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правового забезпечення інституту цивільного контролю за сектором безпеки 
і оборони. Серед пріоритетів здійснення такого контролю постає контроль за 
ефективністю та здатністю органів сектору безпеки і оборони виконувати по-
ставлені завдання, контроль за ефективністю використання ресурсів, за тим, 
щоб органи сектору безпеки і оборони не використовувались для узурпації 
влади тощо. Разом із тим, в НАТО існує обов’язковий «ценз» на вступ до ор-
ганізації у вигляді наявності демократичного цивільного контролю, й в умо-
вах руху в бік Альянсу та ЄС, нормативно-правове забезпечення та його ефе-
ктивне застосування у сфері цивільного контролю для України є важливим та 
актуальним аспектом реформ.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ЕЛІТ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ 

СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА 
 

В умовах розбудови правової держави в Україні значну роль в політич-
ній системі відіграє національна еліта, яка представляє собою багатопланове, 
універсальне явище, що охоплює усім сфери життя сучасного суспільства. 
Кожна історична епоха наділяла еліту особливими характеристиками та фор-
мувала власні уявлення про неї, але спільним є погляд на еліти, як нечисель-
ний домінуючий стан суспільства, що трактується з позиції відносин пану-
вання і підпорядкування між ним і народом.  

Починаючи з  ХІХ ст. поняття «еліта» використовували для позначення 
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осіб і груп, які знаходяться на вершині соціальної ієрархії. Варто зауважити, 
що до кінця ХІХ ст. термін «еліта» як окрема категорія не набув поширення в 
європейських суспільно-політичних науках. [1]. Походить сучасна класична 
теорія еліт з італійській школи політичної соціології, що заснувала новий на-
прям у дослідженні соціальних груп наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  
період, що характеризується розвитком та значним зростанням впливу полі-
тичних еліт на суспільні процеси.  

У першій третині ХХ ст. ідеї елітарності були систематизовані та уза-
гальнені італійськими соціологами Г. Моска та В. Парето. Саме їм належить 
авторство теорії еліт як цілісної наукової концепції, в якій сформульовані ос-
новні теоретико-методологічні підходи щодо дослідження соціальних проце-
сів, а саме: визначення еліти предметом наукового дослідження, аналіз стру-
ктури, законів функціонування та ролі еліти в політичній системі. 

Поняття «еліта» має широке трактування. За визначенням В. Парето елі-
та являє собою коло осіб, які отримали найвизначніші досягнення у сфері 
своєї діяльності. В той же час Г. Моска вважав, що еліта – найактивніші лю-
ди в політичних відносинах, які орієнтовані на утримання влади в своїх ру-
ках, організована меншість суспільства [4]. 

Основою концепції, сформульованою Г. Моска, є ідея правлячого класу, 
за якою суспільство поділяється на меншість, яка править, та більшість, якою 
управляють. У своїй праці «Елементи політичної науки», соціолог розкрив 
питання нерівності у соціумі та дійшов висновку, що основою політичної мо-
гутності є наявність певної групи людей, яка керує процесами, що так чи ін-
акше пов’язані зі змінами у суспільстві [2]. 

На думку Г. Моски, однією з найважливіших рис панівного класу є  тя-
жіння та здатність до управління більшістю. Еліта, яка схильна зосереджува-
тися тільки на своїх інтересах та прагненнях, з часом втрачає свій авторитет 
та може бути знищена. Для збереження свого панівного становища, еліта має 
час від часу оновлюватися, при цьому, за визначенням Г. Моски поповнення 
правлячого класу може відбуватися у демократичний або аристократичний 
спосіб. Якщо перший є відкритим та полягає у постійному надходженні но-
вих, добре підготовлених керівників, то другий призводить до виродження 
еліти та застою в суспільному розвитку, тому що є більш закритим. Тільки 
збалансоване поєднання даних тенденції може забезпечити якісне оновлення 
панівної верхівки та відносну стабільність у суспільстві [2]. 

Концепція еліт В. Парето, ґрунтується на наступній тезі: оскільки люди 
відрізняються за фізіологічними, інтелектуальними та моральними парамет-
рами, то соціальна нерівність є очевидним і цілком природнім фактом. Таким 
чином, особи, які мають високі показники в тій чи іншій галузі, складають елі-
ту, бо є об’єктивно кращими та більш достойними для управління більшістю. 

В теорії В. Парето виділяється два типи еліт, які в ідеалі мають змінювати 
один одного. Перші  «леви»  політичні лідери, для яких характерним є кон-
серватизм і силові методи правління, вони переконані у високій меті здійснен-



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 25.02.2021) 

237 

ня влади. Другі – «лисиці»  прагнуть підтримувати свою владу будь-якими 
способами, вдаються до маніпуляцій, пропаганди та політичної спекуляції. 

Суспільство, в якому існують тільки «леви», не має шансу на розвиток, 
тоді як еліта «лисиць» надає певний динамізм. Механізм соціальної рівноваги 
функціонує майже ідеально, коли оновлення політичної верхівки відбуваєть-
ся шляхом припливу людей першої і другої орієнтації. Історія для В. Парето 
– це «історія наступності привілейованих меншостей, які формуються, бо-
рються, досягають влади, насолоджуються владою, занепадають, змінюються 
іншими привілейованими меншостями» [3]. 

Отже, дослідники Г. Моска та В. Парето виділили наступні закони фун-
кціонування еліт та їх статусу у політико-правовій системі: будь-яке суспіль-
ство поділяється на правлячу творчу меншість та пасивну більшість; еліта є 
легітимною за умов визнання масами її права на керівництво; елітам властиве 
групове самоусвідомлення, що забезпечує їх самозбереження; формування та 
зміна еліт відбувається в процесі боротьби за владу. Наведені закономірності 
систематизували накопичені знання про еліти, а роботи Г. Моска та В. Паре-
то заклали підвалини розвитку елітології та стали базовими для теорій еліт 
другої половини ХХ ст.  
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