, які складаються з кадрів постійного та змінного рекрутування, а також 

рекрутаційного середовища та рекрутаційної бази. 
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Разом з тим, у критичному аналізі діяльності й ситуації визначаються 

конкретні негативні явища, яких має позбутися система рекрутування 

в політичному менеджменті. Зазначені недоліки є характерними і для сучасної 

України. «На підставі вивчення зарубіжного досвіду підкреслюється, що 

безпосередній інтерес для України становить NISPACCE – мережа навчальних 

закладів та інституцій державного управління країн Центральної та Східної 

Європи. Діяльність NISPAССE спрямована на обмін ідеями та досвідом, 

обговорення спільних проблем кадрового забезпечення державного управління 

висококваліфікованими кадрами», – вважає вітчизняний політолог Л. Титаренко 

[264]. 

Однією з провідних ініціатив, яка міститься в баченні влади стосовно 

перетворень у системі політичного управління є поява нової альтернативи як 

інструменту політичної змагальності й контролю за діями влади, який не був 

задіяний у період пострадянських трансформацій. Тому з’явилася необхідність 

артикуляції розбудови політичної конкуренції як нового явища політичної 

системи. На думку Л. Титаренко, «аналіз стану підготовки державних 

службовців у Центральній та Східній Європі підтверджує зростання ролі 

політичних та професійних міжнародних організацій у підготовці державних 

службовців. Міжнародні організації – Рада Європи, Європейський Союз, 

Організація Європейського співробітництва і розвитку забезпечують країни 

необхідною інформацією, здійснюють фінансову підтримку та порівняльні 

дослідження в галузі управління» [264], також див.:[310]. Завданнями реалізації 

реформ політичного менеджменту трансформаційного суспільства, який 

відповідає реаліям сучасної України є співпраця з громадяським суспільством.  

При цьому новими ідеями в цьому процесі є не протистояння, 

а продуктивна взаємодія для вирішення спільних завдань на всіх ланках 

діяльності державного механізму. Як стверджує Л. Титаренко, «із вступом до 

Європейського Союзу однією із визначальних для Польщі проблем стала потреба 

в кадрах зі знанням іноземної мови, міжнародного досвіду, етичних норм 

міжнародного спілкування. Створено банк даних для урядових та самоврядних 
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структур, де враховується досвід, індивідуальні особливості та знання про 

людину, яка претендує на державну посаду» [264, с. 12]. Одним з першочергових 

завдань, які походять з трансформаційної природи українського суспільства 

є забезпечення відповідності діяльності політичного менеджменту соціальній 

структурі. У такий спосіб має бути реалізовний принцип соціальної 

справедливості, який є невід’ємною складовою демократії. 

У сучасній Україні соціальна структура є досить атомізованою 

й хаотичною, механізми соціальної мобільності є порушеними. Тому політичний 

менеджмент має вжити політичних заходів для відновлення соціальної 

стабільності. «На основі вивчення зарубіжного досвіду встановлено, що 

в багатьох країнах Західної Європи існує розподіл державних посад на політичні 

й посади державної служби. З цієї точки зору, європейський погляд на 

підготовку управлінських кадрів передбачає розмежування політики та 

адміністрування. Державні службовці розробляють та виконують урядові 

рішення, у той час як політики визначають урядову політику. Це означає, що 

службовці приймають нейтральні технократичні рішення, керуючись рівнем 

своєї кваліфікації, досвідом та обізнаністю у відповідних питаннях, у той час як 

політики приймають рішення урядової політики на підставі політичних 

пріоритетів», зауважує українська вчена [264, с. 9]. Означене закликає систему 

рекрутування до прогнозування соціальних наслідків політичного управління. 

Проективне бачення реалій трансформацій політичного менеджменту 

викликає до життя розробку планів забезпечення кадрів політичного 

менеджменту на основі залучення широких кіл фахівців на відкритих 

конкурсних основах. Ці механізми мають бути винятково масштабними та 

всеохоплюючими для того, щоб сформувати авторитет і статус політичного 

менеджменту як діяльності, що наближена до потреб населення і має засадничі 

морально-етичні імперативи. Згідно з експертами ІПЕНД ім. І. Кураса НАН 

України, «політичні зміни у країні, породжені «Євромайданом», відкривають для 

кожної із сторін взаємодії можливість звільнитися від рудиментів тоталітарної 

психології і політичної поведінки. Засобами заохочення державних інституцій до 
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такого кроку мають бути: запровадження реальної транспарентності органів 

влади й державного управління…створення режиму всебічного сприяння 

вітчизняним, зарубіжним і міжнародним неурядовим організаціям, 

моніторинговим групам, аналітичним центрам, які вивчають та аналізують стан 

взаємовідносин між державою і суспільством в Україні, неприпустимість їх 

дискримінації за фактом іноземного походження…» [69, с.64]. Залишається 

відкритим питання визначення конкретної ціннісної системи та орієнтирів 

рекрутування. 

Реалізація реформ щодо рекрутвання в політичному менеджменті України 

передбачає налагодження системи зворотного зв’язку (див.:І. Діскін [77], [78]). 

Система має передбачати й надавати можливість діалогу влади та суспільства. 

При цьому громадянське суспільство має бути зацікавленне у спілкуванні з 

владою не на основі вузькокорпоративних інтересів, а на основі завдань 

державного будівництва. Це вкрай складне завдання може бути вирішене лише 

шляхом багатоступеневої апробації діяльності політичного менеджменту у 

громадському середовищі, шляхом громадських слухань, діяльності громадських 

рад і всенародного обговорення найважливіших державних проектів, гуманізації 

системи політичного менеджменту в цілому. Як стверджують фахівці 

ІПЕНД ім. І. Кураса НАН України, «…з метою сприяння засвоєнню громадянами 

демократичних цінностей і норм, утвердженню активістських установок, 

розвитку громадянської компетентності та стимулювання громадсько-політичної 

активності населення необхідно  створити в державі систему громадянської 

освіти…» [69, с. 14]. В умовах швидкоплинних реформ актуалізується питання 

проактивної позиції громадськості та її ангажованості інтересами політичного 

менеджменту. 

Система рекрутування політичного менеджменту в умовах демократії 

передбачає використання потенціалу громадського активізму, який забезпечує 

політичну детерімнацію державного управління в міжвиборчій період. У такий 

спосіб має бути досягнений постійний та нерозривний зв’язок між владою та 

суспільством. «Таким чином, сучасні політологічні дослідження в області 
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адміністративно-управлінського елітизму обумовлюють ряд суб'єктивних 

й об'єктивних чинників виникнення й розвитку бюрократизму: психологічна 

й соціальна нерівність людей, їх різні здібності, можливості та бажання брати 

участь у політичному житті; закон поділу праці, умовою якого є потреба 

професійного заняття державним управлінням; широкі можливості використання 

управлінської діяльності для отримання різних соціальних пільг», – зазначає 

знаний вітчизняний фахівець з проблем політичного лідерства А. Пахарєв [177], 

також див.:[137]). 

Діяльність політичного менеджменту має зазнати значних трансформацій у 

контексті взаємодії з громадськістю. Здійснення повноважень політичної влади 

мають бути постійно повязаними із громадською експертизою, а також 

наближенням до потреб громадян. Такий результат має бути досягенений через 

наявність багатоступеневого механізму фахових консультацій. Згідно з 

дослідженням А. Пахарєва, «ефективність реалізаціі корпоративних інтересів 

правлячої бюрократії визначається збільшенням її чисельності та забезпеченням 

матеріального утримання управлінського апарату, що і гарантує успіх у праці. 

Ефективність правлячої бюрократії в реалізаціі інтересів держави може 

оцінюватися за результатами в соціально-економічній сфері та в забезпеченні 

конкурентоспроможності країни. Аналіз соціально-економічного становища 

більшості колишніх радянських республік, а також України, свідчить, що 

правляча бюрократія не виконує свого загальнодержавного призначення, 

балансуючи в даній сфері життєдіяльності суспільства між кризами та 

стагнацією» [177, с. 30] (також див.:[41]). Зазначене свідчить про хибність 

режиму функціонування системи рекрутування в політичному менеджменті в 

перехідний період. 

Таким чином, політизація реформування системи рекрутування 

в політичному менеджменті в Україні відбувається на основі врахування 

глибинних чинників розвитку суспільства, появи в ньому нових управлінських 

практик та артикуляції нових завдань. Політичний плюралізм визначає як 

ресурси розвитку політичного менеджменту, так і створює низку викликів, які 

можуть бути перешкодою для діяльності державної влади. Лише динамічна та 

орієнтована на зміни система рекрутування в політичному менеджменті може 

адаптуватися до змін у сучасному трансформаційному суспільстві України, 

у якому лише відбувається розбудова демократичних інститутів. 
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2.4. Бюрократичний та менеджеріальний режими функціонування системи 

рекрутування в політичному менеджменті сучасної України 

Визначення ключових напрямів удосконалення політичної системи 

сучасної України визначається потребами й завданнями сучасної політичної 

науки. Серед цих завдань чільне місце посідає висвітлення процесів залучення до 

політичного управління політичних кадрів, а також спрямування їх активності на 

забезпечення, як окремих органів, так і системи політичного управління 

в цілому (див.:В. Юсупов [311]). Взаємодія державної влади й громадянського 

суспільства надає нові приклади та форми залучення громадян до політичної 

діяльності. Однак, складні за своєю природою умови українського 

державотворення потребують відповіді на питання забезпечення 

професіоналізму й фахового підходу в політичному управлінні. 

Традиції політичного рекрутування в країнах сучасного світу позначають 

чіткий розподіл між виборною та призначуваною ланками політичного 

управління [258]. Такою основною розбіжністю між ними є рівень фахової 

підготовки та залучення до безпосередньої виконавчої діяльності в межах 

управління. На сучасному етапі в багатьох європейських країн та США державне 

політичне управління на місцевому, регіональному та центральному рівнях 

функціонує на засадах економічних принципів менеджменту для забезпечення 

результатів діяльності (див.:[152]). 

Також значний вплив на формування підходів до сучасного політичного 

рекрутування справляє проектний підхід, який орієнтований на виконання 

конкретних завдань у межах державної політики. В умовах сучасної України 

система політичного рекрутування в політичному менеджменті досі не склалася 

як повноцінний та самостійний механізм. Водночас однією з основних тенденцій 

її розвитку є сталість призначуваного кадрового складу низької та середньої 

ланки. У той же час, на найвищому рівні, (на рівні керівників підрозділів 

політичного менеджменту), а також їх заступників відбуваються зміни залежно 

від політичної ситуації й підсумків електорального процессу [259]. 
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Важливим завданням забезпечення ефективності політичного 

рекрутування є удосконалення системи мотивації праці політичних 

менеджерів (див.: В. Ладиченко [138]). У сучасних українських умовах ця 

проблема з суто економічної набуває політичного статусу, оскільки мотивація до 

роботи на політичних посадах характеризує системність підходів до її організації 

та характеризує можливості держави у виконанні своїх функцій. Стабільна й 

прийнятна для суспільства мотивація політичного рекрутування є основою не 

лише ефективного функціонування державного апарату, але й підвищення 

легітимності політичної системи. 

Політичним завданням для рекрутування політичного менеджменту є 

пошук ціннісно орієнтованих кадрів для реалізації завдань держави у сучасних 

складних умовах. Тому розгляд практичних рекомендацій щодо шляхів 

удосконалення механізму мотивації професійної діяльності державних 

службовців набуває ключової ваги. 

В умовах кризових явищ в економіці матеріальний стимул в межах 

політичного рекрутування державних службовців не є провідним. Тому, крім 

адміністративних мотивацій має бути залучення мотивів соціально-

психологічної придатності. 

Ключового значення набуває рекрутування політичних партій та перехід 

партійних функціонерів до державних структур. Зі своєю ідеологією та 

програмними настановами вони забезпечують нові імпульси в розвитку 

інститутів політичного управління. 

Пріоритетним завданням сучасної політичної науки є встановлення 

особливостей чинників розвитку політичного рекрутування у політичному 

менеджменті в сучасній Україні в умовах трансформацій. Відображення 

потребує також ідентифікація мотивацій державних службовців участі 

в управлінських процесах.  

Політичне рекрутування органів політичного менеджменту в сучасній 

Україні стикається з певними труднощами, серед яких: недосконалість системи 

державно-управлінської освіти, відсутність законодавчого визначення рівня 
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професійної підготовки державних службовців, що потребує коригування Закону 

«Про державну службу» [89]. 

Істотним чинником, який міг би вплинути на мотивацію рекрутування 

й подальшого функціонування державних службовців міг би стати механізм 

політичної відповідальності, який би забезпечив оцінку діяльності органів 

державної служби з боку громадських організацій та виборців. 

Успішний розвиток демократичних перетворень в суспільстві прямо 

пов'язаний з ефективністю політичного управління. Кадровий потенціал 

політичного менеджменту в умовах демократії посилюється на основі широкої 

політичної участі громадян й у виборі альтернативних кандидатур для 

комплектування тих чи тих управлінських посад. Політико-адміністративна еліта 

в умовах трансформації є особливим об'єктом для політологічного 

дослідження (див.:[280]). З одного боку, пострадянські реалії припускають 

вибірковість підходу до визначення терміну «політична еліта». Згідно з 

класичними підходами, зокрема, положеннями елітологічної теорії Г. Ашина, 

еліта – «це частина суспільства, що складається з найбільш авторитетних, 

впливових людей, яка займає провідні позиції у виробленні норм і цінностей, що 

визначають функціонування і розвиток соціальної системи. Еліта є тією 

референтною групою, на цінності якої, що вважаються зразковими, орієнтується 

суспільство» [5, с. 29]. Однак, в умовах динамічного розвитку транзитивних 

суспільств, політико-адміністративна еліта отримує особливий статус, який 

формується на основі широких зв'язків з ресурсами влади. У той же час, чіткість 

поділу між владно-політичними та економічними елітами в країнах СНД 

ставиться під сумнів багатьма дослідниками. До їх числа належать А. Гаєва [44], 

П. Карабущенко [116], Т. Перова [182]. 

Бізнес і політика в трансформаційних суспільствах тісно пов'язані, що 

демонструють приклади таких пострадянських держав як Україна 

й пострадянський простір (див.: І. Бунін [28], [29]). Розгляд механізмів 

формування політико-адміністративних еліт у цих державах є однією з важливих 

проблем сучасної політичної науки. Визначення способів рекрутування та їх 
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впливу на ефективність діяльності окремих посадових осіб та органів влади в 

цілому є ключовим аспектом для визначення подальших траєкторій розвитку 

обох країн. Зближення підходів до рекрутування політико-адміністративних еліт 

в країнах СНД і в Україні до Євромайдану є основою для розуміння широкого 

спектру вітчизняних внутрішньополітичних процесів: форм політичної участі, 

формування демократичної політичної культури, громадянського суспільства 

відповідно до нормативів західної демократії. 

Загальнополітичні підходи до розуміння статусу й значення політико-

адміністративної еліти в умовах переходу до демократії тісно пов'язані 

з орієнтованими на плюралістичну політичну систему уявленнями про механізми 

її відтворення (див.:[125]). Рисами рекрутування еліт в умовах стійкої демократії 

є відбір і залучення нових кадрових генерацій на основі їх освітньої підготовки 

та рівня компетентності на змагальній основі. Імпульсом до кадрових змін є 

вияви політичного плюралізму в суспільстві. Згідно з думкою сучасної 

дослідниці Є. Орєх, механізм рекрутування політичної еліти «представляє собою 

сукупність практик відбору, просування і закріплення членів суспільства на 

найважливіших позиціях у політичній системі суспільства. Зміна цього 

механізму є наслідком і показником порушення співвідношення сил всередині 

пануючої групи» [169],(див. також Г. Ашин [7]). Особливості комплектування 

кадрами політико-адміністративної еліти нерідко відрізняються від принципів, 

застосовуваних до політичної еліти в цілому. Керівні кадри політичних партій і 

громадських рухів, залучених в політику, рекрутуються на основі більш-менш 

прозорої конкуренції відповідно до функціональних вимог. У сучасних 

пострадянських країнах (1992–2004 рр.) селекторат розширений, однак у 

політичній еліті змагаються не старі й нові субеліти, а переважно вихідці з 

радянської номенклатури і їх угрупування (див.: Л. Бонюшкіна [25]). «Проте 

альтернативно виборний механізм рекрутування еліти дозволяє прийти у владу 

потенційній контреліті з політиків, які не пройшли номенклатурну соціалізацію, 

що спираються на фінансові ресурси», – стверджує Є. Орєх [169], (також 

див.:[42]). Реалії пострадянських трансформацій свідчать, що крім 
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загальнодемократичних норм змагальності та відповідності посадам провідну 

роль у відборі політико-адміністративних кадрів відіграє відповідність 

внутрішнім критеріям лояльності правлячої групи, прояв здібностей в рамках 

гострих політичних протистоянь, особиста відданість керівництву, ціннісна і 

ментальна співпричетність (див.:[281]). 

У зв'язку з цим структура політико-адміністративних еліт пострадянських 

країн та України на початкових етапах трансформації дуже виразно базувалася 

на принципах закритості (належності до номенклатури). На думку С. Сави, 

«... привертає увагу певна невідповідність якісного складу еліт і механізмів їх 

відтворення завданням управління динамічними соціально-політичними 

процесами». Це підтверджує й низка оцінок, які давалися А. Пахарєвим [177], 

одним з провідних елітологів сучасної вітчизняної політичної науки. Згідно з 

позицією аналітиків ІПіЕД ім. І. Кураса НАН України, «молоде покоління 

майбутніх громадян України виростає від самого свого народження у постійному 

корупційному коридорі…і навчання в школі супроводжувалося постійними 

поборами, матимуть вже цілком новий особистісний простір цінностей, у якому 

корупційні схеми уже закладені і вкладаються в поняття «норми» [40, с. 12]. 

Вказане свідчить про вирішальний вплив соціокультурного середовища на 

рекрутаційну базу. 

Перехід від вузькокорпоративних до змагальних принципів відбору 

керівних кадрів вищого рівня політичного управління (як виконавчої, так 

і законодавчої влади) був пов'язаний як з модернізацією соціально-економічних 

відносин, так і подоланням моноідеологічного комуністичного детермінізму 

кадрової політики (див.:Л. Грач [57]), відповідно з яким комплектування кадрами 

владних структур вироблялося на основі номінального представництва основних 

соціальних верств – робітників, селян і трудової інтелелгенціі. В умовах 

ринкової економіки принцип класового представництва поступився місцем 

представництву найбільш активних та ініціативних, ресурно забезпечених груп 

як претендентів на розподіл державно-владних ресурсів (див.: [99], [232]). 

Політико-адміністративна еліта стала об'єднанням депутатского корпусу різних 
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рівнів, представників уряду, апарату Президента, правоохоронних структур. 

Вона охоплювала також представників керівництва правлячих партій, які 

формують кадровий резерв. Політико-адміністративна еліта країн СНД (крім 

країн Балтії) та України не включає представників опозиційних і конкуруючих 

політичних сил, представників експертної та медіа-спільнот (останніх, згідно з 

класичним трактуванням, зараховують до числа загальнополітичної еліти). В 

умовах перехідного суспільства до складу політико-адміністративної еліти 

нерідко потрапляють і великі бізнесмени. Вони формально не займають 

державних посад, однак беруть участь у прийнятті важливих політичних рішень. 

Специфіка рекрутування політико-адміністративних еліт сучасних 

пострадянських країн та України повною мірою виявляється на регіональному 

рівні. Тут видно базові передумови формування інтегрованої загальнополітичної 

еліти: наявність різноманітних соціально-економічних груп, які потребують 

політичного представництва, широкі можливості формування регіонального та 

місцевого порядку денного, конкуренція загальнонаціональних політичних сил. 

На думку сучасного дослідника С. Сави, у функціонуванні регіональних 

адміністративно-політичних еліт пострадянського періоду намітилося кілька 

основних тенденцій: «а) тенденція переходу від відкритих і змішаних 

(напіввідкритих) видів рекрутування до закритих; б) тенденція аристократизації 

(моменти спадкового вкорінення у складі еліти); в) скорочення міжелітної 

циркуляції в умовах конфліктної моделі взаємодії еліт та збереження її в умовах 

партнерської моделі; д) поява ідеократичних факторів відбору, обмежують 

включення в елітний прошарок людей з альтернативними санкціонованими 

ідеологічними позиціями або «безпартійних» [230]. 

Тенеденція до формування вертикалі влади й консолідації регіональних та 

місцевих політичних суб'єктів навколо єдиного центру впливу говорить про 

пріоритетне значення стабільності щодо забезпечення реального плюралізму та 

змагальності. В Україні в умовах дії пропорційної виборчої системи (2006–2012) 

регіональні еліти (як провладні, так і опозиційні) були остаточно інтегровані 

в структуру національних партійних організацій. При цьому низка регіональних 
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лідерів бізнесу, які перебували у сфері впливу «помаранчевої команди» у час її 

перебування у владі в 2010 році змінили політичну орієнтацію. З даними 

процесами певною мірою корелюють рекрутаційні практики сучасних країн 

СНД. «Основними механізмами рекрутування адміністративно-політичних еліт 

на регіональному рівні виступають: набирає силу й прагне до монополії механізм 

кадрового підбору, пов'язаний з діяльністю кадрових служб і систем інформації 

державно-адміністративних органів окружного та регіонального  рівня; 

механізми відбору в національних республіках, зумовлені збереженням 

етнократичної циркуляції (земляцький і етнічний вплив провідних етногруп, 

див.:[58]); тіньовий економічний вплив як механізм «привілейованого» 

отримання адміністративного або політичного статусу; (вибори, конкурси та ін., 

див.: В. Гельман [51]); механізм протегування, заснований на особистих зв'язках, 

або земельних стосунках, а також з боку представників еліт вищого рівня», – 

вказує С. Савва [230]. Особливості рекрутування політико-адміністративних еліт 

країн СНД та України тісно пов'язані з практиками загальносоціальної 

мобільності, а також з пріоритетами розвитку трансформаційного суспільства в 

цілому.  

Протиріччя між необхідністю формування ефективного механізму 

політичного управління (див. Н. Борисова [26]) та нестабільністю соціально-

економічного розвитку, відсутністю стабільної соціальної структури 

проявляються у вигляді ситуативних домовленостей про зайняття тих чи тих 

посад за результатами чергових виборів. Однак те, що кожен новий виборчий 

цикл привносить зміни в кадровому складі політико-адмінстративної еліти 

свідчить про взаємозв'язок між потребами електорату й представниками еліти, 

які здійснюють корекцію розвитку суспільства. На думку сучасного дослідника, 

«найважливіші елементи системи рекрутування еліти – її соціальна база; 

механізми і коло осіб, які здійснюють відбір еліти (селектората); канали й 

система стимулювання просування по кар'єрним сходам; нарешті, процедура 

відставки і соціально-економічного захисту тих, хто залишив вищі посади в 

системі влади» [230]. Існуючі чинники формування систем рекрутування 
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місцевих та регіональних політико-адміністративних еліт у сучасній Україні та 

країнах СНД формують передумови для розвитку внутріелітарних протиріч, які 

можуть призвести до втрати стабільності всієї «вертикалі влади».  

Відстоювання корпоративних інтересів, неформальний характер 

домовленостей щодо призначення кандидатур і їх підтримки підвищує значення 

центру як арбітра і контролера розвитку територій. Існуюча в роки СРСР 

практика висунення національних кадрів з регіонів на центральні пости трохи 

знижувала внутрішньоелітні протиріччя. Сьогодні процес висунення 

представників периферії – це здебільшого випадковість, ніж закономірність. 

Крім того, наявність етнокультурних особливостей (переважно 

в багатонаціональних країнах СНД: Казахстані, Росії тощо) ускладнює 

формалізацію внутрішньоелітних відносин і забезпечує їх прозорість (див.: 

Ш. Есімова [85]). 

Менеджеріальні підходи до рекрутування політико-адміністративної еліти 

забезпечили більш широке коло пошуку й залучення кадрів у структури 

політичного управління. При цьому реалізація великих федеральних 

(національних) програм з модернізації підготовки управлінців істотно вплинули 

на зміну кадрового складу політико-адміністративних еліт. Однак подальша 

оптимізація критеріїв рекрутування вимагає послідовності й незмінності 

в досягненні завдань. Вироблення стійких вимог для зміни системи рекрутування 

політико-адміністративних еліт України передбачає артикуляцію її ціннісних та 

ідеологічних пріоритетів. Значення стабільності та якості кадрового складу 

вищої ланки управлінців в умовах трансформації вкрай велике. Крім того, 

створення дієздатних систем політичного управління є вихідною точкою 

масштабних соціально-економічних реформ. На думку фахівців ІПіЕД НАН 

України, «...на відміну від радянського тоталітаризму, ця сфера взаємин між 

владою та населенням є більш демократичною завдяки конкуренції еліт, 

наявність якої підвищує роль виборів та засобів масової інформації. В Україні 

модифікація цієї тенденції проявилася поступовим дрейфом від конкурентного 

до класичного авторитаризму. І саме послаблення можливостей контролю 
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суспільства над діяльністю влади можуть служити критерієм такого дрейфу. 

Таке послаблення може бути конкретизоване у наступних визначеннях: 1) 

«монополія замість конкуренції» та 2) «виконання/невиконання суспільного 

договору».» [40, с.10]. Обговорення пріоритетів національної політики у сфері 

підвищення еффектвіності політико-адміністративних еліт вимагає обліку 

ресурсів, їх оновлення, створення незалежних структур, що здійснюють 

перевірку та експертизу результатів діяльності окремих осіб й органів з метою 

інформування глав держави. Така система в обов'язковому порядку повинна 

охоплювати громадські структури, представників наукової спільноти, 

осмислювати та впроваджувати зарубіжний досвід. 

Якісні перетворення політико-адміністративної еліти в умовах політичної 

конкуренції припускають орієнтацію на консенсусні відносини з контрелітами. 

На думку української дослідниці С. В. Чемекової, «здатність політичної еліти 

забезпечувати поступове реформування суспільства, досягати консенсусу 

з політичними опонентами та опозицією для підтримки гарантій громадянського 

суспільства є найбільш продуктивним засобом забезпечення легітимності 

існуючого режиму» [291, с. 5]. Перетворення системи рекрутування політико-

адміністративної еліти перехідного суспільства передбачають врахування 

моральних аспектів та пріоритетних ціннісних засад населення. Дані пріоритети 

набувають вирішального значення в оцінці рівня легітимності правлячої команди 

й перспектив її електоральної підтримки.  

Як зазначає С. В. Чемекова, «успішне реформування українського 

суспільства можливе лише за умови створення нової системи рекрутування еліт, 

заснованої на конкурентній основі й інституціоналізації вимог до ділових 

і моральних якостей політичних керівників» [291, с. 5]. Ідентифікація 

оптимальних шляхів розвитку пострадянської політико-адміністративної еліти 

веде дослідників до інтерпретації самого інституту еліти як ключового елемента 

механізму політичного управління суспільством (див.:Д. Гавра [43]).  

Неподільність еліти як середовища рекрутування кадрів та інститутів 

управління призводить до висновків за умов широкого розуміння значення 
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поняття «політична еліта» в суспільствах трансформації. Українська дослідниця 

С. В. Чемекова, порівнюючи різні точки зору й підходи, обгрунтовує доцільність 

синонімічного тлумачення двох базових понять у даній роботі – політична 

й правляча еліта – «з урахуванням особливостей посттоталітарного розвитку 

й незавершеності перехідного періоду, в силу чого можливість впливу на 

прийняття рішень і володіння для цього певним ресурсним потенціалом нівелює 

відмінності між політичною та правлячою елітами» [291, с. 7]. 

Наукові уявлення про структурну організацію сучасного українського 

суспільства формуються на основі спрямованості владних імпульсів і поведінки 

реальних суб'єктів прийняття рішень (див.:[282]). У зв'язку з цим 

декларативність політико-правового імперативу «влада належить народу» 

набуває все більш очевидний характер. При цьому «народні маси» як «суверен» 

досить прагматично ставляться до діяльності керуючих. «Владну вертикаль 

сучасного суспільства можна представити у вигляді триповерхової піраміди, 

верхній щабель якої – правляча еліта, далі – політичні групи, здійснюють 

трансляцію прийнятих зверху рішень, і маси – як основа піраміди. Демаркаційна 

лінія між елітою й масами визначається низкою конкретних чинників: 

особливістю політичної культури, історичними традиціями політичного 

розвитку, розстановкою політичних сил у країні тощо», – вважає С. М. Чемекова 

[291, с. 8], також див. [23]. Результативність та ефективність як найважливіші 

якісні параметри функціонування політико-адміністративних еліт України та 

пострадянських країн розкривають можливі перспективи їх стабільності та 

подальшого збереження правлячого статусу.  

Баланс між очікуваннями громадян і діями еліти з реалізації своїх 

програмних положень є умовою певного типу реакцій населення, загострення 

політичної ситуації. Основним же критерієм результативності політико-

адміністративної еліти потрібно вважати досягнення у зміні соціально-

економічної ситуації та реалізації курсу реформування, оприлюдненого раніше. 

«Ефективність діяльності еліти з реформування суспільства значною мірою 

залежить від того, наскільки дана еліта користується довірою мас. Якщо 
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говорити про українську еліту, то вона такої довіри не має. Цілком обгрунтовані 

дані численних соціологічних досліджень, згідно з якими населення 

неоднозначно ставиться до політичних діячів», – зазначає український учений 

[291, с. 11]. Залежно від ситуації в конкретній країні перед політико-

адміністративною елітою стоять конкретні завдання, від вирішення яких 

залежить можливість збереження даної еліти в її існуючій конфігурації, а також 

збереження нею статусу правлячої.  

У сучасній Украні, на відміну від інших країн СНД, політико-

адміністративна еліта не має повної внутрішньої єдності й стоїть перед 

викликами у вигляді внутрішньоелітних протиріч і змагань. Опозиційні 

контреліти, які до того ж мають досвід власного «правління» в різні періоди  

подають серйозну загрозу стабільності правлячої еліти, оскільки виступають як 

вагома альтернатива в очах громадської думки. «Українській правлячій еліті 

необхідно знайти оптимальні шляхи подолання низки кризових станів і 

дестабілізуючих явищ у суспільстві, найбільш виразними з яких є такі: криза 

проникнення, тобто подолання роз'єднаності в середовищі правлячої еліти 

й розбіжностей центральної та регіональних якості основного критерію 

життєздатності політичної системи; криза інтеграції, тобто необхідність 

подолання відцентрових тенденцій як на внутрішньому, так 

і зовнішньополітичному курсах; криза легітимності, тобто пошук і створення 

правових основ контролю нееліт за діяльністю еліт; криза участі, тобто 

залучення громадян непривілейованих груп у суспільно-політичне життя шляхом 

розширення інституціоналізації політичної діяльності; криза розподілу, тобто 

введення динамічних систем перерозподілу суспільного продукту й створення 

для цієї мети відповідних інститутів соціального захисту на основі принципу 

субсидіарності з метою соціально-політичної консолідації суспільства», – вважає 

С. М. Чемекова [291, с.13]. Таким чином, аналіз підходів до рекрутування кадрів 

політико-адміністративної еліти України підкреслює значення вимог 

спроможності еліт як цілісних утворень, так і їх окремих складових (див.: 

О. Євтушенко [86]).  
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Ефективність реалізації масштабних реформ систем рекрутування 

залежить від комплексності стратегічного планування і ясного уявлення 

напрямів розвитку суспільства. В Україні існує сукупність викликів, від 

подолання яких залежить майбутнє не тільки елітарних структур, але й держави 

в цілому. Аналіз механізмів рекрутування політико-адміністративної еліти 

України дає підставу стверджувати, що в ній склалися загальні підходи, 

сформувався особливий статус політико-адміністративної еліти, як вирішального 

чинника внутрішньої та зовнішньої політики. Державно-владна спрямованість 

еліти забезпечує її домінування в суспільстві й політичній системі на основі 

контролю над ресурсами влади (див.:[283]). У чистому вигляді політична еліта, 

яка об'єднує партії, громадські організації та місцеве самоврядування, не 

є ключовим чинником прийняття рішень. Політико-адміністративна еліта як 

конгломерат партій влади, керівництва урядів та органів вищої законодавчої 

влади забезпечує стабільність проведеної політики відповідно до програмних 

установок правлячих політичних лідерів. Формування політико-

адміністративних еліт України на основі відбору партійних кадрів, а також 

регіональних елітних груп та забезпечення кадрового потенціалу аполітичними 

фахівцями дає можливість формування вертикалі влади, яка забезпечує контроль 

над ключовими економічними й політичними процесами в країні (див.:[52]). Це 

дає імпульс для нарощування зусиль у сфері державного будівництва. 

Відмінності в рекрутуванні політичних еліт України та на пострадянському 

просторі пояснюється траєкторіями розвитку політичних систем перехідних 

держав. Якщо в інших країнах СНД (за винятком Грузії та країн Балтії) 

входження опозиційних політичних сил, або конкуруючих політичних груп в 

політико-адміністративну еліту є швидше винятком, то в Україні існує більш 

консенсусна політика у відносинах між правлячою політичною силою та її 

опонентами. В окремих випадках в уряд України залучалися опозиційні 

політики, (такі, як соратник В. Ющенка П. Порошенко), а також політичні 

конкуренти (такі, як С. Тігіпко) з метою заручитися підтримкою регіональних 

груп електорату. 
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Існуючі системи рекрутування політико-адміністративних еліт в Україні 

забезпечують єдність і спільність поглядів на механізми управління, освітній 

рівень кадрів і завдання, які можуть бути поставлені перед тими чи тими 

органами політичного менеджменту. У цьому зв'язку ефективність дій 

політичних еліт залежить від рівня їх відповідальності перед керівними ланками 

й можливостями забезпечення контролю над виконанням покладених на них 

завдань. Узгодженість практик рекрутування політико-адміністративних еліт 

визначає спільність підходів двох країн до взаємного співробітництва та 

удосконалення механізмів політичного управління на основі національних 

традицій і національних інтересів. Подальший розвиток механізмів рекрутування 

політико-адміністративних еліт України пов'язаний із забезпеченням їх 

відповідності загальнодемократичним нормам і, одночасно, урахуванням реалій і 

пріоритетів національного політичного розвитку (див. А. Замогильний [96]). 

Таким чином, політизація системи рекрутування в політичному 

менеджменті України відбувається за рахунок діяльності політичних сил, які 

мають різні ідейні настанови й ситуативні пріоритети. Тому, політична 

відповідальність є ключовим аспектом демократизації системи рекрутування 

політичного менеджменту (див.:[312]). Змагання за підтримку виборців визначає 

якість роботи й добір кадрів, а також усунення явищ клановості, протекціонізму 

й непотизму як таких, що послаблюють конкурентні переваги. 

 

Висновки до розділу 2. 

Аналіз завдань державного будівництва сучасної України спонукає до 

висновку про тлумачення завдань політичного менеджменту в контексті 

досягнення Україною конкурентоздатності. Основними вимірами цього стану є 

розбудова демократичних структур, забезпечення відкритості у співпраці на 

міжнародній арені та економічна модернізація (див.:[144]). На сучасному етапі 

розуміння цих завдань існує на декларативному концептуальному рівні в 

академічному науковому середовищі. Сучасна українська політична еліта 

перебуває у фазі концептуальних дискусій щодо геополітичних орієнтирів 
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держави. При цьому, досвід сусідів, країн ЄС та СНД, свідчить, що в межах 

реформ політичного управління активно використовуються менеджеріальні 

підходи. Ця обставина визначає необхідність конкретних дій в межах реалізації 

комплексної програми модернізації системи рекрутування політичного 

менеджменту відповідно до завдань розбудови української державності. Такими 

заходами є обговорення й затвердження концепції створення цілісної системи 

рекрутування, впровадження нормативно-правового забезпечення цієї концепції 

та прийняття серії виконавчих рішень. Аналіз критеріїв професійного добору 

кадрів у межах рекрутування дає змогу стверджувати, що на сучасному етапі ці 

вимоги відрізняються від номенклатурних пріоритетів часів реального 

соціалізму [262]. Політичні вимоги до рекрутування в умовах демократії 

докорінно змінилися. Рекрутування в сучасних соціально-гуманітарних 

дисциплінах тлумачать як професійний добір відповідно до стратегічних завдань 

політичного менеджменту. Цими завданнями є забезпечення постійної якісної 

роботи суб’єктів політичного менеджменту. Зростання кількості викликів її 

конкурентного середовища в умовах демократії стимулюють до оптимізації 

структури політичного менеджменту та забезпечення його гнучкості. 

Бюрократичний політичний менеджмент працює в ситуації боротьби програм, 

доктрин, громадської діяльності й політичного лобізму. Тому, в умовах 

демократизації необхідним є врахування різних думок щодо ведення діалогу з 

опонентами, поєднання різних позицій і розуміння публічності політико-

управлінської роботи. 

Бюрократична тенденція розбудови системи рекрутування політичного 

менеджменту полягає в побудові якісної системи політичного управління, 

визначення його функцій та безумовне дотримання формальних положень, 

потребує кодифікації обов’язків та кадрів у межах політичного менеджменту, 

цілісного бачення ними перспективи й поточних завдань виявлення потенційних 

проблем. 

Матеріал розділу свідчить, що порядок функціонування підсистем 

відтворення й добору в політичному рекрутуванні України має особливий 
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характер. Він реалізується в артикуляції кадрової потреби, обміні інформацією 

між системою й середовищем, активації пошуку у вертикальній та 

горизонтальній площинах, забезпеченні мобільності між секторами політичної 

участі, представництві елітарних груп. Потрібно зауважити, що результат 

політичного рекрутування в Україні детермінований процесами інтерполяції 

(перетинання полів впливу) імперативів політичної ситуації й пріоритетів 

технократичного політичного менеджменту в умовах демократизації. 

Відмінністю менеджерської парадигми в межах рекрутування політичного 

менеджменту від бюрократичної є те, що перша є порівняно новою тенденцією 

для України, викликаною до життя зарубіжним досвідом. В умовах ринкової 

економіки впровадження вимог менеджменту є необхідним і важливим. Цей 

імператив впроваджується за рахунок просвіти кадрів і зміни системи 

підготовки. Основною вимогою підготовки і добору кадрів є орієнтація на 

політичний результат, який оцінюється як виконання передвиборчих зобов’язань 

і концептуальних основ розбудови держави. 
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РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ РЕКРУТУВАННЯ 

В ПОЛІТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

3.1. Партійне будівництво та групова політична активність як механізми 

політичного рекрутування в сучасній Україні 

Процес реформування системи рекрутування політичного менеджменту 

з політологічної точки зору репрезентується як діяльність уповноважених 

суб’єктів, спрямована на оптимізацію функціонування владних структур. 

Об’єктом реформування виступають вимоги щодо рекрутування, його етапи 

й способи. В умовах партійно-політичного плюралізму набувають значення 

конкуренція, політичні сили, які повинні брати участь у процесах кадрового 

призначення. Визначення кадрової політики на відміну від процесу розбудови 

держави сучасної України, тиск громадсько-політичних суб’єктів і груп інтересів 

на основі фінансово-економічних груп на структуру рекрутування політичного 

менеджменту відзначається спробами у розподілі влади нового ресурсу 

й повноважень. Тому структура рекрутування має реформуватися з урахуванням 

встановлення запобіжних заходів щодо впливу екстремістських політичних сил. 

Орієнтиром принципової організації щодо добору та підготовки кадрів 

є послідовність державної політики в досягненні стратегічних завдань 

державного розвитку. 

Формування системи добору кадрів сучасноного політичного менеджменту 

в Україні та її механізми закладалися в початковий період незалежності. Добір 

кадрів до найвищого законодавчого органу в УРСР здійснювався на основі 

плюралістичної моделі, але лише зі збереженням послідовності у доборі кадрів, 

які висувала правляча Комуністична партія. На початку 1990–1991 років 

сформувалася ситуація, у якій оновлення кадрового складу політичної еліти, а 

також політичного менеджменту, було обмеженим на противагу іншим країнам 

соціалістичного табору. Ця ситуація до певної міри і впливає на функціонування 

механізмів рекрутування політичної еліти і до сучасного періоду. Оскільки 

зберігається послідовність у зміні кадрів. Саме тому система рекрутування 
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політичного менеджменту сучасної України не набула інноваційного характеру, 

а була скоріше орієнтована на послідовні зміни. Як зазначає Л. Мандзій, «станом 

на 1991 рік етапним моментом у процесі елітостановлення можна вважати 

вибори до Верховної Ради України (тоді – Української РСР) у березні 1990 року. 

Вони об'єктивно показали реальну розстановку сил у країні, реальні настрої 

людей, падіння авторитету партії та її лідерів. Вибори, по-перше, засвідчили, що 

КПУ, зумівши провести до Верховної Ради більше трьохсот своїх кандидатів, 

здобула переконливу перемогу лише формально. По-друге, до складу Верховної 

Ради також обрали кілька десятків політично активних і незаангажованих 

депутатів від КПУ, крім того, опозиційно налаштованих політиків» [148].  

Рекрутування партійних політичних діячів до виконавчої ланки в сучасній 

Україні було пов’язано з низкою тенденцій вітчизняного політичного процесу. 

З одного боку відбувалася диверсифікація політичного статусу партій 

у партійній системі від монопартійності до багатопартійності. У цих умовах 

з’явилися різні центри сил, які забезпечували постачання кадрів до політичного 

менеджменту. Але перші уряди незалежної України формувалися під впливом 

нового чинника, якого не існувало в період радянської державності – потужної 

ланки Президента. Визначаючи кандидатуру Прем’єр-міністра Президент 

у 1992–1994 роках спирався на критерії політичної доцільності й забезпечення 

керованості ситуації, беручи до уваги передусім професійні якості та вплив 

потенційного кандидата. При цьому, Прем’єр-міністр, як це було видно 

починаючи з правління Л. Кучми, забезпечував комплектування кадрів 

політичного менеджменту представниками своєї власної команди. Цей принцип 

став основоположним для багатьох наступних урядів України, коли керівник 

обирав своїх підлеглих на основі лояльності та професійних якостей. Однак, 

у початковий період незалежності існувала тенденція ідеологічного 

«проникнення», яка полягала в тому, що до політичного менеджменту 

потрапляли представники колишніх опозиційних, націонал-демократичних сил. 

На думку українського аналітика, «на момент свого обрання опозиційні сили 

були позбавлені будь-яких спільних рис, за винятком свого несприйняття 
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існуючої влади. У політичному плані вони об'єднували широкий спектр сил від 

крайніх націоналістів до поміркованих комуністів та демократів зі сходу 

України, які були вороже настроєні щодо розвитку українського самовираження. 

Через переважання в цьому середовищі прихильників реалізації національно-

демократичних програм розвитку України опозиція у спрощеному варіанті 

отримала назву «націонал-демократів», хоч така назва зовсім не відображала 

особового складу цієї групи» [148]. Партійно-політичними засадами формування 

й ангажування урядів сучасної України періоду проголошення незалежності став 

принцип поєднання зовнішніх ознак й атрибутів національної демократії 

в політичній риториці та використання апаратних методів та боротьби у реальній 

діяльності.  

Як стверджують сучасні українські аналітики, потрапляння до владної 

команди представників національно-демократичного  руху було епізодичним та 

таким, що надавало легітимності всій структурі та респектабельного зовнішнього 

вигляду. Реальна влада при цьому продовжувала належати представникам старих 

радянських груп інтересів, представників промисловості, сільського 

господарства, партійної номенклатури. Цей принцип подвійної ідентифікації 

і керівних кадрів зберігся й у подальшому, коли партійна належність політичних 

кадрів маскувала їх реальні економічні і владні мотивації участі в управлінні 

державою. На думку Л. Мандзій, «попри те, серпневий путч 1991 року дозволив 

згаданій частині еліти досить легко зберегти свою владу. Більшість партійно-

господарської номенклатури змогла відтіснити – особливо після путчу – 

найнепоступливіших своїх представників, відчинила двері для схильних до 

конформізму опозиційних діячів, у тому числі для лідерів та інших керівників 

опозиційних політичних об’єднань, політичних діячів. Цим вона обеззброїла 

й розколола саму опозицію, частина якої отримала привілеї та посади, 

а номенклатура значною мірою зміцнила своє становище, оскільки здобула 

«націонал-демократичну» легітимність. Щоб не втратити владу в Україні, 

у серпні 1991 року ця, як з’ясувалося, дуже значна частина партійно-радянської 
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еліти блискавично зорієнтувалася і на власний лад почала втілювати ідею 

незалежності» [148].  

Політичний прагматизм у формуванні політичного менеджменту сучасної 

України на початковому етапі незалежності в реалізації контролю над 

виконавчою владою певних політичних угрупувань, які не мали чіткої партійної 

організації й формалізації своїх стосунків. Політичний менеджмент періоду 

проголошення незалежності, за висновком вітчизняних вчених, сформувала 

концепт партії влади, характерний для багатьох країн СНД того часу. Мотивом 

для виникнення такої системи стало збереження контролю і керованості над 

ситуацією в умовах розбудови національної державності, а також збалансування 

економічних інтересів основних регіонів держави і фінансово-промислових груп, 

які утворювалися на основі державної власності. Згідно позиції Е. Вільсона та 

В. Якушика, «у 1991 році в Україні викристалізовується явище – «партія влади», 

яка поступово перетворюється на головний канал рекрутування політичної еліти. 

Під поняттям «партія влади» розуміють «політичний блок, який складається 

з представників прагматично зорієнтованих і деідеологізованих вищих кіл старої 

номенклатури, представників державного апарату, засобів масової інформації, 

керівників традиційних секторів промисловості та сільського господарства 

тощо»[39, с.164]. Соціальний та політичний склад нового конгломерату, який 

отримав умовну назву «партії влади» був надзвичайно різноманітним, однак він 

формувався на основі добору дієздатних особистостей, які до того ж у різний 

спосіб проявили себе в нових умовах. Іншим мотивом рекрутування до 

виконавчих управлінських структур стало квотування представництва раніше 

впливових структур.  

У цілому соціальний склад політичного менеджменту перших років 

незалежності відображав наявні центри впливу в економіці й політиці 

й забезпечував їхні інтереси в нових умовах. При цьому, рекрутування 

здійснювалося не за потребою органів політичного менеджменту, а за явним 

характером, тобто, через прагнення тих чи тих груп та організацій отримати 

представництво у виконавчій владі. Згідно з даними сучасних політичних партій, 
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«сприяння забезпеченню активної ролі громадян України у формуванні та 

реалізації державної політики  сприяло створенню умов для втілення ідей 

державного патріотизму як моральної основи діяльності всіх гілок влади та всіх 

верств населення»[252]. У період початкових років незалежності проявився ще 

один вектор, вектор політизації діяльності урядів, який отримав прояв у боротьбі 

тенденцій до старого апробованого адміністративно-командного керівництва та 

нового демократичного представництва.  

Обидва чинники формувалися на основі нової нормативно-правової 

реальності, а також через створення балансу наявних груп інтересів. Відповідно 

до позиції українського науковця, «для жінок і чоловіків у виборчому списку 

кандидатів у народні депутати України від Партії в загальнодержавному окрузі 

не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку» [252]. 

Практична діяльність урядів сучасної України, починаючи від уряду 

В. Масола, також стала певною інстанцією висування вимог щодо рекрутування 

політичних кадрів. Діяльність урядів вимагала складної й напруженої діяльності 

по виконанню відповідальних завдань, що спричинило потребу в професійному 

підході до комплектування кадрів. Тому, починаючи з уряду В. Пустовойтенка 

увага надавалася, насамперед, рівню освіти й попереднім управлінським 

навичкам. З середини і до кінця 1990-х років професійний підхід був 

домінуючим у формуванні виконавчої вертикалі, однак, обмеження доступу до 

виконавчої ланки опозиційних політиків призвело до формування 

альтернативної контреліти. Як зауважує Н. Селютіна, «процес рекрутування 

регіональної політико-адміністративної еліти є одним з найголовніших під час її 

дослідження. Цей процес має суттєву відмінність від рекрутування професійних 

елітарних спільнот. Людина, яка не має відповідної професійної освіти, зазвичай 

не може претендувати на інкорпорацію до певної професійної еліти, в той час як 

політико-адміністративна еліта формується з осіб різноманітного освітнього, 

професійного, майнового й соціального статусів, а в кризові періоди до елітного 

прошарку потрапляють навіть представники маргінальних соціальних 

груп» [236].  
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Професіоналізація урядів Є. Кінаха, В. Марчука, В. Пустовойтенка, 

П. Лазаренка призвела до стійкої тенденції добору кадрів з певних регіональних 

груп. Попри те, що менеджмент державними справами здійснювався на основі 

поточних потреб розвитку економіки, у політичній сфері посилювалася 

тенденція до ізольованості бази рекрутування політичного менеджменту. Під час 

другого терміну президентства Л. Кучми проблема відкритості уряду стала 

досить актуальною через кількісне переважання на ключових посадах 

представників Дніпропетровського регіону. «Подібна «відкритість» може 

пояснюватись універсальністю політико-адміністративної діяльності, 

у результаті реалізації якої вирішуються політичні, управлінські, соціальні, 

економічні, національні, духовні й інші протиріччя», – зазначає 

Н. Селютина [236]. 

Складна соціально-економічна ситуація викликана кризою пострадянської 

економіки, а також світової фінансової кризи 1998 року, змусила Президента 

Л. Кучму, як ключового актора рекрутування політичного менеджменту, 

звернутися до дій з демонстрації відкритості еліти. У 2001 році Л. Кучма 

призначив Прем’єр-міністром України В. Ющенка, який мав значні симпатії 

національно-демократичних політичних сил. Цим кроком Президент 

підкреслював можливості гнучких підходів до рекрутування й волі до 

консенсусу з провідними політичними силами. З точки зору соціології політики, 

як зауважує вітчизняний учений, «проблема відкритості/закритості еліти 

є принциповою, відправною крапкою пояснення процесу формування цієї 

верстви населення, яка залежить від оцінки ротації елітного складу 

й інкорпорації за рахунок вихідців з позаелітних верств» [236]. 

Особливим чинником партійно-політичного ангажування діяльності урядів 

України став дедалі виразніший зв'язок між регіональними та центральними 

політичними елітами на основі політичної активності фінансово-промислових 

груп, які отримували значний вплив. Взаємодія президентської ланки з урядами 

здійснювалася не лише на основі прагматичного оцінювання результатів 

діяльності уряду, але й на основі змагання між центром прийняття рішень, 
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наприклад, у випадку конфлікту Л. Кучми та П. Лазаренка. «Чимало людей ідуть 

в політику, щоб задовольнити свої егоїстичні потреби, захистити й примножити 

свій бізнес чи підвищити суспільний рейтинг. Особливо це стосується 

тоталітарних, авторитарних та перехідних суспільств, де свавілля правлячої 

політичної еліти внаслідок слабкості структур громадянського суспільства 

набуває системного (і соціально небезпечного) характеру», – зауважує 

В. Бебик [263, с. 7]. 

Стабілізація механізмів рекрутування політичного менеджменту 

наприкінці 1990 років призвела до певної консервації практик та підходів 

утворення стійких каналів рекрутування, певним чином обмежила контакти між 

виконавчою владою та суспільством. Система рекрутування політичного 

менеджменту набула рис сталості й закритості, що створило передумови для 

критики всієї системи з точки зору демократизації та взаємодії держави та 

громадянського суспільства. Така практика рекрутування не відповідала нормам 

європейської парламентської демократії, що й стало одним з основних напрямів 

висування претензій до правлячої команди під час Помаранчевої революції 2004 

року. На думку Г. Зеленько, нині в Україні (2013 р.) вже досить поширеною 

практикою стало залучення громадських організацій науково-технічної 

спрямованості. До таких форм можна віднести: персональне залучення 

представників неурядових аналітичних центрів до розробки стратегії 

реформування державної політики, участь окремих незалежних аналітичних 

центрів у консультативно-дорадчих органах при центральних органах державної 

влади, у публічних заходах, громадських слуханнях, у постійно діючих круглих 

столах (публічні обговорення стратегій реформування державної політики), 

участь у підготовці та експертизі законопроектів з питань реформування 

державної політики, у робочих групах з підготовки важливих державних рішень і 

документів тощо» [110, с. 262]. 

Формування політичного менеджменту України на основі політичної 

доцільності, яка б відповідала інтересам контролю над державою певних груп 

інтересів стала основою для зростання довіри населення до діючого політичного 
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менеджменту. За даними Н. Селютіної, «за результатами дослідження 2004 р. 

більше половини експертів (54 %) вважають, що для пересічного громадянина 

вхід до політико-адміністративної еліти закритий і лише майже третина 

опитаних налаштовані більш-менш оптимістично, а 9 % взагалі не змогли 

визначитись з відповіддю на це питання. Отже, в українському суспільстві 

політико-адміністративна еліта регіонального рівня, за визначенням експертів 

Північно-Східного регіону, переважно набуває ознаки закритої соціальної групи, 

коли процес рекрутування характеризується як самовідтворення» [236]. 

Наслідками політизованого партійно-ідеологічного ангажування діяльності 

урядів України стало формування особливої національної моделі, яка уникала 

рекрутування через основні організації соціальних груп суспільства, що 

відповідало б світовій практиці. Згідно з основними теоретичними поглядами на 

елітотворення, «до основних інституційних каналів рекрутування, як шляхів 

просування до вершини політико-адміністративної ієрархії, дослідники 

зараховують державний апарат, органи місцевого самоврядування, армію, 

політичні партії, релігійні організації, систему освіти. Історичні традиції 

політичного розвитку, специфіка політичного режиму й політичної культури мас 

та еліти обумовлюють перевагу того чи того каналу» [236, с. 99]. 

Політизація рекрутування політичного менеджменту, що передбачала 

контроль над урядом з боку правлячих політичних сил спричинила уповільнення 

формування основних інституційних напрямів рекрутування кадрів вищого 

політичного менеджменту, на відміну від розвинених держав, структури 

політичного менеджменту не становили основу для добору кадрів до основних 

виконавчих органів і нові уряди формувалися за рахунок довільного добору 

кадрів правлячої команди зі зміною кожного голови уряду. Розробки В. Бебика 

свідчать, що «до процесів політичного розвитку, на які спрямовані політична 

діяльність і політичний менеджмент, належать: залучення громадян до 

політичної активності, державного й суспільного управління; зміцнення 

політичних структур (держави та громадянського суспільства)» [263, c. 8]. 

Замкненість системи рекрутування урядів України позбавила можливості 
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комплектування кадрового складу політичного менеджменту за рахунок такого 

важливого напряму як громадські організації. Специфікою сучасної України 

є також слабкість громадських об’єднань та їх трансформаційний розвиток.  

Масові й потужні громадські організації, які збереглися після СРСР, не 

були здатні висунути конкурентно здатних кандидатів на заміщення посад 

у виконавчій владі. Згідно з статутом БПП, «для молоді (осіб віком до 35 років) 

у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії 

в загальнодержавному окрузі не менше 10 відсотків загальної кількості 

кандидатів у виборчому списку» [252]. 

Особливостями політичного ангажування діяльності урядів сучасної 

України стала вибіркова співпраця в кабінеті міністрів з певними бізнес 

структурами. Основним каналом рекрутування до основних посадовців, 

показників різних кіл з початку 2000-х років виборчої кампанії до парламенту 

2002, 2006, 2007, 2012 років стало обрання депутатами Верховної Ради 

представників великого бізнесу, а потім їх делегування зі складу парламентських 

фракцій до складу уряду. Цей канал деякою мірою суперечить вимогам 

професіоналізації владного істеблішменту, який існує в розвиненому 

демократичному суспільстві, – країнах ЄС і США. «Питання проникнення 

каналів рекрутування, що описує засоби горизонтальної ротації представників 

політико-адміністративної еліти в системі різноманітних каналів рекрутування, 

в українському суспільстві залишається невирішеним. Високопосадовцями 

декларується розподіл влади й капіталу, а в реальному житті спостерігається 

подальше їх зрощення», стверджує український соціолог [236, с. 101]. 

Поява у складі загальнонаціонального політичного менеджменту 

представників великого бізнесу, зокрема, Н. Королевської, Д. Фірташа, 

В. Хорошковського стала наочним сигналом для вчених-соціологів щодо 

гіпотези про те, що політичний менеджмент перетворюється на елітарну 

структуру закритого типу (див.:[265]). Ця гіпотеза може бути підтверджена за 

рахунок аналізу кадрового складу урядів, у яких представники політичних партій 

(партійні функціонери) займають порівняно невелику частку. Згідно 
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з Н. Селютіною, «основним каналом рекрутування, завдяки якому відбувається 

інкорпорація представників регіональної політико-адміністративної еліти 

є освіта, але, якщо перейти від думок особистостей до загальних правил, то лише 

соціальний та фінансовий капітали відкривають двері до елітної соціальної 

групи, тобто саме вони є реальними каналами 

рекрутування» [236], також див.:П. Бурд’є [30]). 

Тенденціями соціальної динаміки нестабільності в українському 

суспільстві спричиняють тиск на рекрутування політичного менеджменту у 

вигляді необхідності зміни українських генерацій (див.: [35],[36]). Зміна вікових 

поколінь у виконавчій владі відбувається природним шляхом, що актуалізує 

питання кадрового резерву, формування якого здійснюється відповідно до 

існуючої кадрової політики. «В ідеалі політична діяльність має бути спрямована 

на гармонізацію політичних відносин в суспільстві, але далеко не всі пересічні 

громадяни та їхні політичні об’єднання прагнуть займатися політикою на 

альтруїстичних засадах», – вважає В. Бебик [263, c. 6]. Таким чином, політична 

ангажованість урядів як основної ланки верховного політичного менеджменту в 

сучасній Україні призводить до певного протиріччя з тенденціями соціального 

розвитку та війни поколінь у суспільстві.  

Подальша демократизація є процесом поступового відкриття основних 

каналів рекрутування політичного менеджменту на основі прозорих вимог. На 

думку української дослідниці, «навіть масова солідарність населення країни з 

євромайданами, епізодичні прояви активістської політичної культури (культури 

участі) поки що не є достатнім свідченням загальної кардинальної відмови 

масової психології від підданських настанов і звичок, чим і надалі може 

зумовлюватися характер відносин між суспільством і державою, у т.ч. 

консервацією підданської моделі з такими її найбільш виразними проявами, як: 

персоніфікація влади (розрахунки більшою мірою на особу керівника держави, 

ніж на політичні програми розвитку країни); набуття конкуренцією між владою 

та опозицією виразно особистісного характеру, внаслідок чого губиться суть 

конкурентних політичних проектів; надання і владою, і опозицією пріоритету 
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конфронтаційності над діалогом, у зв’язку з чим втрачається можливість 

конвергенції раціональних положень конкуруючих програм; віддаленість 

громадян від прийняття рішень, внаслідок чого останні часто не співвідносяться 

з реальною ситуацією;  звичка громадян до пасивного очікування вирішення 

їхніх проблем без особистої участі; корисливий егоїзм    правлячих 

кіл» [69, с. 66-67]. 

Реформування системи рекрутування в політичному менеджменті в 

Україні передбачає впровадження принципів демократизації до всіх елементів 

управління. Однак, цей процес стримується викликами політичної ситуації, 

насамперед, протистоянням правлячої влади та опозиції. У таких умовах діючий 

політичний менеджмент не може відійти від принципу цивілізованого 

рекрутування кадрів за репрезентативним та фаховим принципами. Згідно 

з Л. Мандзій, «заміщувальна циркуляція, як і класична, характеризується 

широтою і глибиною, але більш динамічна й здійснюється примусовим шляхом. 

Типовий випадок – це повалення попередньої еліти та формування нової після 

революції. У цьому випадку циркуляція визначається боротьбою між елітою 

старого режиму й контрелітою, яка захоплює владу та відсторонює від неї всіх, 

хто раніше домінував. Цей спосіб породжує ідеологічну еліту й тоталітарний 

режим» [148], також див.:[102]. 

Типологізація елітарної циркуляції розкриває перспективні напрями 

еволюції системи рекрутування політичного менеджменту. Визначення 

об’єктивних заходів зміни кадрової генерації та окремих посад визначає систему 

рекрутування політичного менеджменту як сукупність заходів та практик, що 

забезпечують зміни в поліичному середовищі на основі тенденцій розвитку 

політичної системи. Одним з таких типів, які спостерігаються в сучасній Україні 

є репродуктивна циркуляція. На думку Л. Мандзій, «репродуктивна циркуляція – 

обмежена, і поверхнева, і поступова та еволюційна. Елітна група відмовляється 

від старих доктринальних положень або їх значно змінює для того, щоб 

залишитися при владі» [148]. Саме для забезпечення подібної циркуляції багато 

партійних структур сучасної України декларує можливість «обирати й бути 
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обраними до складу статутних органів партії незалежно від місця перебування на 

партійному обліку»[251], (також див.:Є. Бурєнкова [31]). 

Наявність стагнуючої системи рекрутування в системі політичного 

менеджменту й політичної еліти в цілому визначає дисфункцію владної системи 

та можливості її відповіді викликам ситуації в умовах демократії, або 

щонайменше політичного плюралізму, завжди існує небезпека раптової зміни 

владної команди, оскільки механізми контролю не можуть зняти політичну 

напругу в такий спосіб, як це відбувається в тоталітарному й авторитарному 

суспільствах шляхом усунення політичних супротивників. За В. Бебиком, 

«політична діяльність і політичний менеджмент сприяють зміні суспільно-

політичних структур, державних інституцій, а відтак і зміну правових, 

соціальних і психологічних норм суспільного життя. Її наслідками можуть бути 

зміни відносин влади між суб’єктами політики, що впливають на силу, обсяг та 

ієрархічні відносини у владній піраміді» [263, c. 9]. Розгортання системи 

рекрутування в політичному менеджменті в Україні на основі задіяння основних 

каналів соціальної мобільності є перспективним шляхом, який має сприяти 

стабільності політичної системи в цілому на основі реорганізації та дієвих 

зв’язків з зовнішнім соціальним середовищем.  

При цьому зусиллями, які спрямовані на формування механізмів залучення 

до політичного менеджменту представників різних соціальних груп мають бути 

централізованими та науково розробленими, базуватися на реальному аналізі 

ситуації. «Інакше кажучи, менеджмент в політиці передбачає мобілізацію, 

розподіл, спрямування й переспрямування зацікавленостей, що досягається 

шляхом комбінування санкцій та винагород. Таким чином, розуміння інтересів – 

їх конкретно-історичний зміст, механізм формування, форми реалізації – 

важлива умова успішного здійснення політичного управління. Інтерес суб’єкта 

політичних відносин безпосередньо пов’язаний з ідентичністю цього суб’єкта, 

адже, лише через самоусвідомлення можна зрозуміти власні інтереси, 

сформулювати», – зауважує М. Беззуб’як [263, с. 190]. Важливою 

характеристикою демократичної системи рекрутування політичного 



 
108 

менеджменту України в умовах політичної заангажованості діяльності урядів 

є можливість задіяння в різних сферах управління представників нових верств 

і професійних спільнот з метою генерування інноваційних ідей.  

Ця можливість розкривається на основі прозорості від каналів 

рекрутування. На думку сучасних аналітиків, «Поняття «прозорісь каналів 

рекрутування» характеризує можливість горизонтального пересування членів 

політичної еліти в системі різноманітних каналів рекрутування. Ступінь 

проникності каналів рекрутування має тенденцію до інтенсивності в періоди 

криз і сповільнення темпів у стабільні періоди. Процес рекрутування, як 

правило, обмежений визначеним басейном рекрутування, тобто тими 

соціальними групами, які є основними постачальниками представників 

політичної еліти» [148]. 

Динаміка системи рекрутування урядів сучасної України була пов’язана 

також зі зміною форми правління та значенням уряду в загальній системі влади, 

починаючи з реформи 2002 року, яка встановлювала необхідність формування 

коаліційного уряду. Зміна складу політичного менеджменту відзначалася більш 

політизованим добором прихильників тієї чи тієї політичної сили. У цьому 

випадку велику роль відіграло ставлення представників політичних сил, які були 

рекрутовані до урядів Ю. Тимошенко, симпатиків Помаранчевої революції 

й відповідних політичних лідерів: В. Ющенка та Ю. Тимошенко. Саме на цих 

засадах відбувалася зміна генерацій керівників політичного менеджменту. 

Праворадикальне тлумачення партійності в політичному менеджменті вимагає 

конкретних кроків від лідерів. «У політичному управлінні націоналізм вимагає 

максимальної однорідності на засадах національної політичної культури. 

Головним засобом такої уніфікації була й залишається національна держава, яка 

робить строкате донаціональне суспільство максимально національно 

однорідним, діючи багатьма інструментами державної політики – економічної, 

військової, культурно-освітньої, протиставляючи їх інтересам інших», – 

зауважує М. Беззуб’як [263, с. 191]. 
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Поряд з визначальними параметрами політизації діяльності політичного 

менеджменту, які визначали зміну керівників, істотно важливою тенденцією 

є стабільність урядів, що, зокрема, простежується в діяльності перших восьми 

урядів, у яких до 60-ти відсотків складу залишалися незмінним. Середній 

показник оновлення уряду в 90-х роках складав 46 %, це означає, що велика 

кількість кадрів зберігала свої позиції. Тому можна говорити про повну сталість 

політичного менеджменту як суспільно-політичної корпорації, яка прагне, попри 

політичну заангажованість, забезпечувати рівень виконання своїх функцій. 

Також важливою є інерція й консерватизм зміни політичного менеджменту, яка 

через внутрішньо-організаційні мотиви зберігає сталість складу. Згідно 

з позицією українських експертів, «на сьогодні в Україні домінує практика 

уникнення суспільної відповідальності. На часі – розробка і запровадження нової 

культури суспільно відповідальної поведінки. Актуальним є завдання елімінації 

протиставлення двох гілок цінностей: цінностей повсякденного корумпованого 

життя та проголошуваних з високих трибун ідеалів та принципів. При цьому аж 

ніяк не можуть бути ігнорованими повсякденні практики – поки вони існують, 

самим фактом свого існування є прикладом і підтвердженням такого 

протиставлення.» [40, с.14]. Відкритим залишається питання суб’єктів розробки 

норм нової політико-корпоративної культури. 

Елітарність політичного менеджменту в умовах політичного ангажування 

урядів сучасної України стає визначальним чинником лише для найвищих посад, 

в той час як управління й органи, які не мають ключового значення, не 

піддаються значним змінам і перебувають у межах впливу внутрішньої логіки 

функціонування суб’єктів  політичного менеджменту. У порівняно стабільні 

періоди, особливо в міжвиборчий, відбувається рекрутування на професійно 

орієнтованих засадах. 

Інкорпорація до лав еліти може відбуватися через призначення на посаду 

вищих щаблів влади – прийняття на роботу до вищих органів виконавчої влади , 

що є одним з механізмів формування політико-адміністративної еліти. Згідно з 

В. Бебиком, «політична діяльність може здійснюватися на громадських або 
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професійних засадах. До останнього виду політичної діяльності зараховують 

професійну депутатську діяльність, роботу в апараті громадсько-політичних 

організацій, рухів, політичних партій» [263, c. 11]. 

Наявність призначенців у професійно ангажованих урядах робить їх 

особливою групою, яка не є залежною від загального політичного процесу 

й демократичних перетворень. В умовах сучасної форми правління в Україні, яка 

має істотне наближення до Президента, як центру влади, питома вага членів 

уряду, а також інших посадових осіб, в першу чергу губернаторів, є достатньо 

великою, а оцінка їх діяльності здійснюється без участі населення. Оцінка їх 

діяльності робиться на основі ухвалення політичного кадрового рішення 

урядовими структурами. Згідно з Н. Селютіною, «призначення має три основні 

відмінності від такого механізму формування еліти, як вибори: 1) перманентність 

реалізації – здійснюється постійно в будь-який момент у разі потреби, а не один 

раз на певний період часу, як вибори; 2) суб’єкт здійснення механізму – це 

державний орган або посадова особа, які призначають державного службовця на 

цю посаду; на відміну від виборів, де суб’єктом виступає народ; 3) суб’єктивна 

невизначеність – залежність кар’єри від волі керівника чи установи вищого 

рівня. Натомість під час виборів управлінець обирається на певний термін 

і підставою для припинення його повноважень має бути колективне вираження 

недовіри» [236].  

У розвитку системи рекрутування партійно-політичного менеджменту 

в умовах політично ангажованих урядів вагоме значення набуває внутрішнє 

переміщення керівних кадрів, яке відбувається за логікою періодичної заміни 

кадрів. Ротаційний спосіб заміни керівників забезпечує усунення явищ 

зловживання і є наслідком довгого перебування одного керівника на певній 

посаді. Однак міркування заміни кадрів можуть не збігатися з вимогами 

відданості партійним цінностям. На думку В. Горбунової, «партійний…PR-

менеджер досягне успіху лише в тому випадку, якщо політична організація 

задовольнятиме його потреби, а він сам сповідуватиме її філософію, наприклад, 

«мета виправдовує засоби» або «найголовніша цінність – громадянські свободи» 
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[263, c. 232]. Внутрішня мобільність у межах партійно-політичного менеджменту 

також є процесом, який визначає пересування кадрів у просторовому та 

в галузевому режимах (див.:[107]).  

У межах цих процесів рекрутування кадрів відбувається в середині владної 

корпорації й визначається здебільшого на основі внутрішньо-організаційних 

вимог та оцінки професійних якостей. Внаслідок цього з’являється, згідно 

з Н. Селютіною так звана « – ротація «униз» –  призначення на нищу посаду, але 

яка входить до переліку елітних, тобто без виходу з елітного прошарку. 

Наприклад, з голови обласної державної адміністрації (ОДА) на посаду 

заступника голови ОДА чи на посаду голови районної державної адміністрації» 

[236], також див. Г. Бєлоногов [18].  

Політична ангажованість рекрутування кадрів для політичного 

менеджменту сучасної України може бути істотно знижена через взаємодію 

ланок політичного менеджменту з місцевим та регіональним управлінням. 

Комплексні перетворення цих організаційних механізмів, які тривають з 2014 

року, обіцяють забезпечити розподіл компетенції та відрегулювати рекрутаційні 

потоки в межах загальнодержавного політичного менеджменту та місцевого 

самоврядування. Внаслідок цього виникне більш чіткий розподіл виборних та 

суто функціональних посад. «В Україні спостерігаються усі … форми впливу 

держави на політичну участь партій, громадських організацій, окремих 

громадян. Преференції тим або іншим політичним акторам надавалися в 

залежності від можливостей і смаків лідерів політичних режимів та їхніх команд. 

Тут застосувалися різні технології – від спроб співробітництва з націонал-

патріотичними та іншими демократичними партіями, громадськими 

організаціями (президент Л. Кравчук) до тиску на політичні партії, скупівлі 

«тушок» (президенти Л. Кучма і В. Янукович)», – вважають українські 

науковці [40, с.15]. 

Завершеного вигляду система рекрутування політичного менеджменту 

в умовах політизації діяльності урядів може набути в межах планового 

формування кадрового резерву й планового пересування кадрів з одного щабля 
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кадрової вертикалі на інший. Усе це потребує ретельної розробки посадових 

інструкцій і посадового навантаження органів політичного менеджменту. 

Водночас партійність як чинник рекрутування в політичному менеджменті іноді 

виходить за межі суто процедурних практик. «Отже, політичний менеджмент як 

світосприймання політики в нових дискурсах (політична гносеологія, політична 

антропологія, політична онтологія, політична етика) розкриває конструктивне 

значення політики для смислової розбудови дійсності, зокрема міжнародної, 

і смислово-змістовного утвердження індивіда як суб’єкта національного 

й міжнародного права, правової системи, об’єднуючої культурної системи», – 

зауважує Ф. Медвідь [263, с. 185]. 

Таким чином, розгляд політизації діяльності урядів України, як чиннику 

формування рекрутування політичного менеджменту засвідчив, що з одного 

боку політична доцільність дозволила залучити до складу урядів велику 

кількість фахівців, які не були до неї залучені в межах радянської командно-

адміністративної системи. Також з’явилися можливості регіонального та 

галузевого представництва в межах політичного менеджменту. Однак, політична 

конкуренція поставила обмеження у вільному пересуванні кадрів за критеріями 

політичної лояльності та підтримки того чи того центру влади на початковому 

періоді незалежності Верховної Ради та Президента пізніше через підтримку 

правлячої владної команди, або опозиції. Функціонування урядів України 

протягом років незалежності засвідчило, що партійно-ідеологічний критерій не 

став визначальним у доборі кадрів на визначальні посади урядів: прем’єр-

міністра, заступників голови уряду, міністрів. Водночас поява «ринково» або 

«проєвропейськи» орієнтованих політиків мала місце в урядах за часів 

президентства В. Ющенка в межах так званих «помаранчевих» коаліційних 

урядів. В. Пінзеник був втіленням «ліберальної» ідеологічної тенденції, у той час 

як Б. Тарасюк – ідеології європейської інтеграції. Подібна ситуація мала місце 

також в уряді А. Яценюка (лютий 2014 р.), коли посадовцями уряду стали 

П. Шеремета та О. Шлапак, які мають проєвропейську та проліберальну 

економічну орієнтацію. 
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На цій основі можна говорити про певний алгоритм оптимізації системи 

політичного рекрутування в умовах сучасної України. Його складовими, як ми 

бачимо, є демократизація селективних механізмів, уніфікація нормативних вимог 

до процесу добору політичних кадрів, демаркація політичних і державних 

функцій рекрутування, забезпечення широкого громадського публічного 

контролю за процесами рекрутування (також див.: В. Мартиненко [150]. 

Таким чином, свідченням впливу функціонування системи добору кадрів 

політичного менеджменту на процес демократизації стала активізація 

конфліктно-консенсусної взаємодії владної та опозиційної політичних команд 

щодо узгодження та затвердження кадрових рішень. Результатом процесу 

обговорень та узгоджень стало створення нових організаційно-управлінських 

структур, які спричиняють модернізацію окремих політичних інститутів та 

політичної системи в цілому. Прикладом може слугувати заснування 

Державного агенства з інвестицій і національних проектів. У цілому партійне 

ангажування процесів кадрових призначень стало однією з передумов 

забезпечення динамічної політичної стабільності через досягення стратегічних 

цілей суспільства. 

 

3.2. Компоненти зовнішнього середовища системи рекрутування 

в політичному менеджменті сучасної України 

Процес реформування системи рекрутування політичного менеджменту 

з політологічної точки зору репрезентується як діяльність уповноважених 

суб’єктів, спрямована на оптимізацію функціонування владних структур. 

Об’єктом реформування виступають вимоги щодо рекрутування, його етапи 

й способи. В умовах партійно-політичного плюралізму набувають значення 

конкуренція, політичні сили, які повинні брати участь у процесах кадрового 

призначення. Визначення кадрової політики на відміну від процесу розбудови 

держави сучасної України, тиск громадсько-політичних суб’єктів і груп інтересів 

на основі фінансово-економічних груп на структуру рекрутування політичного 

менеджменту відзначається спробами в розподілі влади нового ресурсу 
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й повноважень. Тому структура рекрутування має реформуватися з урахуванням 

встановлення запобіжних заходів щодо впливу екстремістських політичних сил. 

Орієнтиром принципової організації щодо добору та підготовки кадрів 

є послідовність державної політики в досягненні стратегічних цілей державного 

розвитку. 

Соціально-психологічними засадами реформування системи рекрутування 

політичного менеджменту в сучасній Україні є перехідний характер багатьох 

інститутів політичної системи та відносин між ними. Формальний характер 

партійного будівництва в багатьох випадках ставить під сумнів необхідність 

реперзентації всіх парламентських та непарламентських сил у виконавчій владі. 

Більше того, під великим сумнівом постає потреба врахування думок таких 

політичних сил. На думку О. Дащаківської, «щодо формування політичної еліти 

за типом політичної системи, то сьогодні важко говорити про партійних лідерів 

та президентський апарат, як головні канали рекрутування еліти. Партії 

недостатньо сформовані: нечітко визначене їхнє місце та роль в ідеологічному 

спектрі, соціальна база тощо; трапляється, що партія не висуває лідера, а її 

створюють «під» лідера. Президентський апарат із Президентом становить 

єдиний інститут президентства. Вони працюють переважно на особу Президента, 

і не висувають політичних лідерів, є «тіньовою» політичною елітою» [66].  

Специфіка вітчизняної політичної поведінки та політичної участі також 

відбивається на формуванні системи рекрутування політичного менеджменту. Ці 

чинники не є пов’язаними з державною кадровою політикою та 

цілеспрямованими зусиллями щодо кадрового забезпечення окремих органів 

управління. Суб’єктивні моменти прагнення окремих верств отримати доступ до 

прийняття державних рішень до певної міри створюють альтернативні канали 

рекрутування. «Сьогодні можемо говорити про певну модернізацію 

мобілізаційної моделі. Зокрема відбувається входження економічної еліти до 

складу політичної, «закривання» еліти, що передбачає створення елітою власних 

традицій, і системи відбору еліт. Правда, маємо й негативні наслідки – це 

криміналізація та корумпованість еліти. Спостерігається посилення впливу 
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центральної (київської еліти) щодо регіональної еліти, персонально-командний 

підхід», – зазначає О. Дащаківська [66].  

Національні культурно-ментальні особливості елітотворення, на думку 

сучасних науковців також розкривають мотиви пошуку громадянами й групами 

можливостей набуття елітарного статусу за рахунок отримання посад 

політичного менеджменту. При цьому ідеологічна належність до партій втрачає 

значення провідного критерію добору через внутрішню еволюцію самих партій. 

Як стверджує український дослідник Б. Райковський, «замість ідеології 

визначальну роль починає відігравати електоральна стратегія. Саме бажання 

виграти вибори (а не перемогти в класовій боротьбі) змушує партії все менше 

орієнтуватися на ідеологію. Все більше значення починає набувати прагматична 

складова, яка змушує вирішувати нагальні проблеми, а не займатися 

постановкою абстрактних задач і соціальним експериментуванням» [217, с. 28] 

(Також див.: О. Дащаківська [66]).  

Внутрішня замкненість вітчизняних еліт породжує досить серйозний 

виклик для системи рекрутування політичного менеджменту в умовах демократії 

– недостатню легітимність механізмів добору посадовців. Таке ставлення 

формується внаслідок непублічності та непрозорості окремих призначень, 

недостатньої комунікаційної мотивації окремих кадрових рішень. «Розходження 

інтересів еліти та інтересів держави еліта весь час вирішувала на свою користь, 

відступаючи від державницьких, національних цінностей, залишаючи 

український народ позаду в перегонах за чинами та титулами. Це і породило таку 

рису української ментальності, як недовіра до еліти. З іншого боку, наше 

суспільство на кожному етапі демонструє нездатність сформувати еліту, яка була 

б виразником його інтересів, таку, якій би можна було довіряти. Крім цього, 

ментальності нашого народу притаманні егалітариські настрої», – зауважує 

український науковець [66], також див.:[87]). 

Політична детермінація функціонування та формування вітчизняної 

системи рекрутування політичного менеджменту на сучасному етапі перебуває 

в стадії диференціації центрів впливу. Особливої корекції в умовах національної 



 
116 

політичної системи набуває партійний вплив на зміну персоналій уряду та 

керівників регіональних адміністрацій. Партійні організації, орієнтовані на 

особистості втрачають підгрунтя для легітимності претензій щодо свого 

представництва у виконавчих органах (безвідносно до позиції щодо цих 

претензій з боку правлячої партії). Як зауважує В. Лебедюк, «з точки зору 

організаційного розвитку, особливістю першого покоління політичних партій 

в Україні, які формувалися протягом 1991-1994 років, було те, що більшість 

політичних партій утворювалося знизу, внаслідок ініціативи колишніх 

дисидентів або вияву громадянської позиції простих політично активних 

громадян, а не на основі домовленостей в межах парламенту, що стало 

практикуватися пізніше. Друге покоління партій формувалося протягом 1994-

1998 років і було, головним чином, засноване на конфігураціях влади. Штучно 

створені політичні партії потребували формальних організаційних структур, щоб 

виробити масову підтримку, необхідну для електорального успіху» [142].  

Реалізація побудови незалежної та державо-орієнтованої системи 

рекрутування політичного менеджменту в сучасній Україні ставиться під сумнів 

потужними процесами розподілу економічного впливу. Суто політичні гравці 

(партії, громадські об’єднання) прагнуть забезпечити свою присутність 

у комунікаційному просторі не витрачаючи зусиль на активну діяльність 

з розбудови держави. «Третє покоління партій формується з 1998-го року до 

сьогодні. Головною особливістю політичних партій цього періоду є їхній захист 

та представлення вузькогрупових інтересів. За своєю природою формування 

й виборчою стратегією вони нагадують кадрові партії з яскраво вираженим 

персоніфікованим лідерством та клієнтельно-олігархічним характером. Ідеологія 

перетворилася на атрибут виборчих технологій або на інструмент консолідації 

політичного активу», – вважає В. Лебедюк [142].  

Епізодичність включення партійного активу до лав політичного 

менеджменту (та принцип партійності як мотив рекрутування) створило умови, 

за яких посадовці політичного менеджменту прагнуть зберегти належність до 

сфери політичного управління и навіть в умовах зміни правлячої команди. 

Водночас результати Революції Гідності 2014 року засвідчили необхідність 

реагування на претензії окремих громадсько-політичних діячів на владні 
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повноваження (випадок Д. Булатова). Згідно з В. Лебедюк «політичні лідери в 

Україні були не дуже обтяжені історичним минулим масових партій і вибирали 

«всеохоплюючий» тип партій з точки зору соціальної бази, а в основу організації 

партій було закладено модель «сучасної кадрової партії». Слабко організовані 

місцеві осередки, незначне членство, де члени парламенту й міністри складають 

головний виборчий ресурс, персоніфіковане керівництво, – наближають 

політичні партії в Україні до типу кадрових партій» [142].  

Отже, соціо-психологічне тло функціонування наявної системи 

рекрутування в політичному менеджменті України формує своєрідне 

середовище, яке має неформальний характер та встановлює неофіційні правила 

гри, етичні норми та мотиви потенційних кандидатів на посади (див.:Л. 

Гудков[59]). З одного боку, існує чинник невизначеності в момент висування 

альтернативних кандидатур, з іншого боку, апробовані політичні норми не 

дозволяють довільно висувати представників всіх наявних політичних сил. 

Реалізація довгострокової стратегії реформування системи рекрутування 

політичного менеджменту орієнтує політичний процес на висуання кандидатур, 

які витримують фільтри змагання та компетентності. 

 

3.3. Механізми демократичного добору системи рекрутування 

в політичному менеджменті сучасної України 

Вітчизняні науковці активно розробляють проблему ефективності 

політичного лідерства як чинника забезпечення виконання завдань 

державотворення. Особливі якості лідерства постулюються як основні 

передумови успішного державного політичного менеджменту. Умови 

демократичного транзиту підвищують ціну ефективного лідерства. Як зауважує 

професор В. П. Горбатенко, «політичний лідер будь-якого рангу завжди мусить 

пам’ятати, заради чого й кого він прийшов у політику. Тільки за цієї умови він 

залишиться на висоті свого покликання. Як засвідчує світовий досвід, 

досягнення суспільного блага забезпечується через підвищення ефективності 

політичного управління. Криза, у якій опиняються ті чи ті держави, 

є, насамперед, кризою управління людей і управлінських підрозділів. Причому 
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в перехідні періоди розвитку суспільства різко зростає ціна помилкових 

і неефективних рішень політичних лідерів» [55]. 

Прийняття рішень сучасними політичними лідерами України потребує 

зваженої та критичної оцінки. Діяльність щодо втілення програмових положень 

сучасних політичних сил вимагає відповідальності та обліку наявних ресурсів 

країни для їх реалізації. Суб’єктивні прагнення політичних провідників мають 

відповідати вимогам поточної ситуації. «Справжній політик навіть перед 

загрозою поразки на виборах не має права відступати від власних попередньо 

проголошених програмових положень. У цьому відношенні лідер зазвичай 

опиняється перед дилемою: з одного боку, для того, щоб підтримувати належний 

рівень масової підтримки, він мусить вдаватися до різних популістських заходів, 

з іншого ж боку, з метою забезпечення реалістичної політики, вживати 

непопулярні заходи», – стверджує В. Горбатенко [55]. 

Рекрутування адекватних політичних лідерів є одним з провідних завдань 

сучасної політичної системи України. Партійність та регіональна клановість 

є каналами, які на сучасному етапі лише послаблюють формування явища 

лідерства як явища представництва однодумців, які добровільно підтримують 

провідника. Висування лідерів на позиції у політичному менеджменті 

здійснюється у виборчий період на основі використання ресурсів політичних 

інвесторів. Це формує явище «залежного лідерства» для якого характерне 

прагнення відпрацювання ресурсів. Згідно з В. Горбатенко, «на пострадянському 

просторі процвітає примітивний різновид політичного лідерства, прямо чи 

опосередковано орієнтований на завоювання популярності переважно за 

допомогою гучних, демагогічних гасел, нічим не підкріплених обіцянок. 

Надзвичайно негативною тенденцією є використання лідерами популізму як 

способу відходу від вирішення об’єктивних інтересів і соціальних потреб 

населення. Це, зокрема, виявляється у правотворчій діяльності, коли розробка 

і прийняття законів спрямовуються не на впорядкування суспільних відносин, 

а на підвищення політичного рейтингу посадових осіб або тих, хто прагне 

завоювати владу будь-яким способом. Така політика неперспективна і з часом її 
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істинна сутність стає зрозумілою людям, що означає політичну смерть для 

лідера, який її здійснював. Антитезою популістським діям є відстоювання 

власного переконання, якщо воно справді сприяє розвитку країни» [55], 

також див.:[120], [150]. 

Критерієм успішності лідерства в умовах транзитивної демократії 

є спроможність керівників до реалізації ініціатив та генерування нових ідей. Ці 

якості є затребуваними через потребу розвитку України в умовах глобальної 

конкуренції. Шляхом до рекрутування подібних лідерів є апробація лідерських 

якостей майбутніх менеджерів у галузі бізнесу та громадської діяльності. 

Залучення інноваційних лідерів передбачає домовленість та пошук компромісу 

з метою забезпечення інтересів держави та приватних структур. «Противагою 

таким компромісам в умовах перехідного періоду слугує політична воля лідера, 

що реалізується в процесі подолання можливих труднощів, пов’язаних 

з потребою аналізу суспільно-політичної ситуації, з необхідністю корекції мети 

цілеспрямованого суспільного розвитку, з боротьбою і протистоянням, що 

виникають у процесі втілення соціальних реформ. Державна воля, що знаходить 

своє вираження в діяльності державних діячів, означає детермінований 

загальнонародними інтересами суб’єктивно-регулятивний процес, пов’язаний з 

прагненням панівних сил чи всього суспільства надати своїм цілям та інтересам 

загальнообов’язкового характеру за допомогою владних розпоряджень та сили 

державного примусу», – вважає В. Горбатенко [55]. 

Політико-культурні засади лідерської поведінки стають однією з провідних 

передумов рекрутування кадрів політичного менеджменту. В умовах сучасної 

України стереотип успішного політичного лідера пов’язаний не з його 

конкретними досягненнями в галузі державного будівництва, а передусім 

з тривалістю політичної кар’єри, безперервністю перебування у владних 

інституціях, комунікаційною привабливістю. Крім того, лідер має бути 

представником певної регіональної соціокультурної групи, виступати носієм та 

захисником її інтересів. 
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Одним з виявів соціокультурної легітимності виборних лідерів, на думку 

 В. П. Горбатенко, потрібно вважати «досягнення соціокультурного «тонусу», що 

передбачає самоорганізацію участі в межах автономних, активно функціонуючих 

інститутів артикуляції інтересів; цілеспрямоване формування морально-

культурних критеріїв політичної участі, таких як: а) дотримання громадянської 

відповідальності, що передбачає активну громадянську участь, спрямовану на 

підтримання життєдіяльності суспільного організму; б) довіра громадян одне до 

одного та до інститутів державного управління і місцевого самоврядування; 

в) соціальне партнерство, що охоплює готовність низової ланки суспільства 

підкорятися існуючим нормам і розпорядженням державної влади та 

використання останньою потенціалу масової участі у прийнятті політичних 

рішень; г) атмосфера довір’я представників влади до своїх громадян, а також 

лояльності останніх до уряду й держави в цілому» [55]. Рекрутування кадрів, які 

мають лідерські якості до структури політичного менеджменту потребує 

цілеспрямованого аналізу кожної особистості.  

Водночас провідним механізмом масового добору є висування певних 

вимог щодо поведінки у кризових ситуаціях. Зазначені вимоги мають висуватися 

спеціально створеними органами із впровадження державної кадрової політики. 

На сучасному етапі такими «фільтрами» виступають настрої населення, яке 

суб’єктивно ідентифікує особистісні якості посадовця на основі його публічної 

політичної діяльності (див.: В. Гуменюк [60]). Партійне лідерство у своїх запитах 

збігається з механізмами забезпечення електоральної підтримки, які 

застосовують політичні організації. «Особливо важливого значення 

консолідуюча функція політичних партій набуває в дезінтегрованих, 

атомізованих суспільствах. Як відомо, політичні партії можуть виступати 

посередниками між існуючими групами, що з'явилися на основі регіонального, 

етнічного, мовного, класового, релігійного, вікового або статевого ділення. 

Посилення впливу на ці групи є для партій не тільки засобом захоплення влади, а 

й засобом об'єднання розрізненого соціуму та країни в цілому. Таким чином, у 

пошуках шляхів досягнення влади та розширення поля електоральної підтримки 
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партії діятимуть як агенти інтеграції, намагаючись примирити якомога більше 

інтересів, що не збігаються», – стверджує Б. Райковський [217, с. 31]. Взаємодія 

лідера та населення в межах рекрутування кадрів політичного менеджменту в 

Україні має бути врахована, оскільки призначення небажаного посадовця може 

спричинити дискредитацію владної команди в цілому.  

Пошуки ситуативної привабливості іміджевого характеру не відповідають 

завданням політичного менеджменту, оскільки посадовець-лідер змушений 

представляти суспільству докази своєї ефективності на попередній посаді. Тоді 

кадрове рішення виглядатиме обґрунтованим. На думку В. Горбатенка, 

«наявність поряд з інституціональним морально-етичного зв’язку лідера 

з населенням надає організації влади додаткові ресурси для вирішення 

конкретних політичних завдань. Політичний лідер покликаний втілювати 

персональну й політичну відповідальність за гарантії прав і свобод населення, за 

сукупну діяльність правлячого режиму. Виходячи з цього, лідер зобов’язаний 

з повагою ставитись до традицій і звичаїв народу, до рівня розуміння ним 

політичних реалій і, зрештою, бути терпимим до його несправедливих 

критичних характеристик, помилок і недоліків» [55]. 

Завдання рекрутованого на посаду у виконавчій владі 

загальнонаціонального лідера (наприклад, прем’єр-міністра), полягають, серед 

іншого, у наданні відповідей на болісні питання соціальної справедливості 

й функціонування держави загального добробуту. Високі стандарти соціального 

забезпечення колишнього СРСР постійно актуалізують «синдром порівняння». 

Це змушує керівників звертатися до проблем соціального забезпечення, навіть 

якщо вони не є першорядними пунктами їх програми. Прикладом слугує 

діяльність Ю.Тимошенко та А. Яценюка на посаді голови уряду. Проголошуючи 

ідеї стратегічної модернізації, вони були змушені вдаватися до широких 

соціальних ініціатив. «Пострадянським керманичам треба пам’ятати, що 

демократія не може обмежуватися піклуванням про права особистості, 

індивідуальні свободи та віртуальну для основної маси населення цінність, якою 

постала приватна власність. Демократія має трактуватися як механізм вирішення 
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соціальних проблем загальнонаціонального характеру, як гарант соціального 

захисту, забезпечення базових потреб. Найважливіші її елементи: соціальна 

справедливість; збалансований розподіл доходів; соціальний розвиток 

в інтересах мас», –  вважає В. Горбатенко [55]. Рекрутування дієздатної владної 

команди на засадах лідерства передбачає перш за все включення до основ 

державної кадрової політики механізмів «природного добору», тобто 

формування лідерів на основі їх взаємної конкуренції.  

Поява кандидатур загальнодержавного та регіонального масштабу має 

бути узгоджена на основі партійного, парламентського й громадського 

консенсусу. Як зауважує М. Школяр, «центральним завданням у будівництві 

демократичної України є формування нової політичної еліти, вирішення 

проблеми політичного лідерства адекватного умовам існування ринку політичної 

влади, гарантованого мінімуму громадянських прав і свобод» [305]. Наявні 

канали демократичного рекрутування політичних лідерів до політичного 

менеджменту України (призначення, обрання на посаду, ротація, утворення 

нових органів) здійснює селекцію найбільш придатних кандидатур на певний 

період часу. 

Однак специфіка політичного менеджменту полягає передусім в його 

стабільності та послідовності. Тому обіймати посади можуть лише стратегічно 

орієнтовані посадовці. «Політична демократія, формуючи умови для реалізації 

особистістю закладених в неї можливостей, нарощує тим самим потенціал 

суб’єктивного фактору, від якого залежить успішність соціального прогресу», – 

зазначає М. В. Школяр [305]. Вимоги до сучасного політичного лідерства 

включають не лише вирішення практичних завдань управлінського характеру. 

Особа лідера має відповідати сутнісним очікуванням населення в межах 

існуючого політичного моменту. Невід’ємною складовою лідерських якостей 

мають бути відчуття екзистенціних позицій світогляду громадян. Вказане 

розуміють в системі рекрутування політичних кадрів Президенстької ланки. За 

О. Ткачем, «метою участі в конкурсному доборі до Президентського кадрового 

резерву для претендентів є: мотивація для роботи над власним рівнем 
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компетентності шляхом визначення наявного рівня та його відмінності від 

еталону; визначення індивідуальних особливостей (складання індивідуального 

портрету керівника-лідера) з визначенням як його переваг, так і недоліків; 

визначення напрямів роботи над собою та шляхів досягнення власних завдань» 

[267, с. 59], також див. А. Колот [126]. 

Суспільне значення рекрутування лідерів конкретизоване наслідками 

рішень, які вони приймають. Вказане розкриває потребу в чіткому визначенні 

відповідальності за невдалі політичні дії. «Підтверджено, що політичне 

лідерство є особливим типом лідерства, оскільки значно впливає на перебіг та 

наслідок подій, котрі торкаються інтересів, планів, орієнтацій, долі великої 

кількості людей», – стверджує М. Школяр [305], також див.: 

О. Логвиненко [145]. 

Всередині структур політичного менеджменту лідерство може виявлятися 

також і на неофіційних засадах. В умовах проектно-менеджерської парадигми 

управління характерною рисою політичного управління є реалізація пілотних 

проектів та визначення лідерів-переможців за показниками соціально-

економічного розвитку регіонів (див.:[313]). Прикладом такої практики в 

сучасній Україні стало призначення губернатора Дніпропетровської області віце-

прем’єр-міністром уряду в 2012 році. На думку М. Школяра, «…лідери можуть 

бути формальними й неформальними. Формальний лідер наділений владними 

повноваженнями та виконує функцію керівництва. Неформальний – 

користується повагою й авторитетом громадян і є для них зразком політичної 

поведінки. Це так зване «реальне» лідерство, коли лідер впливає на людей, 

незалежно від того, чи має він формальні владні повноваження» [305]. 

Забезпечити ефективність рекрутування політичного менеджменту за 

рахунок реального політичного лідерства, на нашу думку, можливо, якщо 

забезпечити  відповідність формальних посадовців та провідних центрів 

політичного впливу. На думку вітчизняного науковця, «ідеальним варіантом 

можна вважати випадок, коли «реальний» лідер одночасно займає високе 

становище в суспільстві. Проте часто виникає ситуація, коли формальне 
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політичне керівництво представляють одні особи, а фактичними політичними 

лідерами є інші, що не сприяє ефективному функціонуванню такого політичного 

режиму» [305]. Зазначене вище свідчить про непрозорість вітчизняних практик 

рекрутування й політичного управління. 

Процес рекрутування кадрів в політичному менеджменті як об’єктивна 

реальність трансформує ситуативні та суб’єктивні вимоги суспільства щодо 

політичних кандидатур (див.: П. Бергер  [19]). Крім того, селективний процес 

забезпечує просування  лише тих персоналій, які мають реальні якості лідера, що 

дозволили їм виокремитися з оточення на основі власних здібностей та за умов 

конкуренції. Як вважає О. Логвиненко, «важливим для самої управлінської еліти 

є розуміння того, як населення дійсно сприймає «образ влади», у якій мірі 

населення довіряє владі. Висока довіра не тільки забезпечує легітимність влади 

як таку, але дає також можливість владі розраховувати на громадську підтримку 

власної діяльності» [145, с. 15], також див. : [304]. Механізми громадського 

контролю, як ми побачимо далі, також перебувають у стадії формування.  

Крім об’єктивних рис особистісного характеру важливу роль 

у рекрутуванні політичних лідерів відіграють особливості національного 

політичного процесу. До них належать імовірність раптових змін, пере 

форматування союзів і коаліцій, перетлумачення правил гри, поява нових 

політичних гравців. Згідно з О. Логвиненком, «..однією із причин упередженого 

відношення управлінької еліти до демократії є тиск на управлінців «зверху 

і знизу». Зрозуміло, що нинішня влада прагне уникнути демократичного 

контролю знизу. У такому прагненні немає нічого негативного або позитивного, 

такою є природа самої влади» [145, с. 16]. Участь у політичних змаганнях 

стимулює артикуляцію такої риси лідерів політичного менеджменту, як 

використання основних результатів діяльності в межах комунікаційних 

стратегій, які здійснює країна та уряд в цілому.  

Тому від міністрів та керівників обласних та районних адміністрацій 

вимагається вміння використати положення в цілях налагодження позитивних 

зв’язків з громадськістю (як підчас виборів,так і у міжвиборчий період). «Із 
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поняттям «політичні технології» пов’язане поняття «технологічність» як 

невід’ємна риса процесу політичного лідерства, що забезпечує його формування, 

перебіг й розвиток за посередництвом використання суб’єктом процесу 

технологій завоювання та утримання влади», – зауважує М. В. Школяр [305]. 

Добір посадовців найвищого рівня, яким є Кабінет Міністрів сучасної 

України, впливає на загальний стан політичної еліти,оскільки державні 

посадовці є найбільш впливовою її частиною. Тому рекрутування якісних лідерів 

стає не груповим,а загальнонаціональним завданням. Т. Юшковець вважає, що 

«…у сучасній політичній науці твердження про те, що проблема відбору 

індивідів на провідні політичні ролі і посади (тобто проблема рекрутування 

політичної еліти) у виробленні політичного курсу тієї чи тієї країни набуває 

критичного значення для політичного порядку і стабільності, вже розуміється як 

аксіома» [312]. 

Рекрутування кадрової основи політичного менеджменту як цілісної 

системи, на думку автора, має виробити запобіжні механізми проти зумисного 

втручання у процес призначень патрон-клієнтарних відносин та просування на 

ключові посади одіозних постатей. На думку Т. Юшковець «особливості 

української політичної еліти визначаються багатьма чинниками. Першою 

тенденцією, типовою моделлю формування української політичної еліти 

є клієнтарна модель. Найбільша вада її полягає в тому, що між такими 

лідерськими командами та всередині них постійно точиться відверта або 

прихована («підкилимна») боротьба (зазвичай боротьба «компроматів»)» [312]. 

Процес рекрутування лідерів на посади політичного менеджменту має бути 

пов’язаний із важливими завданнями розвитку держави та суспільства 

(див.:[305]). 

Демагогічні заяви представників політичних сил щодо «правильності» їх 

вимог та програмних положень на сучасному етапі проходять апробацію під час 

виборчих кампаній. Однак, оперативна корекція впливу партійних гравців у 

період між електоральними процедурами має обмежуватися державою. 

«Внаслідок того, що українській політичній еліті так і не вдалося виробити 



 
126 

цілісну систему політичних цінностей і запропонувати її суспільству, результати 

і наслідки національної демократизації все ще залишаються 

важкопрогнозованими. Подолання внутрішніх політичних, соціальних, 

економічних та культурно-національних проблем, у свою чергу, ускладнюється 

серйозними витратами політичної еліти на вирішення міжелітарних, 

корпоративних конфліктів і суперечностей», – зауважує Т. Юшковець [312]. 

Конфліктна взаємодія політичних сил істотно ускладнює можливості 

формування інноваційної та ефективної системи рекрутування політичного 

менеджменту.  

Боротьба опозиційних сил за владу є прикладом спроб навмисної 

дестабілізації стану держави (що видно на прикладах  багаторазового блокування 

роботи Верховної Ради). Визнання легітимності існуючої владної команди ще 

потребує пошуку консенсусу. Такі політичні кроки потребують цілком нових 

якостей еліти. На думку Т. Юшковець, «розв’язання проблеми становлення 

в Україні якісно нової еліти є одним з найважливіших напрямів демократизації 

країни в цілому, адже політична трансформація – це складний, багатоаспектний 

процес, що поєднує об’єктивні та суб’єктивні чинники» [312]. Рекрутування 

кадрів політичного менеджменту в сучасних умовах може стати одним 

з чинників модернізації політичної системи в цілому.  

Прозорість комплектування керівних посад новою генерацією лідерів 

спроможна істотно укріпити авторитет української держави. Незмінність правил 

політичної гри визначає можливості компромісних перспектив у взаєминах 

політичних опонентів. На думку Т. Юшковець, «невіра в ефективність дії 

демократичних механізмів в українських реаліях посилюється і внаслідок того, 

що правляча політична еліта в Україні є доволі закритою групою. Демократичні 

механізми і на загальнонаціональному, і на місцевому рівнях використовуються 

доволі часто для обслуговування корпоративних інтересів. Ці чинники 

підтверджують: політична система України у своїх найважливіших ціннісно-

культурному, нормативно-регулятивному, організаційному та поведінковому 

вимірах залишається демократичною радше за формою, але не за змістом» [312]. 
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Система рекрутування політичного менеджменту, яка складається з нормативно-

організаційних засад кадрової політики, політичних процесів висування лідерів, 

узгодження кандидатур найвищим керівництвом держави,  освітніх та 

тренінгових установ перебуває під впливом можливих помилок у прийнятті 

рішень щодо окремих персоналій або впливу групових інтересів.  

Стабільність функціонування цієї системи залежить від спроможності 

політичних гравців утриматися від практики відстоювання власних позицій за 

будь-яку ціну. На думку О. Рудіка, зміст Угоди про асоціацію України з ЄС 

наголошує на необхідності  «діалогу і співробітництва з питань внутрішніх 

реформ – внутрішня політика сторін має ґрунтуватися на спільних принципах, 

зокрема таких, як стабільність і дієвість демократичних інституцій, верховенство 

права та повага до прав людини і основоположних свобод» [226, с.7]. Зазначене 

передбачає наявність арбітражу з боку інситиутів легітимної державної влади. 

Сумнівність претензій наявних в Україні політичних сил на реалізацію 

своїх амбіцій за рахунок політичного менеджменту підтверджується аналізом 

структури вітчизняної партійної системи. Зокрема, на думку О. Фоміна та 

В. Гапоненка, «аналізуючи якісний склад політичних партій в Україні, їх можна 

розділити на такі види: діючі політичні партії; недіючі політичні партії, але ті, 

що колись функціонували; технічні партії; віртуальні партії» [285]. 

Починаючи з 2014 року в Україні вперше за роки незалежності з’явилася 

можливість планової послідовної діяльності, спрямованої на оптимізацію 

системи рекрутування в політичному менеджменті. Стабільність уряду 

А. Яценюка позитивно відбилася на динаміці підготовки кадрів, їх омолодженні, 

залученні фахівців з різних секторів економіки й державної служби. У цих 

умовах виконання «заявок» політичних сил на працевлаштування окремих 

лідерів має багатообіцяючи наслідки, збільшуючи рівень політичного 

представництва (наприклад, призначення О. Сича віце-прем’єр-міністром). На 

думку вітчизняних фахівців, «сучасний стан справ у сфері українських 

політичних партій становить певну загрозу для українського суспільства та 

держави загалом, адже цей «правовий канал» надає право балотуватися 
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кандидатами тим, хто не має освіти, навиків або тим, кому притаманні 

кримінальні схильності. Більше того, у деяких політичних партіях з’явилась 

тенденція до використання молодого покоління віком від 18 до 23 років, які 

присвячують більшу частину свого часу розвиткові політичної сили, як наслідок, 

отримують право балотуватися на виборах різного рівня. Але, як правило, молоді 

кандидати не здатні перемогти на виборах, виходячи з об’єктивних причин: 

професійний та життєвий досвід, освіта, відсутність доступу до ресурсів», 

зауважують О. Фомін та В. Гапоненко [285]. Отже, для сучасної України 

важливим є канал масового «вербування» до представницьких інституцій. 

Зазначене дає змогу стверджувати, що демократична політична 

репрезентація в Україні пройшла декілька циклів інституалізації: 1) 1989 – 1994 

рр. – висування кадрів, альтернативних комуністичній номенклатурі; 2) 1994 – 

1998 рр. – формування в Україні «управлінської бюрократичної вертикалі»; 3) 

1998 – 2004 рр. – поява перших партійних урядів; 4) 2005 – 2010 рр. – 

відпрацювання механізму коаліційних урядів; 5) 2010 – 2013 рр. – 

функціонування регіонально-кланової моделі політичного рекрутування; 6) 

2014 р. – до сьогодні – відновлення коаліційного політичного урядування. 

Розпорошення електоральної підтримки серед незначних за впливом 

кандидатів та партій під час виборів ускладнює процес формування лідерської 

бази рекрутування політичного менеджменту. Для запобігання цьому аналітики 

пропонують низку заходів для посилення якості політичної конкуренції. Згідно 

з О. Фоміним та В.  Гапоненком, «щодо поліпшення загрозливої ситуації у сфері 

політичних партій в Україні пропонується: пропагування на рівні держави 

образу освіченого, досвідченого, професійного політика; ввести матеріальну 

заставу для учасників виборів усіх рівнів; вироблення більш суворих правил з 

реєстрації та функціонування політичних партій в Україні» [285]. Лідерська база 

як сукупність ініціативних та креативних кадрів, здатних виконувати складні 

завдання політичного управління залежить як від політико-культурних чинників 

так і від особливостей вітчизняного політичного процесу.  
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Перша група викликів вимагає корекції ставлення кандидатів до 

пропонованої посади у бік професіоналізму та лояльності. Друга група чинників 

передбачає зменшення впливу конфліктних взаємодій та протистоянь на процеси 

прийняття кадрових рішень. Перспективи подолання зазначених обмежень 

залежать від консолідації політичної еліти та від можливостей політичних 

інститутів еволюціонувати в бік кращих зразків світової демократії. 

 

Висновки до розділу 3. 

Партійно-ідеологічний та соціально-особистісний принципи 

функціонування системи рекрутування політичного менеджменту в сучасній 

Україні перебувають у складній взаємодії, виступають провідними чинниками 

розбудови української державності. Їх домінування в кожний період залежить 

від особливостей політичної ситуації уявлень та пріоритетів правлячих команд, 

рівня вимог до їх керівного складу субє’ктів політичного менеджменту. 

Елементи партійно-ідеологічного добору політичних кадрів був задіяний у 

моменти зміни правлячих команд. Формування політичного менеджменту 

сучасної України розпочалося в 1992–1993 роках, коли посади в суб’єктах  

політичного менеджменту були надані представникам націонал-демократичних 

політичних сил. Під час зміни президентських команд Л. Кравчука та Л. Кучми, 

надання переваги поміркованій центристській ідеології прагматизму і 

«професіоналізму», зміна «патріотичних» та проєвропейських сил (див.:[88]) під 

час Помаранчевої революції, ідеологічна ревізія окремих кадрів політичного 

менеджменту після 2010 року. В усіх вказаних випадках структура рекрутування 

політичного менеджменту спиралася на партійно-ідеологічні уподобання 

правлячої команди, при цьому, опозиційність щодо попередньої влади 

сприймалася як один з основних критеріїв «ідейної чистоти».  

Соціально-особистісні принципи кадрового добору рекрутування, 

зазвичай, застосовуються у «прагматичний» період функціонування правлячих 

команд, коли представники формально протилежного табору отримують посаду 

в складі, так званих «ефективних урядів». Зазначений досвід свідчить про 
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домінування політичної доцільності над стратегічними завданнями оптимізації 

системи рекрутування політичного менеджменту. Основним засобом видозміни 

сучасної системи рекрутування політичного менеджменту є роз’єднання 

політичних і бюрократичних посад у системі політичного менеджменту 

відповідно до досвіду передових європейських держав та США. У визначених 

країнах перемога на виборах певної політичної сили означає зміну певних 

політичних постатей міністрів коаліційних урядів, керівників парламентських 

комітетів, тощо. 

У той же час, виконавчі структури залишаються стабільними 

й незмінними, нарощують кадровий потенціал і підвищують кваліфікацію кадрів. 

Це позитивно впливає на стабільність функціонування суб’єктів  політичного 

менеджменту центрального й регіонального рівня. У той же час, правляча 

партійно-ідеологічна команда має здійснювати нагляд за дотриманням 

виконавчими структурами партійно-програмних положень. Оцінюючи значення 

партійно-ідеологічних та соціально-особистісних чинників у системі 

рекрутування політичного менеджменту в Україні потрібно зауважити, що добір 

кадрів повинен враховувати і вибудовувати баланс між ними. Демократична 

політична система передбачає вільне висловлення думок, тому партійність в 

суб’єктах політичного менеджменту більшою мірою стає чинником 

громадянської ідентичності ніж політичної необхідності.  
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РОЗДІЛ 4. ДИНАМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

РЕКРУТУВАННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ В КОНТЕКСТІ 

ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

4.1. Політичний процес в Україні та функціонування системи 

рекрутування в політичному менеджменті 

Цілісний погляд на систему рекрутування в політичному менеджменті 

України, на думку автора, має враховувати тенденції її внутрішньої еволюції, які 

впливають на принципи добору й рекрутування. Сучасна українська система 

політичного менеджменту відчуває постійну потребу модернізації як з точки 

зору зарубіжного досвіду, так і з урахуванням ускладнення завдань з 

впровадження державної політики. Політологічна перспектива механізмів 

оновлення сучасної системи вітчизняного політичного рекрутування включає 

аналіз суб’єктів прийняття політичних кадрових рішень, а також пошуку 

відповідності між політиками, як системами заходів та персональним складом, 

який їх впроваджує, а також оцінкою ефективності політичних суб’єктів з 

перспективою партійно-політичних завдань. 

Спосіб рекрутування еліти й лідерів в Україні відображає напрями 

розвитку суспільства. Цей процес відображає систему цінностей та ступінь 

протиріч, а також ступінь та тип репрезентативності політичної системи, 

принципові основи соціальної стратифікації та її артикуляції в середині 

політичної системи, структурні зміни в політичних ролях. Як чинник, який 

визначає зміни у рекрутуванні еліт, він визначає шляхи для політичної участі, а 

також впливає на стабільність держави в цілому. 

Політичне рекрутування в сучасній політичній науці визначається як 

залучення індивідів на різні ролі політичної системи, у якій держава та 

громадська спільнота розподіляють ресурси. Є кілька видів рекрутування 

відповідно до системи політики та уряду. Ними є традиційний, автократичний та 

демократичний. Традиційний та автократичний методи базуються на довільному 

доборі правлячої групи (див.:[284]), а не на раціональному виборі громадян та 
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електорату (див.:[67]). Демократичний вибір може розглядатися як система 

добору лідерів, оскільки вона базується на основі альтернативи.  

Осмислення політичних процесів сучасності пов’язане з удосконаленням 

політологічних уявлень про механізми сучасного політичного управління. 

Поняття політичного управління не охоплює всіх управлінських альтернатив 

і практик регулювання суспільних відносин (див.: [178]). Громадсько-політичний 

компонент державних управлінських рішень, а також на рівні політичного 

менеджменту, пов'язаний з каналами і засобами зміни кадрового складу керівних 

підрозділів, що визначають поведінку керівників і стиль функціонування 

суб’єктів сучасного політичного менеджменту. Політичним чинником кадрового 

потенціалу політичного менеджменту є позиції політичних сил, груп інтересів, 

громадських об’єднань, які прагнуть чинити вплив на ті чи ті ланки апарату 

політичного управління. Водночас, політичними за змістом є напрями 

функціонування державного апарату, як такого. Внутрішня організаційна логіка 

передбачає певну політику до взаємодії з громадськістю, а також з іншими 

суб’єктами політичного менеджменту, зокрема місцевим самоврядуванням. В 

усіх цих процесах політичне рекрутування (від англійського «recruitment») 

відіграє одну з провідних ролей, оскільки визначає спосіб у який сучасна 

політична система змінює свій формат і надає нового імпульсу перетворень у 

своїх функціональних підрозділах. 

Складнощі адаптації системи рекрутування в політичному менеджменті 

сучасної України до перебігу демократичного політичного процесу пов’язані 

передусім з політизованим тлумаченням подій зміни влади. На думку 

українських аналітиків, структурні перетворення уряду детерміновані кількома 

викликами. На думку В. Чумак, І. Преснякова, Н. Шаповалової першим 

викликом є демократизація. «З кінця 2004 року, трохи більше ніж два роки, 

Україна живе в умовах вільної політичної конкуренції, свободи слова, 

змужнілого громадянського суспільства. Відбулися перші, визнані світовою 

спільнотою демократичними, парламентські вибори» [297]. 
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Сутністю політичної реформи 2004–2005 року було запровадження, згідно 

з Р. Мартинюком [151], змішаної форми правління, за якої партійна 

парламентська більшість й утворений на її основі Уряд утворюють єдиний блок 

влади. За умови, коли партійна приналежність обох зазначених суб’єктів і Глави 

держави співпадають, керівником цього блоку стає Президент 

України (див.:[285]).  

Разом з тим, антиконституційна контрреформа, здійснена під час 

президентства В. Януковича, перетворилася з мети на засіб вирішення 

другорядних і ситуативних, з погляду інтересів суспільства, завдань. За 

результатами контрреформи суспільству знову було нав’язано конструкцію 

державної влади, функціональні характеристики якої йшли врозріз із реальними 

потребами державотворення. Крім усього іншого, не зважаючи на той очевидний 

для всіх суб’єктів, за участі яких відбувалася ревізія конституційного тексту, 

факт, що на голосування у Верховній Раді України у березні 2010 р. був 

поставлений законопроект, який був ухвалений Конституційним Судом України 

на предмет відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України, проект 

закону про внесення змін до Конституції України був схвалений кваліфікованою 

більшістю народних депутатів і скріплений підписом Спікера Парламенту. Після 

цього документ у залі засідань Верховної Ради України був негайно підписаний 

Главою держави. Згадані процедурні порушення засвідчили солідарне 

ігнорування з мотивів політичної зацікавленості відповідними суб’єктами вимог 

Основного Закону щодо порядку внесення змін до нього. 

Зазначені політичні дії засвідчили відсутність прагнення політичних сил 

здійснити легітимне консенсусне рекрутування уряду. Процес затвердження 

кадрових рішень був визначений політичною доцільністю – прагненням так 

званої «антикризової» коаліції будь-що забезпечити владну перевагу. Як 

зазначали аналітики у 2007 році, політична реформа стала «другим викликом», 

коли на зміну президентській республіці була впроваджена парламентсько-

президентська, тобто таку, у якій повноваження Президента звузилися за 

рахунок розширення повноважень парламенту та сформованого ним уряду. 
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«Політична реформа впала на українців, як сніг на голову, несподівано 

й неусвідомлено: і для тих, хто голосував за неї в сесійній залі, і для широкої 

громадськості. Вона, як, мабуть, і будь-яка політична реформа, яку приймають 

у таких умовах, далека від досконалості. У новій Конституції багато білих плям, 

ролі основних владних гравців виписані нечітко, що породжує можливості для 

вільного тлумачення (а то й зловживання) конституційних норм», – зауважують 

політичні оглядачі [297]. 

У зв’язку з цим реструктуризація системи рекрутування політичного 

менеджменту в Україні спричинила появу нових відносин парламент – уряд. 

Досвіду дій у нових умовах не було, тому актуальною альтернативою було 

залучення зарубіжного досвіду. «Виклик третій – коабітація. Знову незрозумілі 

для українського вуха слова. Коабітація, що в перекладі з французької – 

співжиття, співіснування – термін, знайомий французькій політиці. Коабітація 

означає співіснування президента й уряду, представлених політичними силами, 

що перебувають в опозиції одна до одної. Вона існує тоді, коли за результатами 

виборів у парламенті формується коаліція, опозиційна до парламентських сил, 

які становлять політичну і програмну підтримку Президента» [297], – 

стверджували аналітики українського політичного процесу.  

Переформатування відносин уряд – Президент було покликане закріпити 

наслідки зміни балансу політичних сил. У цих умовах принцип рекрутування був 

вперше принципово наближений до партійно-ідеологічних критеріїв призначень 

голови уряду, характерних для парламентської демократії. «Оцінка 

управлінською елітою демократичних процесів в Україні розподілена за трьома 

типами: позитивні наслідки, де перші місця посідають «свобода слова» та 

«можливість підприємництва»; негативні наслідки – «тіньова економіка», 

«приховане збагачення» та «безвідповідальність ЗМІ»; конструктивний 

потенціал – «необхідність укріплення вертикалі влади», «викриття дійсної 

вартості кожного керівника». В узагальненому вигляді відношення управлінської 

еліти до демократії можна кваліфікувати як негативно-конструктивне», – 

вважає О. Логвиненко [145, с. 20].  
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Розглядаючи нову схему функціонування уряду в контексті зарубіжного 

досвіду, вітчизняні оглядачі очікували розвитку сценарію, який би відповідав 

практиці європейських демократій. На думку В.Чумака, «під час коабітації 

політичний менеджмент розпорошений між Президентом і урядом. Президент 

і уряд – водночас і політичні опоненти, вимушені партнери в реалізації 

державної політики. Така система діє у Франції. Якщо на президентських 

і парламентських виборах перемагає одна й та сама політична сила, 

неформальним лідером політичного менеджменту стає президент. Спираючись 

на парламентську більшість, він формує уряд і здійснює загальне керівництво 

ним» [297]. 

Взаємини Президента В. Ющенка та Прем’єр-Міністра Ю. Тимошенко не 

стали прикладом реалізації прогресивних теоретичних настанов політичного 

менеджменту. Перебуваючи у політичній конфронтації обидва центри влади 

з великими зусиллями узгоджували кандидатури міністрів та губернаторів, 

намагаючись дотримуватися квотного принципу. Положення, згідно з яким 

«у парламентсько-президентській системі Президент і Прем’єр приречені на 

співпрацю, навіть у разі коабітації» не було реалізоване. 

Апеляції до зарубіжного досвіду виявилися неспроможними через вузьке 

розуміння процесів демократизації основними дієвими силами «Демократичної 

коаліції». Як «Наша Україна» так і «Блок Юлії Тимошенко» під час виборів 2006 

та 2007 років перш за все прагнули реалізувати власні інтереси. Ефективність 

роботи уряду була відсунута на другий план, формування цілісної та сталої 

системи рекрутування політичного менеджменту було зупинено до 2010 року. 

Сутність зазначеного стану ілюструвалася положенням дослідження 

С. Кузнецової, згідно з яким «процес виконання політичним лідерством владно-

управлінських функцій і винесення політичних рішень розглядається як вагома 

підойма лідеротворення, яка вибудовується на фоні закономірного протиріччя 

між політичними діями лідера як загальнонародного представника та інтересами 

конкретних виборців, які його обрали, фіксуючи певну нормативну модель 

поведінки суб’єкта влади» [136, с. 10]. 
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Поряд з образом «хаотичної демократії», який виник через два роки після 

позачергових президентських виборів 2014 року, стало очевидним, що довільна 

нормотворчість у галузі структурування відносин гілок влади не йде на користь 

завданням демократизації. «Треба усвідомити кілька простих речей: спроби 

українських політиків переглянути політичну систему не мають підгрунтя, а 

боротьба не принесе остаточної перемоги комусь із них», – вважають вітчизняні 

аналітики [297]. 

Апеляція до пошуку спільного ухвалення кадрового складу та наступних 

дій уряду грунтується на ситуативних, а не стратегічних чинниках. «В перехідній 

Україні розвиток політико-професійної компетентності офіційного лідерства 

вбачається вкрай актуальним, оскільки політичну владу утримує генерація 

діячів, для яких характерні фінансова незалежність, абсолютна непідзвітність та 

усвідомлення того, що на політичному Олімпі вони перебувають тимчасово. 

Більшість з них вже не проходили звичних поступових кар’єрних щаблів набуття 

досвіду державного керівництва та пройшли через сито демократичних виборів 

й тим підтвердили свою дійсну непересічність. В умовах значної рухливості та 

гетерогенності нових політичних відносин вони розглядаються як лідери свого 

електорату, тож повинні мати певний професійний потенціал», – зазначає 

С. Кузнєцова [136, с. 13]. 

Отже, реалізація парламентської схеми рекрутування кадрів політичного 

менеджменту в сучасній Україні не мала успіху через неможливість знаходження 

широкого консенсусу та виконання взятих зобов’язань. Сплеск «політичного 

парламентаризму» став причиною зниження значення професійних якостей на 

користь політичної ідентичності та популярності. 

Повернення до парламентсько-президенстької моделі у 2014 році створює 

нові перспективи для реформування системи рекрутування в політичному 

менеджменті. Наявність сильного, але обмеженого впливу президенстської влади 

на конфігурацію уряду забезпечує цілеспрямованість та послідовність 

перетворень, оскільки тепер рішення ухвалюються з єдиного центру, який, до 

того ж, є арбітром у відносинах між парламентськими політичними силами. За 

цих умов відкриваються можливості для радикального зменшення 

різновекторності у вимогах до потенційних кандидатів. 
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4.2. Інноваційний розвиток системи рекрутування в політичному 

менеджменті України: напрями й суб’єкти 

 

Специфіка трансформації сучасної України та інших трансформаційних 

країн визначає різні підходи до політичного рекрутування. Певний ступінь 

авторитаризму означає рівень закритості систем добору кадрів до політичної 

еліти і, особливо, до вищої ланки політичного менеджменту. Соціально-

економічні трансформації динамізують пошук підготовлених, адаптивних 

і здатних осіб для виконання державної політики в складних соціально-

економічних умовах та реагування на виклики сьогодення. Політичні 

трансформації зумовлюють гнучкість бюрократичної еліти в ідеологічному 

плані, проте збільшують необхідність орієнтації в апаратних змінах. Для 

сучасної політичної науки актуальним є встановлення суб’єктів, засобів і 

специфіки політичного рекрутування на основі досвіду окремих країн, які 

пройшли певний шлях трансформації та утверджують національну модель 

політичного управління. 

Ключовим для розуміння перспектив політичного рекрутування в сучасній 

Україні є досвід європейських держав. Наша держава в багатьох випадках 

наслідує практики ЄС в межах модернізації політичного управління. Мова йде як 

про менеджерський підхід до рекрутування, так і забезпечення кадрового 

потенціалу політичними кадрами, лояльними до тієї або тієї урядової команди. 

Вирішення завдань нашого дисертаційного дослідження передбачає 

розкриття особливостей політичного рекрутування політичного менеджменту 

в сучасних пострадянських країнах. При цьому пріоритетними напрямами, 

з огляду на процеси демократизації, стають по-перше, встановлення конкретних 

суб’єктів політичного рекрутування; по-друге, визначення ролі і місця 

лідерських якостей і практики лідерства у функціонуванні політичного 

рекрутування пострадянських країн. 

Регіональний вимір суб’єктів політичного рекрутування сучасних 

пострадянських країн розглядається на більш широкій основі рекрутування 
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загальнонаціональної політичної еліти. Внаслідок внутрішніх перетворень в 

сучасній політичній українській еліті поступово виробляються можливості для 

адаптації до змін і зміни поколінь протягом короткого часу. При цьому, 

технології добору кадрів відзначаються специфікою відповідно до регіонів. Як 

свідчать постреволюційні політичні реалії, «новий глава Одеської 

облдержадміністрації Михайло Саакашвілі отримав гарантії від президента 

Петра Порошенка про те, що не буде втручатися в кадрову політику під час 

призначення в Одеській області» [203]. 

Проблема підвищення ефективності механізмів політичного рекрутування, 

серед іншого, полягає в інших підходах до рекрутування й поповнення кадрів 

різних управлінських ланок. Залежно від рівня посад, система політичного 

рекрутування сучасної України після 2014 р. диференціює кадри не відповідно 

до політичної лояльності, а згідно з професійною компетенцією. Це, зокрема, 

відображено в політиці чинного Президента України П. Порошенка в умовах 

загроз національній державності. Так, у його указі йдеться про те, що рішення 

щодо незастосування передбаченої частинами 3 і 4 статті 1 закону «Про 

очищення влади» заборони обіймати посади до генерал-полковника Юрія 

Байдака погоджене з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки і 

оборони клопотання міністра оборони»[204], також див. : [188]. 

Політична орієнтація кадрів, які беруть участь у процесах вертикальної 

мобільності, є їх ідеологічна підпорядкованість провідним політичним силам, 

зокрема, правлячим партіям як суб’єктам політичного менеджменту та 

рекрутування. На думку О. Марковкіна, «вибори як механізм рекрутування на 

даний час є штучно сформованою моделлю просування в політичну еліту»[149]. 

Сучасні вчені ідентифікують систему політичного рекрутування еліти 

сучаснихпострадянських країн як таку, що набуває риси закритої системи, яка не 

ґрунтується на засобах просування, прийнятих в західних демократіях. 

«Проблема українських еліт не в тому, що вони не моральні, а в тому, що вони 

не можуть запропонувати ані національної ідеї, за якою пішов би народ, ані 

забезпечити національний добробут. Звинувачення в олігархічності можна 
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уникнути, якби владі вдалося побудувати ефективний капіталізм з ринковими 

умовами в національних масштабах», – зауважує О. Ткач [267, с.58]. Спроби 

побудови власної національної моделі політичного рекрутування в сучасних 

пострадянських країнах ґрунтується на багаторівневих виборах до законодавчих 

зібрань, які в свою чергу стають ареною взаємодій суб’єктівз кадрового добору 

політичних суб’єктів.  

Нерідко в цих процесах провідну роль суб’єктів рекрутування відіграють 

місцеві бізнес-еліти. Поширення менеджерської парадигми в політичному 

рекрутуванні сучасних пострадянських країн пов’язане з процесами змагання 

в отриманні тих чи тих бюрократичних і виборних посад між різними групами. 

Це визначає якість добору та, водночас, порушує механізми стабільності. На 

думку С. Макарова, «важливим напрямом розвитку лідерства в суб’єктах 

політичного менеджменту є також зміна статусу й змісту діяльності кадрових 

служб цих структур. Перш за все це має бути пов'язано зі збільшенням 

концентрації зусиль кадрових підрозділів на регулюванні соціальних відносин 

у внутрішньоорганізаційних взаємодіях суб'єкта й об'єкта управління. Необхідно, 

щоб така форма роботи відповідала сучасним досягненням в галузі управління 

персоналом організації. Разом з цим кадрові служби мають можливість 

відслідковувати зміни управлінських відносин в безпосередній організаційній 

атмосфері й оперативно вносити корективи в якісні характеристики суб'єкта 

й об'єкта управління відповідно до існуючих уподобаннь і найбільш ефективних 

форм вияву лідерства» [146]. Водночас, сучасні автори вважають, що умови 

змагальності суб’єктів рекрутування й забезпечують умови ролі особистісного 

потенціалу в політичному рекрутуванні. 

За цих умов рекрутаційна база політичних кадрів не є пасивним об’єктом 

добору, а активним селекційним добором серед кандидатів, які заявляють про 

прагнення отримати ту чи іншу посаду в межах політичного менеджменту за 

наслідками виборчих процедур. «У процесі демократизації в Україні гостро 

стоїть питання щодо формування власної національно зорієнтованої еліти та 

становлення нової системи політичних відносин (див.:[179]) . Вирішення цих 
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питань дасть можливість створити сприятливі умови для розвитку України як 

демократичної держави та конкурентоспроможного гравця на міжнародній 

арені», – зазначає О. Ткач [267, с. 58]. 

Окремим аспектом у підвищенні ефективності дій суб’єктів політичного 

рекрутування є підвищення інтенсивності застосування соціальних технологій 

і їх наукове обґрунтування спрямоване на активізацію соціального середовища 

в процесі добору кадрів і підвищення ефективності їх роботи в межах виконання 

управлінських функцій. Також, актуальним стає зв'язок суб’єктів політичного 

рекрутування з конкретними соціальними групами в межах виконання 

управлінських завдань. Згідно з досвідом призначень та кадрової політики 

П. Порошенка, «О. Гончаренко був начальником штабу Порошенка в Одеській 

області. Він також супроводжував його до Криму, коли на початку військової 

агресії Росії нині діючий президент відправився на півострів» [111]. 

Нового значення в межах сучасного політичного рекрутування в Україні, 

залучення системи цілеспрямованої підготовки кадрів, набуває забезпечення 

політичного менеджменту новим кадровим ресурсом. Тому цей процес має бути 

складовою політики держави, спрямованої на забезпечення змагальних 

принципів просування політичних кадрів. «Таким чином, лідерство як один 

з компонентів ефективної управлінської діяльності для свого розвитку потребує 

використання стратегічного організаційного планування та особистісно 

орієнтованих освітніх технологій, що реалізуються спеціалізованими 

навчальними структурами спільно із структурними підрозділами суб’єктів 

політичного менеджменту, що відповідають за якість внутрішньоорганізаційні 

взаємодій», – стверджує С. Макаров [146]. 

Трансформаційні перетворення в межах сучасного українського 

політичного менеджменту позначилися на переоцінці понять лідерства і 

керівництва. Обидва поняття на практиці збігаються і набувають спільних рис. 

Менеджерська парадигма управління визначає необхідність як функціональних 

прерогатив, так і ініціативи на всіх ланках управління. Однак вона втрачає 

чинність за умови надзвичайних засобів корекції кадрового складу політичного 
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менеджменту. «Сутність люстрації як політичної практики посткомунізму 

передбачає усунення індивідів від участі у політичному житті або юридичне 

покарання за дії під час попереднього режиму. Другий «підхід» ретроактивний, 

означає розкриття відомостей про певні дії і осіб, що вважалися злочинними. 

Покарання в даному випадку має переважно моральний характер», – 

вважає Н. Мінєнкова [154, с. 156]. Засобом впровадження новацій в системі 

політичного рекрутування сучасних пострадянських країн є підвищення рівня 

інформаційної і методичної забезпеченості механізму добору політичних 

кадрів (також див.:[156]).  

Тому серйозні капіталовкладення суб’єктів рекрутування в підготовку 

державних і політичних менеджерів повинні стимулювати розвиток держави 

в цілому. Сучасними вченими визначено вектори програми освітніх зусиль: 

«підготовка освітніх програм, створення інформаційної та науково-методичної 

системи забезпечення з метою формування активних інформаційних ресурсів, 

що дозволяють навчальним закладам створювати програми навчання 

з використанням передових інформаційних і комунікаційних технологій, 

розробку механізмів включення всіх суб'єктів політичного управління в роботу 

з розвитку лідерства в системі управлінських взаємодій в структурі суб’єктів 

політичного менеджменту, організація суспільної системи моніторингу якості 

управління. Запропоновано їх якісне наповнення»[146]. 

Таким чином, досвід сучасних пострадянських країн засвідчує поєднання 

цілеспрямованої централізованої політики рекрутування з процесами 

структуризації регіональних та місцевих еліт, запровадженням механізмів їх 

ініціативи і лідерства з метою підвищення ефективності управління. Однак, ці 

тенденції ще не мають завершеного характеру. Проте навіть процесуальний етап 

здійснюваних реформ має орієнтаційне значення для сучасної України. 

Отже, система рекрутування політичного менеджменту сучасної України 

орієнтована на пошук способів модернізації управлінського процесу шляхом 

залучення компетентних і професійних кадрів з високим ступенем політичної 

адаптивності. Водночас завданням управління великим територіальним 
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просторомта одночасного забезпечення реалізації масштабних програм і 

національних проектів, вимагають застосування ініціативи і лідерських якостей. 

Структура регіональних політичних еліт сучаснихпострадянських країн визначає 

як прозорий механізм політичного рекрутування, так і клієнталістські кланові 

підходи до визначення кандидатур кадрового посилення підрозділів політичного 

управління. Домінування місцевих інтересів над державними нерідко призводять 

до різного розуміння реформ й управлінських завдань у центрі та на периферії. 

Практика політичного рекрутування у трансформаційному суспільстві 

сучасної України за останні двадцять років сформувала низку потреб оновлення, 

якими є: підвищення фахового і освітнього рівня, забезпечення більш відкритих 

і прозорих практик добору кадрів; встановлення механізмів встановлення 

передвиборної підготовки кадрового резерву; уніфікація підходів до політичних 

уподобань політичних менеджерів; розробка єдиних алгоритмів політичної 

відповідальності для всіх ланок політичного менеджменту; окреслення 

технологій узгодження центральних і регіональних інтересів, а також взаємодії 

всіх суб’єктів політичного менеджменту. 

Тенденцією до оновлення суб’єктів рекрутування політичного 

менеджменту в сучасній Україні є децентралізація, що свідчить про розгортання 

заміни регіональних еліт в межах виборних демократичних процедур. 

Перспективами впровадження європейського досвіду в сучасній Україні 

є подальша децентралізація за рахунок включення до політичного менеджменту 

експертних структур та впровадження високотехнологічних інформаційних 

мереж для консультацій у режимі реального часу між центральними 

й регіональними суб’єктами політичного управління, обговорення поточної 

політичної ситуації та колегіального прийняття рішень. 

Важливим чинником прямого впливу уряду України на процеси 

демократизації є впровадженя стратегій відкритості його діяльності. Згідно 

даних сайту «Партнерство відкритий уряд в Україні» [188], 20 вересня 2011 р. 

в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН 8 країн-засновниць (Бразилія, 

Сполучені Штати Америки, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни, Південно-
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Африканська Республіка, Сполучене Королівство) започатковано міжнародну 

ініціативу «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі Партнерство), підписавши 

Декларацію «Відкритий Уряд». Партнерство спрямоване на підвищення рівня 

відкритості та прозорості діяльності державних суб’єктів, підтримку залучення 

інститутів громадянського суспільства до формування державної політики, 

впровадження високих стандартів професійної чесності в політичному 

управлінні (див.:[272]). 

Дотримання пріоритетів демократизації у процесах вироблення політичних 

рішень підтверджується добровільною участю найвищіх посадовців України 

в міжнародних ініціативах. 

Як свідчать інформаційні повідомлення, Президент П. Порошенко 

переймає досвід розвинених європейських держав у питанні кадрової політики. 

Про це свідчать останні призначення Президента в силовому блоці, а перед цим 

комплектація його офісу представниками так званого креативного класу 

ефективними менеджерами, які запропонували свої послуги державі [111]. 

Згідно з повідомелнням аналітика П. Нусса, «гендиректор «Microsoft 

Україна» Дмитро Шимків був призначений заступником глави Адміністрації 

Президента з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних 

реформ. Ця інформація підтверджується, тому можна стверджувати, що 

Президент робить ставку на системне реформування та на розвиток сучасних 

інноваційних технологій. Додатковою перевагою призначення Шимківа є й те, 

що це свідчить про відмову П. Порошенка від партійних квот, які за своїм 

принципом стимулювали політичну корупцію та фактично блокували 

«соціальний ліфт» для ефективного державного менеджменту». П. Нусс додає, 

що Дмитро Шимків став відомим завдяки активності під час Революції Гідності.  

Міжнародне партнерство «Відкритий уряд» передбачає здійснення низки 

конкретних кроків, наслідки яких будуть забезпечувати доступ громадськості до 

ключових рішень. Серед перших етапів проекту – розробка за участі 

представників громадянського суспільства та надання до Керівного комітету 

Партнерства План дій. 
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Важливе значення для підтвердження курсу на демократизацію 

політичного управління має спроможність координувати діяльність та 

впроваджувати взяті на себе зобов’язання згідно з Планом дій. 

Передумовою успішного втілення реформ щодо демократизації урядування 

є забезпечення відкритості процесу впровадження ініціативи та консультацій із 

громадськістю. 

Крім того, далекосяжне значення для демократичної трансформації 

системи рекрутування політичного менеджменту має передбачуване проектом 

погодження на незалежне оцінювання результатів діяльності. 

Успішність реалізації проекту з відкритості уряду залежить від виконання 

низки завдань. «Ключові питання Партнерства для України: посилення 

партнерської взаємодії суб’єктів політичного менеджменту та інститутів 

громадянського суспільства; забезпечення доступу до публічної інформації; 

запобігання та протидія корупції; забезпечення належного врядування шляхом 

підвищення якості надання адміністративних послуг та впровадження 

електронного урядування. Зобов’язання України (План дій) має відображати 

основні принципи відкритого урядування: прозорість, участь громадськості, 

підзвітність, технології та інноваційність» [208], також див.:[95]. 

Рівень відповідальності за реформування урядової та парламентської 

політики після 2014 р. щодо відкритості та законності є досить високим. 

«Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі 

в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи 

бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на 

узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ 

національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав 

і свобод людини» [94]. 

Підтвердженням прагнення Президента України і чинного уряду досягти 

результатів у процесі демократизації є їх співпраця з багатьма впливовими 

громадськими організаціями. Зокрема, було утворено Міжнародну раду 

представників міжнародних організацій та інституцій, що працюють в Україні та 
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підтримали впровадження ініціативи (Міжнародний фонд «Відродження», 

Національний демократичний інститут, ОБСЄ, Представництво Програми 

Розвитку ООН в Україні, Представництво Світового Банку в Україні, Програма 

«Бібліоміст» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів - IREX, 

Програма сприяння Парламенту в Україні, Проект Агентства США 

з міжнародного розвитку (USAID) «Локальні інвестиції та національна 

конкурентоспроможність», Фонд «Східна Європа» та компанія «Майкрософт 

Україна»). Підписано 3 Меморандуми про співпрацю між Державним агентством 

з питань науки, інновацій та інформатизації, Національним центром 

електронного урядування та Міжнародним фондом «Відродження», Програмою 

«Бібліоміст» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів – IREX, 

Програмою сприяння Парламенту в Україні. Функції координатора діяльності 

Міжнародної ради виконує Національний центр електронного урядування 

(також див.:[71]). 

Реальні дії України щодо демократичних реформ у сфері урядування 

підтверджені загальносвітовим визнанням її зусиль. «План дій офіційно 

презентовано на Щорічній зустрічі на вищому рівні, яка відбулась 17-18 квітня 

цього року в м. Бразиліа (Бразилія). Український План дій визнано одним 

з найкращих серед країн. Якість українського Плану дій відзначила 

й Держсекретар США Гіларі Клінтон в частині запровадження системи 

електронних звернень громадян та прозорості видобувних галузей» [208]. 

Зростання експертної спроможності Кабінету Міністрів України 

забезпечується створенням профільних структур. Зокрема, на виконання 

Доручення Першого віце-прем’єр-міністра України від 28 квітня 2012 року № 

43705/72/1-11 Держінформнауки підготовлено Проект Положення про 

Координаційну раду ініціативи, до складу якої увійдуть представники уряду, 

громадськості та координаційної ради з питань розвитку громадянського 

суспільства при Президентові України. Координаційну раду утворено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року № 671 «Деякі 

питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». У 
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зв’язку з утворенням Координаційної ради та відповідно до Протоколу № 3 від 

15 травня 2012 року Робоча група з доопрацювання та впровадження Плану 

заходів з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» припинила свою 

роботу. Згідно з Положенням функції секретаріату виконує відповідальний 

секретар – заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

а організаційно-технічне забезпечення – Секретаріат Кабінету Міністрів України. 

Просування в напрямі успішної реалізації ініціатив уряду забезпечується 

«План заходів» (Імплементаційним планом) затверджено Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514. 

Відкритість уряду забезпечується його активною співпрацею 

з громадськими експертними структурами. «Окрім участі інститутів 

громадянського суспільства, громадян в обговоренні проекту Плану дій 

впродовж громадських обговорень, потрібно окремо відзначити проактивну 

діяльність Громадського Партнерства на підтримку впровадження в Україні 

ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд». До його складу входять 47 

авторитетних національних неурядових організацій та 13 індивідуальних членів-

експертів» [208]. 

Наведена інформація свідчить, що напрямом демократизації 

управлінського процесу в Україні є здійснення проектів щодо співпраці 

з експертними організаціями для покращення рівня взаємодії з громадськістю. 

Зазначений напрямок розкриває перспективи рекрутування кадрів для 

управлінської діяльності на умовах аутсорсінгу. 

 

4.3. Громадянське суспільство у вітчизняній системі рекрутування 

в політичному менеджменті 

Схема рекрутування політичних кадрів у сучасній Україні, теоретичні 

й методологічні засади її вивчення, проблема добору політичних кадрів 

у сучасній Україні набувають нового значення в зв’язку з реорганізацією 

політичного управління, інноваційними змінами в економіці і політичній 
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системі. У межах політичної науки велике значення мають проблеми якості 

політичної еліти та її взаємодія з населенням (див.:[96]). 

Погляди на проблеми трансформації системи політичного рекрутування 

сучасної України великою мірою пов’язані з традиційними пострадянськими 

стереотипами щодо вертикальної мобільності кадрів та ієрархічної 

підпорядкованості принципів, які забезпечували стабільність управлінської 

структури, проте виключали ініціативність та запровадження новітніх технологій 

управління. В умовах сучасної України важливими є засади цілеспрямованого 

перетворення системи політичного рекрутування на основі активного 

впровадження зарубіжного досвіду. Поряд з цим, актуальними є підходи до 

усунення спадку соціалістичної системи у вигляді бюрократизації 

управлінського апарату, непублічності прийняття рішень, добору кадрів за 

мотивами особистої відданості, а не професіоналізму. 

Також потрібно зазначити, що система рекрутування політичних кадрів, 

попри традиційні уявлення, повинна включати не лише державний сектор, але 

й політичні партії, громадські рухи та організації політичного спрямування, 

а також третій сектор (див.:[92], [93]). У зв’язку з цим актуальною є проблема 

реформування громадянської освіти, розширення бази широкого залучення 

населення до політико-управлінських практик. 

Доцільним у нашому дослідженні є розкриття змісту політологічних 

підходів дослідження політичного кадрового менеджменту та вивчення засади 

мотивації державних службовців. Завданнями роботи є окреслення  змісту англо-

американської політологічної традиції аналізу політичного управління, а також 

особливостей мотивації вітчизняного політичного менеджменту у межах 

політичного рекрутування [233]. 

На сучасному етапі дедалі більше стає помітною тенденція до 

використання західного досвіду і відповідних теоретичних конструкцій, 

розроблених в рамках менеджеріального підходу до політико-адміністративного 

управління у межах формування української моделі політичного управління. 

Парадигми політичного менеджменту активно входять до теоретико-
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методологічної розробки та емпіричної практики політологів сучасної України. 

Однак необхідно враховувати, що становлення нової метаідеології політичної 

діяльності передбачає впровадження нової системи політичних цінностей 

і пріоритетів. На практиці термін «управління» не є еквівалентом терміну 

«менеджмент», оскільки мова йде лише про одну з форм управління, а саме – про 

управління політичними процесами за допомогою і в рамках владних структур. 

У контексті добору політичних кадрів доцільно говорити про  своєрідну 

«інженерію» еліти  – «особливу систему кадрових відносин, яка створює 

сприятливі умови для висунення на вищі посади найбільш талановитих 

і освічених людей, здатних на реальне лідерство. Походження, майновий стан, 

близькість до важелів розподілу цінностей, ідеологічна кон'юнктура не 

відграють головної ролі. Нового значення набувають особисті заслуги 

й конкретний внесок в справу. Вони повинні стати головним критерієм 

просування до правлячої еліти демократичного суспільства», – вважають 

українські фахівці з кадрового менеджменту [119]. 

Л. Сморгунов [174] відзначає, що політичний менеджмент охоплює 

управління процесами прямої і представницької демократії, міжнародними 

політичними відносинами, а також менеджеріальний підходи до аналізу сфери 

державного управління (новий публічний менеджмент). Політичний менеджмент 

представлений у сучасний період як найважливіший інституціональний механізм 

трансляції політичних традицій, накопичення та реалізації реального 

політичного досвіду, розвитку політичних інновацій в рамках реалізації 

політичних інтересів різних соціальних інститутів, груп та окремих індивідів. 

У той же час, політичний менеджмент представляє не лише цілеспрямований 

вплив суб'єктів політики на об'єкти політичного впливу, але їх взаємодію 

в інтересах спільних цілей. 

Класичним підходом у політичній елітології є виокремлення об'єктивних 

і суб'єктивних критеріїв оцінки якості політичної еліти. До об'єктивних критеріїв 

належать результати її політико-управлінської діяльності, інтегрованим 

показником якої є розвиток країни в цілому, рівень життя населення, його 
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культури; рівень захисту прав і свобод, реалізації його творчих потенцій. 

Суб'єктивними критеріями є інтелектуальний потенціал еліти, професіоналізм 

і моральні основи, культурний і освітній рівень. Вони становлять оцінкову базу 

кадрового добору в реальній політичній діяльності (див.:[191]). 

У цьому контексті Г. Пушкарьова [195] під політичним менеджментом 

розуміє особливий вид управління в політиці, коли суб'єкт управління, що 

прагне до досягнення певної політичної мети, застосовує особливі прийоми 

й способи вирішення своїх завдань, використовує різноманітні політичні 

технології (див.:[193]). 

Якість еліти багато в чому залежить від принципів і технологій її 

формування. Кадрове рекрутування і політична соціалізація – це залучення 

людей до активного політичного життя та державно-управлінської діяльності, за 

допомогою якої формуються законодавчі та виконавчі органи держави, урядовий 

апарат, керівні кадри державних установ(див.:[53]). 

Професійно орієнтовані підходи в рамках добору політичних кадрів 

виникли на основі структурно-функціонального розгляду держави як особливого 

механізму управління справами суспільства в рамках соціології та політичної 

науці. У першу чергу це стосується США, де такі видні представники публічного 

управління, як Л. Гулик, Дж. Марч, Г. Саймон, Д. Уалдс, отримали наукові 

ступені в галузі політичної науки, а такі видатні вчені-політологи, як Г. Алмонд, 

Р. Дал, П. Херрінг, Д. Трумен, зробили помітний внесок у розвиток теорії 

політичного управління. Спільною рисою політологічних досліджень було 

вивчення досягнень стабільних систем політичного рекрутингу. «У стабільних 

політичних системах, вказують В. Колпаков, Г. Дмитренко, рекрутування еліти 

здійснюється відповідно до ретельно розроблених процедур, традицій, чим 

забезпечується періодичне оновлення складу еліти. У нашій реальності в умовах 

руйнування політичного і соціального укладів суспільства, соціально-

економічної і політичної нестабільності можна говорити про трансформацію 

і зміну еліт. У даній ситуації виникає багато вакансій, які нерідко заповнюються 

з порушенням демократичних і наукових принципів кадрової роботи, законів і 
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норм» [119]. 

Публічне управління (public administration) було однією найважливіших 

галузей політичних знань. Технологізація життя суспільства зумовила прагнення 

застосувати у публічному управлінні технологію  менеджменту, яка виникла 

у сфері бізнесу, і цим надала фахового характеру процесу економічного 

управління. Професіоналізація зумовила елітарні властивості вертикальної 

мобільності у політичній сфері (див.: Н. Артеменко [3]. «Бажання зайняти елітні 

позиції стимулюється прагненням до високого статусу, престижністю, 

можливостями владної управлінської діяльності, привілеями, в тому числі 

матеріальними. Однак виникає завдання забезпечення відповідності кваліфікації 

«новобранців», їх моральних та ділових якостей виникаючих проблем 

суспільства. У даній ситуації принципи рекрутування еліти мають виняткову 

важливість для політичної системи. Вони сприяють її зміцненню або 

руйнування. Істинно демократична політична система створює реальні 

можливості для кожного громадянина досягти положення, що дозволяє йому 

вважатися членом правлячої еліти», – вважають українські науковці [127]. 

Елементами системи рекрутування політичної еліти в Україні на 

сучасному етапі є: соціальні джерела постачання кандидатів; механізми 

управління добором і коло осіб, яке його здійснює; канали і система 

стимулювання вертикального просування кадрів; процедури відставки та 

соціально-економічного захисту осіб, які звільнили посади в системі влади. 

Якість державно-політичної еліти багато в чому залежить від стану соціальної 

структури і способів її формування. 

Тривалий вітчизняний і зарубіжний досвід свідчать про існування закритої 

і відкритої моделей формування державно-політичної еліти. Закрита еліта 

створюється з представників вузької привілейованої верстви і відтворюється на 

власній обмеженій базі. При цьому чим більш закритою є еліта, тим більш 

обмеженою є її соціальна база, тим менше у неї шансів продовжити своє 

панування і перемогти у змаганні з іншими соціально-політичними силами. 

«Відкритий тип рекрутування еліти звичайно ґрунтується на відборі відповідно з 
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особистими і професійними якостями людини. В даному випадку превалює 

принцип, який дозволяє висувати найбільш розумних, здібних і моральних 

індивідів. Однак, практика показала, що навіть демократичні політичні системи 

поки не відповідають повною мірою високим критеріям відкритої еліти», - 

стверджують В. Колпаков та Г. Дмитренко [127]. 

Розбудова самовідтворюваної та саморегульованої системи добору 

політичних менеджерів в Україні передбачає наявність середовища змагання і 

політичного плюралізму. Разом з тим, у перехідному суспільстві не завжди 

наявні належні управлінські кадри (в першу чергу, які відповідають критеріям 

досвіду й освіти). «Соціальна результативність еліти значною мірою залежить 

від її якісного складу, професійної компетентності. Якість еліти визначається 

системою її відбору – рекрутуванням. Характеристикою рекрутування є 

забезпечення спадкоємності еліти, а також подальший відбір і призначення на 

специфічні елітні позиції», – вважають українські вчені [267, с. 58]. 

Перетворення політичної науки на засіб оцінки розвитку та якості 

державно-політичної еліти відповідає потребам державотворення сучасної 

України (див.: Ю. Конотопцева [128]). Переосмислення політичного досвіду 

часів незалежності призводить до думки про його відповідність основним 

засадам розмежування між обраними й призначеними політичними кадрами, 

притаманного європейським практикам політичного управління. Однак, критерій 

професіоналізації ще не набув сталого поширення у межах вітчизняної 

політичної еліти.  

Спираючись на класичні теоретико-методологічні засади британо-

американської політичної науки та політичної соціології, необхідно наголосити 

на встановленні впливу конкурентного середовища та об’єктивних критеріїв 

добору політичних кадрів, які повинні мати тісний зв'язок з рівнем розвитку 

суспільства в цілому. 

Протистояння закритого й відкритого механізмів політичного 

рекрутування як концептуальних моделей для політичної системи і суспільства 
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сучасної України дають змогу вести мову про поєднання у перспективі окремих 

рис обох практик політичного добору.  

Окремі риси системи мотивації залучення кадрів в державно-політичному 

менеджменті свідчать про конкурентоздатність даного сектору (див.:[286]). 

Проте, попри наявність відчутних переваг (міркування престижу, державного 

забезпечення та захисту), відкритим залишається питання оцінки якості 

політико-управлінської праці. 

Напрямками подальшої наукової розробки політичного кадрового 

рекрутингу в сучасній Україні є просторовий, часовий та змістовний. В межах 

першого розглядаються розбіжності щодо добору кадрів щодо управлінських 

структур в залежності від теоретичних та управлінських концепцій. У межах 

другого вивчаються проблеми добору політичних кадрів у межах політичних 

процесів (приклад виборчих процесів, а також, зміни правлячих команд). У 

межах третього повинні вивчатися особливості функціональних якостей і потреб 

політичних кадрів.  

Система рекрутування в політичному менеджменті розвивається в сучасній 

Україні з моменту проголошення незалежності. Водночас для неї важливі зв’язки 

з радянським періодом номенклатурного висування політичних лідерів та 

управлінських кадрів (див.: [32], [72]). Завдяки цьому системі політичного 

менеджменту сучасної України властиві деякі риси централізації та, подекуди, 

орієнтація на застосування адміністративних методів управління.  Система 

політичного менеджменту має виключне значення для забезпечення 

життєдіяльності  українського суспільства. Тому механізми забезпечення 

якісними кадрами мають політичне значення, оскільки визначають можливості 

реалізації програм політичних сил, які є правлячими і контролюють Кабінет 

Міністрів, державні виконавчі органи у регіонах і територіальних громадах.  

У сучасній політичній науці розробка проблем політичного рекрутування 

пов’язана, передусім, з методами добору кадрів і їх вертикальної мобільності 

всередині системи. Одночасно актуальною є проблема впливу засобів 

рекрутування на загальний політичний процес, який полягає у взаємодії 
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політичних партій і громадських організацій з метою реалізації власних 

інтересів. У сучасній Україні в процес добору політичних кадрів на найвищі 

державні посади залучені політичні еліти, засоби масової інформації, правова 

система. Ступінь об’єктивності під час добору кадрів не завжди відповідає 

європейським і міжнародним стандартам в зв’язку з національними та місцевими 

традиціями.  

Не повною мірою в межах сучасної української політичної науки 

розглянуто питання впливу лідерства на ефективність політичних команд, не 

є визначеними професійні якості, які впливають на ефективність влади як цілої 

системи та її окремих підрозділів (див.:[273]). 

 Зазначене дозволяє вести мову про етапи формування вітчизняної системи 

політичного рекрутування. Ця еволюція охоплює конститутивний етап (набуття 

політичними суб’єктами сталого статусу на основі встановлення політичного 

плюралізму); апробаційний етап (випробовування рекрутаційних технологій на 

основі непотизму, консюмеризму, політичного клієнтелізму, групового 

представництва тощо); модернізаційний етап (застосування змагальних 

технологій); професіоналізація політичного менеджменту; встановлення зв’язків 

з відкритим громадським середовищем. 

Актуальність розвитку політичного рекрутування в межах демократичної 

системи політичної влади підвищується у предметній площині іміджу 

політичного менеджменту, її структурна організація сьогодні, загалом, 

сформувалася і апробована політичною практикою (див.:[287]). Водночас, 

правові засади функціонування системи політичного менеджменту періодично 

змінюються. Чинники, які впливають на ці процеси досі не є визначеними. 

Серед питань, які актуалізують науковий пошук зв’язку організаційних та 

нормативних засад політичного менеджменту та загального політичного процесу 

є ступінь впливу політичної ангажованості окремих ланок політичного 

управління, ступінь лояльності окремих елементів та їх відповідність загальним 

процесам. У сучасній Україні відбувається поступова зміна підходів до 

формування владних команд в напрямку забезпечення їх ефективності 
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(див.:[274]). Разом з тим, не врегульованим залишається відносини виборної та 

бюрократичної ланок системи політичного управління. 

Прикладом цих відносин є переведення народних депутатів до складу 

Кабінету Міністрів. Такі перестановки вказують на пріоритетність політичного 

менеджменту перед законодавчою діяльністю. Зокрема, для всіх урядів України 

часів незалежності були характерні маневри і зміна курсу внаслідок зміни 

персонального складу суб’єктів управління. 

Вказані зміни підвищували або знижували темпи політичних взаємодій 

у суспільстві, сприяли або перешкоджали зростанню впливу політичних сил. 

Тому ці питання потребують осмислення в сучасних умовах. 

Поряд із цим, у предметному сегменті політичного рекрутування 

управління залишаються не вивченими істотно важливі аспекти. Все це створює 

умови для встановлення організаційних та нормативних основ системи 

політичного рекрутування політичного менеджменту сучасної України. 

Результатом дослідження  має бути окреслення нормативних передумов 

політичного рекрутування політичного менеджменту та визначення рис 

політичного менеджменту як політичного явища. 

Таким чином, в умовах сучасної України організаційні й нормативні 

основи, закладені в законодавстві, засвідчили перехід на критерії ефективності, 

професіоналізму в доборі кадрів. Водночас система рекрутингу повною мірою 

ще не склалася, оскільки політичні сили здійснюють заміну кадрового складу 

суб’єктів політичного і державного управління на основі суб’єктивних критеріїв. 

Законодавчі норми сучасної України визначають демократичний характер 

добору кадрів до установ політичного менеджменту. Однак вони не деталізують 

безпосередньо способів атестації та критеріїв об’єктивності оцінки конкретних 

працівників і підрозділів з боку громадськості. 

З активізацією ліберальних ринкових реформ в Україні відбулося активне 

запровадження менеджеріального підходу до формування кадрового складу 

суб’єктів політичного менеджменту. Проте з огляду на формування партійної 
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системи, критерії ефективного політичного менеджменту ще не склалися, 

оскілки різні політичні сили мають різну кваліфікацію та рівень підготовки. 

Розвиток політичного процесу сучасної України в умовах демократії 

засвідчив, що перехід на більш гнучку  систему рекрутування є вимогою часу. 

Істотним чинником модернізації сучасної системи добору політичних 

і державних кадрів є використання досвіду розвинених держав. Факти політичної 

історії сучасної України свідчать, що система і практика рекрутування 

є важливим політичним процесом, який відбувається не завжди прозоро та 

в правових межах. Водночас його організаційно-нормативні межі сьогодні 

поступово наближаються до моделей ефективності та транспарентності. 

Отже, організаційно-структурні зв’язки сучасної системи рекрутування 

політичного менеджменту і політичного процесу містять тенденції  

стимулювання прогресу або регресу демократичних перетворень у сучасній 

Україні. Перспективи в подальшому розгляді проблеми, порушеної в даній 

статті, є вивчення теоретичної розробки кадрового потенціалу політичного 

менеджменту в сучасній політичній науці. 

Взаємодія громадськості та влади як суб’єктів контролю за процесами 

рекрутування кадрів до політичного менеджменту в Україні має певні етапи 

розвитку, які перебувають в основному під критичним кутом зору [234]. 

Контроль за діяльністю президента й уряду в Україні здійснює вся Верховна 

Рада, і це написано в Конституції, зауважує політолог, екс-глава Національного 

інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. Проте на практиці виконавчу 

гілку влади ніхто не контролює. Проголосувавши за закон про вибори народних 

депутатів, опозиція надіслала всім потужний сигнал, що усі проблеми 

вирішуватиме в діалозі разом з владою, пригадує експерт. Тому одноосібно 

контролювати уряд «Свободі» навряд чи вдасться. Потрібно запропонувати не 

альтернативний уряд на рівні персоналій в уряді, а альтернативну політику, нові 

правила гри», – додає Юрій Рубан [253]. 

Концепт та практика «тіньового уряду» як чинника контролю за якістю 

кадрових призначень в Україні не набули іншого значення, крім суто 
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комунікаційного. Як зазначають ЗМІ, «здається, що ніякої альтернативи тут 

немає. Ці ігри ведуться за правилами чинної влади, у якої є перевага – вона може 

ці правила змінити на свою користь. А от якби ми прокинулися одного ранку 

й прочитали, що вони пропонують альтернативну політику і воно було б 

переконливо, тоді б в мене було більше оптимізму», – наголошує він [253]. 

Згідно з даними «Радіо Свобода»,  раніше в Україні в різний час 

створювались подібні альтернативні уряди. Це «Опозиційний уряд», на чолі 

якого був тоді ще заступник голови фракції БЮТ Сергій Соболєв, і «Уряд Змін» 

Арсенія Яценюка. Проте жоден з них не приніс практичних результатів, 

наголошує на безсенсовості таких ініціатив політтехнолог С. Гайдай [253]. 

Спроби активного громадського втручання до контролю за діями 

політичного менеджменту не стали системними. Згідно з даними І. Стельмаха, 

історія з «тіньовими урядами» закінчилась піар-акціями. Навіть якісь програми, 

«Український прорив» наприклад (ґрунтувалась на положеннях Програми 

Віктора Ющенка «10 кроків назустріч людям»), реально вони під собою нічого 

не мали. Вони не були реалізовані і складалось відчуття, що робляться вони 

лише для того, щоб створити враження. Це не була програма реальних дій, за яку 

бралися», – пригадує C. Гайдай [253]. 

Взаємодія влади й опозиції на різних етапах розвитку вітчизняного 

політичного процесу набувала форми «політичної альтернативи» або 

демонстрування наявності «контреліти» (див. історичний нарис:[183]).  Ці кроки 

також не містили активних і послідовних дій. За даними Національного 

інституту стратегічних досліджень, першим опозиційним урядом в історії 

України вважається опозиційний уряд, утворений на основі партії «Громада» 

після відставки Павла Лазаренка з посади Прем'єр-міністра в 1997 р. А першим 

тіньовим прем’єром була Юлія Тимошенко. 

На думку вітчизняних науковців, контреліта виступає одним ключових 

параметрів процесів демократизації у сфері рекрутування політичного 

менеджменту. «Наявність контреліти в суспільстві необхідна умова для 

демократичного розвитку політичної системи будь-якої країни, у тому числі і для 
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України. Власне, демократичні країни тим і відрізняються від недемократичних, 

що в них за відкритою, прозорою процедурою відбувається постійна зміна влади 

на підставі конкуренції ідей та еліт. Згода мас з владою еліт необхідна для 

функціонування будь-якої політичної системи. Без неї еліти не могли б 

встановити свою владу» [131]. 

Соціальне походження контреліти виокремлює її серед інших 

неполітизованих громадських рухів. Наявність дієвої політичної альтернативи – 

ще одна ознака демократизації політичного процесу. На думку «контрелітою 

можна вважати не будь-яку опозицію, а лише таку, яка є противагою правлячій 

еліті в соціально-політичному сенсі, тобто так звану антисистемну опозицію, що 

прагне змінити напрям суспільного розвитку, презентуючи інші класи, верстви, 

сповідуючи іншу ідеологію, ніж правляча верства» [131].  

Протистояння груп інтересів в Україні, яке вилилося у створення партій-

проектів не є ознакою змагання еліт та контреліт. Тому середовище конкуренції, 

необхідне для покращення механізмів рекрутування, не виникло. «Якщо ж 

опозиція формується з тих суспільних верств і дотримується тих самих 

цінностей та суспільно-політичних орієнтацій, що й правляча в даний час 

політична сила, але має свій погляд на методи керівництва суспільством тоді це 

буде системна, або лояльна опозиція, яка не є контрелітою. Зміна партій та 

людей при владі відбувається за цих умов при пануванні однієї, достатньо 

консолідованої і стабільної еліти» [131].  

Положення котреліти як офіційної громадянської альтернативи діючій 

владі накладає на неї певні зобов’язання. Серед них – принциповість в оцінці 

поточної політичної ситуації. На думку Д. Короткова та С. Крохмаля [131], 

відмінність опозиції від контреліти в тому, що опозиція – це група осіб саме 

всередині якої-небудь організації, партії тощо, яка веде політику протидії, опору 

більшості, а контреліта виключена з системи владних стосунків і відкидає 

існуючу політичну систему. Вона знаходиться поза правлячою елітою і саме з неї 

формується у майбутньому новий тип еліти, що прийде на зміну існуючій. 
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Поступовий перехід до демократичних форм громадського контролю за 

діяльністю політичного менеджменту здійснюється вже у новітній період.Згідно 

з позицією Кабінету Міністрів України, консультації з громадськістю – 

важливий механізм забезпечення відкритості та прозорості урядової політики. 

Необхідність системного проведення консультацій визначена постановою 

Кабінету Міністрів від 03. 11. 2010 р. № 996, а також рядом доручень 

керівництва Уряду. Інформація суб’єктів політичного менеджменту про 

результати такої роботи щоквартально аналізується Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України [22].  

Реалії громадських обговорень діяльності уряду засвідчують, що в Україні 

поступово укорінюється практика поширення інформації та консультування 

щодо політичного менеджменту. Це накладає на механізми рекрутування 

особливу відповідальність. Як свідчить аналіз, протягом ІІІ кварталу 2012 р. 

центральними і місцевими органами політичного менеджменту у рамках 

консультацій з громадськістю було проведено 774 заходи. На обговорення 

виносились 703 питання, що мають суспільно важливе значення, у тому числі 21 

проектів нормативно-правових актів. 

Зокрема, діяльність громадської ради при Національному агенстві 

державної служби свідчить про її безпосереднє залучення до кадрових рішень. 

Серед іншого Громадською радою розглядалося питання «Про пропозиції до 

Плану заходів щодо реалізації положень Стратегії державної кадрової політики 

на 2012-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 01.02.2012 р. № 

45/2012» [214]. 

Проекти щодо розвитку кадрової політики все більше наголошують на 

необхідності її відповідності демократичним засадам політичного процесу. 

У партійній системі ці засади вже знаходять свій формальний вираз. Згідно зі 

статутом партії «Батьківщина», «членство в партії несумісне з діями, 

спрямованими на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 

України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, 
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пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної 

ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров'я 

населення, з аморальними вчинками та діями, що наносять шкоди авторитету 

партії» [251]. 

Перешкоди демократичній перебудові системи рекрутування в політичнму 

менеджменті влади стали надбанням громадськості. Існують суттєві причини, які 

перешкоджають якісному формуванню та розвитку кадрового потенціалу 

й спонукають до вживання ефективних заходів щодо покращання ситуації. На це 

спрямована система рекрутування кадрів в політичному менеджменті політичних 

партій. Зокрема,«голова первинної партійної організації:  несе персональну 

відповідальність за результати виборів усіх рівнів на території партійної 

організації; представляє первинну партійну організацію у відносинах з органами 

місцевого самоврядування, організаціями інших політичних партій, об’єднань 

громадян і громадських організацій, що діють на відповідній території» [251]. 

Наближення до демократичних стандартів рекрутування в політичному 

менеджменті здійснюється через виявлення недоліків у існуючій практиці. Серед 

причин недоліків і проблем державної кадрової політики у сфері політичного 

менеджменту група експертів НАДУ при Президентові України називає  

«недосконалість системи призначення на посади, просування по службі та 

ротації кадрів. Для цієї системи характерна відсутність прозорості при вступі на 

державну службу та службу в органах місцевого самоврядування, чітких 

кар'єрних перспектив, що в цілому підриває авторитет цих служб та призводить 

до високого рівня плинності кадрів» [70, с.21], також див. В. Занін:[97]. 

До чинників, що спричиняють певну безконтрольність суб’єктів 

виконавчої ланки вітчизняні фахівці цілком обгрунтовано відносять 

недосконалість системи громадського та державного контролю за діяльністю 

персоналу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, критеріїв 

та механізмів об'єктивної оцінки їх роботи (див.:Х. Зольга [101]). 

Ефективність модернізації системи рекрутування в політичному 

менеджменті України на демократичних засадах ускладнюється, на думку 
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вчених, надмірною політизацією, як свідчить практика кадрової ситуації 

останніх років (див.: С. Петрусь [184]). Комплексні результати сприйняття 

громадянами діяльності систем партійно-політичного рекрутування свідчать про 

необхідність подальших реформ із широким залученням громадськості. 

«Народжені  у  результаті  широкої  громадської ініціативи, українські партії 

поступово «відверталися» від суспільства і перетворювалися на виразників 

інтересів окремих груп, кланів, клік. На нинішньому етапі свого розвитку вони 

часто-густо демонструють поведінку, притаманну не так агентам різних 

сегментів суспільства в політичному полі, як агентам процесу демократизації. 

Про це дозволяють говорити факти, пов’язані із залежністю партій від владних, 

олігархічних, кримінальних структур, участь у публічній політиці«технічних» 

чи«фальшивих» партій, посиленням недовіри громадян до політичних проектів, 

що позиціонують себе опозиційними, купівлею й продажем партій, здачею в 

оренду місцевих організацій (що, зокрема, стало характерною рисою діяльності 

політичних сил, починаючи із середини 2000-х років), підкупом виборців, 

непрозорістю функціонування і фінансування партійних організацій. Більшість 

партій стали імітаційними механізмами політичної участі», йдеться в аналітичній 

доповіді [40, с. 81]. 

Системні засади розвитку громадського суспільства в умовах комплексної 

трансформації держави також обмежують темпи перетворень. Згідно з оглядом 

Ю. Ковбасюка, Україна мала пережити процес потрійного переходу: від 

радянської республіки до незалежної держави; від централізованої системи 

управління до демократії; від системи державного планування в економіці до 

ринкової економіки. Зусилля народу України спрямовані на за провадження та 

подальше просування головних принципів демократичного врядування на всіх 

рівнях, бо, як стверджується у Звіті з людського розвитку ПРООН, «в Україні все 

ще належить визнати, що визначати людські потреби не  є відповідальністю 

держави; скоріше це відповідальність самих людей. Проте самоврядування як 

форма місцевої демократії досі не є глибоко вкоріненим в Україні. Це відображає 

стійкі радянські очікування щодо того, що держава потурбується про більшість 

потреб людей. У результаті, вирішуючи питання місцевого значення, громадяни 
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рідко демонстрували відчуття громади, особливо у випадку, коли ресурси для 

людського розвитку були обмеженими» [70, с. 22-23]. 

Усвідомлення перспектив та рушійних сил забезпечення громадського 

контролю за процесами рекрутування політичного менеджменту формується на 

основі визначення ключових центрів інтелектуальної розробки прийняття 

кадрових рішень у сфері політичного менеджменту. «Інтелектуальна спільнота, 

поза сумнівом, може відіграти позитивну роль як у внутрішній і міжнародній 

легітимізації державної влади, так і у виконанні багатьох інших функцій– 

експертно-аналітичних, опінієтворчих, арбітражних тощо. Нарешті, спираючись 

на рівень довіри суспільства, вона може бути найбільш репрезентативним його 

агентом у політичному полі» [40, с. 92]. 

Ступінь залучення громадських сил до функціонування системи 

рекрутування політичного менеджменту визначають державні інструктивні 

документи. Новою демократичною тенденцією в цьому процесі є наголос на 

відкритості еліти. Зокрема, «відкрита еліта характеризується динамічною 

циркуляцією, їй властива відкритість, рівними можливостями доступу членів 

позаелітних груп до неї, наявністю високого рівня горизонтальної і вертикальної 

мобільності. Відбір здійснюється на основі гострої конкурентної боротьби, у якій 

значення мають якості: енергійність,професіоналізм, моральні якості, вміння 

знайти й організувати собі підтримку, здатність мобілізувати наявні ресурси, 

відкритість, тактовність, критичність і раціоналізм, чутливість до соціальних 

настроїв і потреб, гнучкість, здатність до адаптації, реакція на трансформаційні 

зміни» [267, с. 59]. 

Громадський контроль за діяльністю держави в галузі рекрутування 

політико-управлінських кадрів перебуває в умовах політизації та викликів 

багатопланової тансформації суспільства. Однак рух у напрямі демократизації 

цих процесів є відображенням поступової демократизації всієї політичної 

системи України. 
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Висновки до розділу 4 

Розвиток політологічних досліджень у галузі форм і способів політичного 

рекрутування політичного менеджменту потребує здійснення низки послідовних 

кроків. Необхідним теоретичним і прикладним завданням є визначення змісту 

програм демократичних перетворень у сучасній Україні, її початкового 

й кінцевого етапів, а також їх змісту та спрямованості на здійснення проміжних 

результатів і дій в межах політичної модернізації України. Також політологічний 

аналіз створює умови централізації рішень щодо демократизації й побудувати 

рівнів компетенції політичних кадрів, які можуть брати участь у демократичних 

перетвореннях у межах функціонування суб’єктів політичного менеджменту та 

місцевого самоврядування. 

Важливе місце в науковому обґрунтуванні ролі політичного рекрутування 

в процесах демократичних перетворень посідає розробка політичних вимог 

претендентів до працевлаштування в межах політичного менеджменту. 

Ці вимоги мають ґрунтуватися на завданнях державного й суспільного 

розвитку. Отже, принцип вузько партійної лояльності має поступитися вимогам 

розуміння відповідності моменту розбудови держави на сучасному етапі. 

Долучення України до європейських і світових стандартів політичного 

рекрутування потребує визначення засад роз’єднання пріоритетів виборних 

і професійних політичних кадрів. Загалом концепція дослідження впливу 

політичного рекрутування на процеси демократизації передбачає встановлення 

змісту понять«політичний і кадровий потенціал». Вони визначають керівників 

певної ланки, які приймають не лише функціональні бюрократичні, але 

й державно-політичні рішення і тому потребують не лише функціональності тих 

чи тих інститутів, але й політичних поглядів і уподобань, а також належності до 

громадських організацій (див:. К. Малков [147]). 

Подальше дослідження принципів впливу політичного рекрутування на 

процеси демократизації передбачають, також встановлення оптимального рівня 

політизації добору кадрів. Цей рівень має знижуватися в межах реалізації 

програми демократичних перетворень і зростати в кризові моменти. 

Таким чином, гармонізація політичного рекрутування визначає наявність 

певного компромісу між вузькими партійними й відомчими інтересами та 
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побудову цілісної структури з єдиними вимогами і з залученням закордонного 

досвіду. У межах компетенції кожного органу державної влади необхідно на 

рівні стандартів визначити обсяг державних послуг, порядок надання та критерії 

оцінки їх якості, передбачивши запровадження відповідальності за порушення 

порядку надання таких послуг(див.: В. Олещенко [166]). 

У сучасній Україні стратегічне оновлення кадрового складу в політичному 

менеджменті перебуває у стані трансформації. Її завершення передбачає вихід на 

стабільні орієнтири, ґрунтовний аналіз кадрового потенціалу окремих 

підрозділів політичного менеджменту (див.:[275]). Здійснення комплексного 

оцінювання повинні здійснювати громадські експертні організації. 

На цій основі є можливість говорити про механізм прийняття 

рекрутаційного рішення в умовах політичної невизначеності й ризиків. Він 

охоплює розгляд кадрових альтернатив, попередній аналіз політичних проектів, 

для реалізації яких є необхідним оновлення кадрового потенціалу, репутаційний 

аналіз, визначення рівня лояльності та ідеологічної компетентності ухвалення 

кандидатури (також див.:Дж. Равен [216]). 

Їх діяльність у сучасній Україні не є врегульованою остаточно. Визначення 

громадських експертних структур з оцінювання та моніторингу діяльності 

політичного менеджменту (наприклад, див.: [157]) має відбуватися на 

об’єктивних засадах з урахуванням науково-методичних розробок і дослідних 

робіт. Зарубіжний досвід також відіграє провідну роль. Оптимальним шляхом є 

співпраця з міжнародними кадровими компаніями як засобом контролю 

вітчизняних експертних спільнот та консультантів політичного менеджменту. 

Інститути громадського контролю в Україні засвідчили свою дієвість після подій 

2014 року. Люстраційні кадрові ініціативи Президента та Уряду України щодо 

державного політичного менеджменту є першим кроком у кваліфікаційній 

громадській оцінці діяльності суб’єктів влади. Однак, їх ефективність залежить 

від активності самих учасників громадських об’єднань, послідовності дій нової 

генерації політичного менеджменту. 



 
164 

ВИСНОВКИ 

 

1. Специфікою дослідження парадигми рекрутування політичного 

менеджменту в сучасній Україні стало надання значної уваги організаційним та 

нормативним основам взаємозв’язку політичного рекрутування політичного 

процесу. У сучасній Україні цей взаємозв’язок не завжди має публічні ознаки 

й набуває демократичного характеру. Однак, сучасна законодавча база засвідчує 

наявність вихідних умов для забезпечення нових перспектив і підходів 

у процесах політичного рекрутування. 

Принциповими підвалинами, які ґрунтуються на нормативно-

організаційних засадах рекрутування політичного менеджменту в сучасній 

Україні є забезпечення стабільного кадрового потенціалу високого фахового 

рівня, адаптивності до мінливих політичних викликів, високу здатність до 

підвищення рівня кваліфікації (див. : В. Олуйко [168]). Також модель сучасного 

політичного менеджменту, яка являє собою основний елемент політичного 

кадрового добору, містить в собі принципи імперативів політичного кадрового 

рекрутування в сучасній Україні. І рекрутування стало послідовністю, 

орієнтацією на розбудову держави, дотримання законності, виконання 

конституційних засад. У той же час, політичний порядок денний трансформує 

підходи до добору кадрів політичного менеджменту, вносячи елементи 

мобільності, децентралізації, міжвідомчої кооперації та координації, а також 

елементи проектного мислення. Крім того, політична логіка добору кадрів в 

Україні не завжди пов’язується з об’єктивними показниками ефективності 

відносно проблем і завдань розвитку суспільства, а детермінується пріоритетами 

політичної доцільності, ситуативності здатності виконання завдань політичних 

сил, які мають електоральну перевагу в певний період часу. 

Наукове обґрунтування системи політичного рекрутування в сучасному 

світі й Україні характеризується наявністю міждисциплінарного підходу на межі 

державного управління, правознавчих, соціологічних і політологічних наукових 

дисциплін. Кожен з дисциплінарних підрозділів сучасного соціально-

гуманітарного знання орієнтує політичний і кадровий менеджмент політичного 

менеджменту на виконання специфічних завдань. Висновком з аналізу 

літератури є потреба рецепції виключно політологічних мотивацій дослідження 
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теми політичного рекрутенгу. Ними стали політичні мотивації вертикальної 

кадрової мобільності, відповідність політичних кадрів умовам демократичного 

політичного процесу (якими є ідеологічний плюралізм, конкурентність, а також 

толерантність до суперників). Методологічні засади дослідження політичного 

рекрутування склалися в межах двох основних методичних структур, якими 

є інституційний і системний підходи. Вказані методичні комплекси дозволили 

визначити структуру й функції, а також етапи, механізми та засоби політичного 

кадрового рекрутування в Україні, як окремої системи. 

2. У межах дослідження вдалося виокремити політичні й державні 

пріоритети формування практики функціонування системи рекрутування 

політичного менеджменту України. Вони ґрунтуються на розумінні самої 

системи політичного рекрутування, як складного процесу взаємодії внутрішньо-

організаційних засад і принципів політичної діяльності, державно-управлінської 

логіки і соціальної структури населення України. 

Система політичного рекрутування в сучасній Україні почала складатися 

в період проголошення незалежності й має певні етапи. Перший етап, 1992–1994 

роки, характеризується романтичним періодом політичного рекрутування, коли 

добір кадрів значно політизувався на хвилі демократичних перетворень і зламу 

автократичної адміністративно-командної системи. У цей період добір кадрів 

здійснювався на основі політичних та ідеологічних позицій кандидатів, а також 

на основі їх ставлення до незалежності України. Другий етап, 1994–1999 роки, 

характеризується поверненням до практики висунення професіональних 

критеріїв щодо добору кадрів в систему політичного менеджменту. У цей же час 

формується система фахової підготовки фахівців з державного управління. 

Водночас, на даному етапі проявляються риси клановості й діяльності групових 

суб’єктів у процесах кадрового рекрутування. Третій етап, 2000–2004 роки, 

характеризується формуванням традицій української системи державної влади. 

Формуються національні риси державної бюрократичної системи з урахуванням 

терміну перебування на посаді, з набуттям формальних ознак якостей 

відповідних певному рангу, а також подальший розвиток системи підвищення 

кваліфікації. Політичні критерії в цей період поступаються прагматичним 
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і базуються на здатностях успішного виконання конкретних завдань. Четвертий 

етап пов'язаний з новим електоральним циклом – зміною політичної правлячої 

команди, 2005–2010 роки. У цей період команда політичного кадрового 

рекрутування політичного менеджменту змінюється в бік демократизму й певної 

мотивованості рішень відповідно до пріоритетів євроінтеграції «Помаранчевої 

революції». Здебільшого ці процеси дещо модернізуввали систему політичного 

рекрутування. П’ятий етап, з 2010 року до Євромайдану 2013–2014 рр.став 

часом волюнтаризму й певної довільності рішень відповідно до ідеологічної, 

партійної лояльності. Шостий етап (2014 р. – до сьогодні) характеризується 

активним впровадженням менеджерських проектних методів у принципи 

кадрового рекрутування, об’єктивної атестації фахової придатності політичних 

кадрів, а також їх відповідності певному політичному курсу, відновленням 

євроінтеграційних пріоритетів у політиці рекрутування, зростанням прозорості 

політико-рекрутаційних процесів. 

Специфічною ознакою етапів розвитку системи рекрутування в 

політичному менеджменті в сучасній Україні стала боротьба бюрократичної та 

менеджеріальної тенденції в рамках модернізації державного виконавчого 

управління. Діалектизм в ситуації реформування полягав в тому, що Україна, як 

нова незалежна держава, змушена була фактично з нуля розпочати розбудову 

системи рекрутування політичного менеджменту, у той час, як об’єктивним 

викликом і вимогою її модернізації від початку, стало впровадження 

менеджерських технологій і методів управління. Зазначені невідповідності 

нерідко призводили до колізій і різних підходів правлячих команд. Разом з тим, 

така ситуація ускладнювала об’єктивну оцінку ефективності політичного 

менеджменту, її діяльності на різних етапах. 

Основою для розуміння процесів формування й розвитку системи 

рекрутування політичного менеджменту в сучасній Україні стало розуміння 

дуалістичної природи політико-ідеологічних і соціально орієнтованих критеріїв 

реформування цієї системи. Відсутність чітких ідеологічних засад в межах 

політичного спектру в сучасній Україні та еклектика у програмних положеннях, 
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звела в ідеологічні пріоритети політичного рекрутування до умов щодо 

лояльності до національної держави України. Ліберальні, консервативні, 

націоналістичні компоненти ідеологічного підґрунтя політичного спектру не 

висувалися як цілісна система оцінки якостей щодо профпридатності кадрів 

політичного менеджменту, за винятком «романтичного» періоду 1992–1994 

років, а також періоду Помаранчевої революції та президентства В. Ющенка 

2005–2010 років. Критерії національної свідомості почали висуватися як основні 

щодо кадрового рекрутування лише після 2014 року. 

Таким чином, розробка ідеологічних критеріїв добору кадрів політичного 

менеджменту, на думку автора, спроможна істотно підняти рівень усвідомлення 

політичними кадрами завдань та пріоритетів різних галузей політики. Такими 

ідейними концептами, на нашу думку, мають стати толерантність до основних 

ідейних систем, опора на загальнолюдські цінності, орієнтація на захист 

державного суверенітету і територіальної цілісності України, служіння народу 

України, як громадянам, як спільноти громадян різних національностей. Увага 

до прогресу людського виміру і забезпечення гуманітарного простору. 

3. Політична ангажованість у доборі кадрів політичного менеджменту 

України у дослідженні установлювалась на основі фракційності тих чи тих 

посадовців, які отримали призначення до Кабінету Міністрів і інших суб’єктів зі 

стін парламентської влади. Також у дослідженні виявлено, що удосконалення 

принципу партійності на основі пропорційної виборчої системи сприяло 

підвищенню відповідальності кадрів політичного менеджменту.  

У дослідженні з’ясовано, що важливим чинником системи рекрутування 

політичного менеджменту в умовах демократії є значення лідерського 

потенціалу в системі добору кадрів. У межах заходів щодо аналізу та підвищення 

лідерського потенціалу є встановлення рівня ініціативності кадрів політичного 

менеджменту, здатності до самостійної реалізації інноваційних проектів, 

здатності до здійснення програмної діяльності, а також алгоритмічності 

й адаптивності. 

У межах використання лідерського потенціалу важливими чинниками є : 
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 - диференціація посад та обов’язків відповідно до потреб лідерського 

потенціалу; 

 - встановлення соціально-психологічного підґрунтя лідерських 

якостей;  

 - встановлення форм реалізації лідерства в межах політичного 

менеджменту; 

Система рекрутування в політичному менеджменті в сучасній Україні 

охоплює діяльність рекрутингових служб політичних інститутів, законодавче та 

нормативне забезпечення, планування кадрового забезпечення й формування 

кадрового резерву (середовища політико-менеджерського рекрутування). 

Координації дій політичних інститутів у кадровій сфері, аналіз стратегії та 

тактики завдань кадрової політики й оцінка результативності кадрового 

менеджменту. У межах дослідження простежено засоби удосконалення 

структури та функцій системи рекрутування політичного менеджменту, які 

мають здійснюватися за такими провідними напрямами: 

1) розширення конкурсних засад політичного менеджменту; 

2) реалізація принципу екстериторіальності з метою укріплення 

міжрегіональної співпраці та єдності України; 

3) посилення компоненту громадсько-політичної освіти під час 

підготовки кадрів політичного менеджменту; 

4) встановлення рівня відповідності кадрів, які виходять з суспільно-

економічної й політичної сфери державно-політичним завданням; 

5) формування експертно-аналітичної культури суб’єктів рекрутування 

політичного менеджменту; 

6) залучення закордонного досвіду рекрутування кадрів у частині 

добору кадрів зовнішніми агентствами; 

7) вироблення кодексу громадсько-політичної лояльності службовців 

політичного менеджменту; 

8) вживання заходів щодо запобігання фракційності та лобізму в межах 

рекрутування кадрів політичних інститутів. 
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5. Аналіз сучасного стану процесів політичного рекрутування в Україні 

довів, що джерелами рекрутування політичного менеджменту є існуюча кадрова 

база публічного урядування та місцевого самоврядування, депутатський корпус 

різних рівнів, випускники вищих навчальних закладів системи управлінської 

освіти та інших закладів вищої освіти, кадри зі сфер економічної та громадсько-

політичної діяльності (див.:[293]). Показана дисперсність відображає плюралізм 

принципів, які базуються на конституційному принципі прав кожного 

громадянина бути обраним на ту чи ту посаду, а також здійснювати трудову 

діяльність. Демократичні засади комплектування політичних посад кадрами були 

втілені за роки незалежності України й вони дозволили подолати закритість 

системи номенклатурного рекрутування, характерного для часів соціалізму. 

Однак, на сучасному етапі кадровий добір потребує нової диференціації за 

ознаками квотування, спеціалізації, випробовування професійної придатності, 

атестації існуючих кадрів і збереження наявного кадрового потенціалу. 

Дисертаційне дослідження дає змогу стверджувати, що засобом 

підвищення рівня демократизму відносин політичного менеджменту та 

громадянського суспільства в сучасній Україні стали: 

1) програми та проекти політичного менеджменту, спрямовані на 

розширення контактів з громадськістю; 

2) колегіальність та прозорість прийняття рішень; 

3) конкурсні засади добору кадрів; 

4) відкритість інформації щодо діяльності політичного менеджменту; 

5) інформаційна політика політичного менеджменту, спрямована на 

оприлюднення результатів її діяльності. 

Подальшими заходами щодо забезпечення демократизації через 

використання системи кадрового рекрутування політичного менеджменту є: 

1) розширення співпраці з експертними організаціями. Цей напрям 

передбачає обов’язковий аналіз кадрового потенціалу щодо масштабних 

проектів, які здійснює політичний менеджмент незалежними дослідними 

організаціями; 
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2) розбудова відносин діалогу з громадськими організаціями як за 

територіальною, так і за галузевою ознакою з метою оприлюднення кадрових 

рішень та забезпечення підтримки і легітимації дій політичного менеджменту; 

3) координація дій з міжнародними моніторинговими організаціями 

щодо відкритості та обґрунтованості дій політичного менеджменту. 

Таким чином, система рекрутування в політичному менеджменті  України 

перебуває у фазі демократичної трансформації. Тривалість її функціонування 

сприяє втіленню соціального представництва, відстоюванню інтересів громадян, 

забезпеченню політичного плюралізму, підтриманню соціально-політичної 

стабільності. Прозора й ефективна система рекрутування кадрів політичного 

менеджменту – одна з провідних умов успішного розвитку демократичної 

державності в Україні. 

У межах роботи встановлено зміст функцій політичної мотивації добору 

кадрів до суб’єктів політичного менеджменту. Це такі функції: політико-

ідеологічна; програмно-політична; політико-ситуативна; політико-соціологічна; 

етно-політична; політико-інституційна; політико-ініціативна; політико-

економічна; політико-культурна. Політичною мотивацією рекрутування 

є сукупність чинників у процесі добору кадрів до політичного менеджменту, що 

впливають на прийняття рішень відповідно до тенденцій розвитку сучасної 

політичної системи України.  

Політико-ідеологічна функція реалізується в доборі фахівців, близьких за 

політико-ідеологічною платформою до правлячої політичної сили (стосовно 

гуманітарних питань і реформування духовної сфери). Також цей критерій може 

бути пов'язаний з «ідеологією економічних реформ». 

Програмно-політична функція відображає призначення осіб, на яких 

покладається певна особлива місія виконання програмних зобов’язань партії 

влади, а також непопулярних рішень і програм. 

Політико-ситуативна функція має вияв у призначенні на посади 

чиновників, які проявляють конкурентні політичні сили. Цей процес 
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відбувається як результат консенсусної угоди, або як явища забезпечення 

представницького уряду національної єдності. 

Політико-соціологічна функція має місце в представництві певних 

соціальних груп на посадах політичного менеджменту. 

Етнополітична функція застосовується для забезпечення представництва 

етнічних груп у суспільстві. 

Політико-інституційна функція визначається добором кадрів з середини 

певної структури державного політичного інституту, як такі, що обізнані 

з внутрішнім інституційним кліматом. 

Політико-ініціативна функція реалізує прагнення самовисуванців посісти 

певні посади, як право реалізації в межах громадянських прав. 

Політико-економічна функція визначається балансом політичних інтересів 

економічних груп та забезпечення квот на представництво цих групових 

утворень. 

Політико-культурна функція в межах добору кадрів проявляється в обсязі 

аналізу цінностей, які поділяють ті чи ті кандидати. 

Стосунки партійно-ідеологічних й особистісних чинників реформування 

системи державно-політичного менеджменту відзначається стійкою рівновагою. 

Процес взаємин еліти контролю сучасної України не набув стійких правил. Тому 

імпульси реформування кадрового забезпечення політичного менеджменту не 

є системними та запланованими (див.:[218]). Партійність та ідеологічні 

переконання є основою для висування суспільних вимог щодо реформування 

системи рекрутування політичного менеджменту під час виборчих змагань. Ці 

вимоги здебільшого є частиною політичного дискурсу стосовно реформування, 

не зважаючи на ступінь їх наукової розробленості. 

6. Реальним імперативом реформування системи рекрутування 

політичного менеджменту України є забезпечення професійної придатності та 

результативності у виконанні покладених управлінських завдань. Тому основним 

імпульсом щодо зрушення процесу реформування є політична воля суб’єктів 

владної еліти, тобто, найвищих посадових осіб, враховуючи Президента, Уряд та 
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Парламент. Оптимальним ідейним положенням щодо концепції реформування 

системи рекрутування в політичному менеджменті має бути розбудова 

національної державності та забезпечення високих стандартів добробуту 

населення. 

Крім того, порядок реформ системи рекрутування політичного 

менеджменту потребує всебічного експертного та громадянського обговорення, 

а також аналізу й вибіркового застосування закордонного досвіду. Зазначені 

заходи визначаються стандартами та вимогами демократизації суспільства. 

Ключовими процесами демократизації, які є наслідками функціонування 

системи рекрутування політичного менеджменту, у нашій дисертації є:  

- розширення політичної участі громадян, формування відкритості 

внутрішнього функціонування політичного менеджменту; 

- забезпечення діалогу державної влади й громадянського суспільства; 

- створення умов для громадянської експертизи політиковладних 

рішень; 

- посилення рівня політичної відповідальності структур політичного 

управління перед суспільством; 

- поширення соціальної бази політичного селекторату; 

- посилення взаємозв’язку та співпраці між представницькою та 

виконавчою гілками державної влади; 

- посилення координації між відомствами в середині національного 

уряду та між виконавчою владою та виконавчими органами місцевих 

територіальних громад. 

Зазначені процеси в сучасній Україні ще не набули повного завершення. 

Поряд з цим, згідно з програмами основних політичних сил з удосконалення 

системи рекрутування, є одним з стратегічних завдань інститутів політичної 

влади, ключовим аспектом її відповідності світовим стандартам якісної 

парадигми, також місії забезпечення інноваційного розвитку сучасної України. 
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