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Постановка проблеми. Сьогодні вже всім відомо, що трансформаційні 

процеси, які здійснюють в Україні протягом 20 років незалежності, мають великі 
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негативні наслідки: помітне зубожіння населення, значні демографічні кризи, різне 

розшарування населення на бідних та ба-гатих, появу масових асоціальних явищ, 

господарювання корупції та інше. Саме ж трансформація українського суспільства 

в громадянське здійснюється державними структурами безсистемно, 

фрагментарно, не слідуючи якомусь чітко ви-значеному вектору, який би 

відповідав національної ідеї держави. 

В цих умовах особливу увагу треба приділити вже визначеному. 

Українським філософам такому вектору, який має назву «Людиноцентризм». 

Тобто, мова повинна йти про пошук шляхів розповсюдження і поглиблення ідей 

людиноцентризму в прак-тику державного управління через їх використання на 

технологічному рівні. 

Стан вивченості проблеми: Філософські ідеї людиноцентризму протягом 

ос-таннього десятиліття знайшли свій розвиток в працях багатьох вчених, серед 

яких мо-жна виділити фундаментальні монографічні досягнення В. Кременя [1; 2]. 

Саме він вперше обґрунтовує «людиноцентризм» як українську національну ідею. 

Вагомий вклад в розповсюдження ідей людино центризму робить також інститут 

обдарованої дитини НАПН України (директор В. Камишин), який за останні три 

роки провів декілька всеукраїнських конференцій з цієї проблеми, зокрема: 

«Філософія людиноцентризму: методологія, теорія, практика» (2009 р.), 

«Людиноцентризм як основа гуманітарної полі-тики України» (2010 р.), «Еліта, 

обдарованість, людиноцентризм» (2010 р.) та інше. 

Але з точки зору технологічної можливості використання ідеї людино 

центризму в практику державного управління з’являються лише першим перші 

спроби з’ясувати це питання [3; 4]. У зв’язку з цим загальною метою статті є 

розкриття можливостей розповсюдження ідеології людино центризму в урядові 

структури.  

Виклад основного матеріалу. Ситуація, яка склалася в країні, демонструє 

наявність недостатньо якісного тру-дового потенціалу, в першу чергу, такої його 

складової, якою є управлінська еліта і державні структури в цілому. Саме 
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управлінська еліта не спроможна організовувати суспільство таким чином, щоб 

суттєва більшість громадян спромоглася реалізувати себе у всіх сферах своєї  

життєдіяльності. Отже, ми не маємо системи державного управління, орієнтованої 

на підвищення якості життя громадян і яка б використувала ідеологію 

людиноцентризму в практичній діяльності управлінських структур. 

Але оскільки людиноцентрична парадигма трансформаційних процесів в 

Україні вже набуває реальних рис «Нового управлінського курсу», тому виникає 

потреба в розповсюдженні її, в першу чергу, у державних управлінських структурах 

через систему освіти дорослих. Остання інституціально представлена системою 

підвищення кваліфі-кації та іншими закладами післядипломної освіти. 

Тобто, саме з дорослих повинно починатися засвоєння філософії 

людиноцент-ризму як ідеологічної основи побудови громадянського суспільства в 

Україні через відповідну систему державного управління, в тому числі і в першу 

чергу в сфері освіти. Вже  наступає час навчатися вибирати стратегічні пріоритети 

в державній політиці, поки що слабко орієнтованої на сприяння самореалізації 

громадян в своїй країні. 

У зв’язку з вищезазначеним виникає потреба у розробці гіпотетичної 

освітянської програми розповсюдження ідеології людиноцентризму в державні 

управлінські структури під гіпотетичною «Напрями поширення ідеї людино 

центризму в державні структури засобами післядипломної освіти». 

Проект навчально-тематичного плану до такої програми наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Проект навчально-тематичного плану до гіпотетичної  програми: «Напрями 

поширення ідеї людиноцентризму засобами післядипломної освіти» 

№ 
з/п 

Найменування тем 
Години

1 
Всього Лекції Практичні Кейси 

1 
Державне управління і 
суспільство. Сутність 

    

                                                 
1- Кількість годин і види занять залежать від равнів і посад державних службовців 
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громадянського суспільства 

2 
Демографічна ситуація в 
Україні, соціальний капітал і 
системна криза 

    

3 

Особливості функціонування 
системи державного 
управління в Україні в період 
її незалежності 

    

4 

Людиноцентризм як 
національна ідея та ідеологія 
державного управління, 
орієнтованого на розбудову 
громадянського суспільства 

    

5 

Якість життя як індикатор 
ступеня самореалізації 
громадян і ефективності 
діяльності структур 
державного управління 

    

6 

Людиноцентризм освіти і 
стратегія кадрового 
менеджменту в контексті 
розбудови громадянського 
суспільства 

    

 

Тема 1. «Державне управління і суспільство. Сутність громадянсь-кого 

суспільства» 

Держава — це природно-суспільна спільнота освіти, яка включає в себе 

тери-торію, населення і владу. Вона сформувалась історично як наслідок їх 

взаємодії. Всередині  і назовні представляє загальну і логічно виражену владну 

силу суспільства. 

Суспільство — це сукупність особистостей на певній території, а також уся 

си-стема соціальних, економічний, правових взаємозв’язків між ними з приводу 

забез-печення їх життєдіяльності. 

На погляд відомого російського теоретика з державного управління 

Г. Атаман-чука «Державне управління — це практичний, організований і 

регулюючий вплив дер-жави через систему своїх структур (головним чином 
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державного апарату — дер-жавних органів) на суспільну і приватну 

життєдіяльність людей з метою забезпечення цілісності, суверенітету, безпеки, 

упорядкування і розвитку суспільства». А «громадян-ське суспільство — сфера 

вільної, творчої, життєдіяльності особистості, колективів, спільнот людей» [5, 

515]. 

Отже, призначення (місія) державного управління — забезпечити спри-

ятливі умови для розвитку і життєдіяльності свої громадян. 

Але, на погляд авторів, з позиції сучасних трансформаційних процесів треба 

поглибити і конкретизувати поняття «громадянського» суспільства і місію 

державного управління (про цілі державного управління мова піде нижче). 

Це треба для того, щоб не «погрузнути» в загальних правильних 

формулюван-нях, які не дають змоги визначитись з кінцевими результатами 

діяльності органів дер-жавного управління і тим самим дати вірну направленість 

цій діяльності. 

Якщо ми будуємо громадянське суспільство, треба визначити таку його 

сутність, яка може потім дати орієнтири для відповідної трансформації всієї 

системи держав-ного управління (яка сьогодні інерційно і безсистемно 

розвивається, віддаляючись від будування громадянського суспільства). 

На погляд авторів, більш конкретне і більш корисне з вищезазначених 

позицій є наступне формулювання сутності громадянського суспільства (це стане 

відомим після розгляду інших тем цієї програми). Громадянське суспільство — це 

суспільство, в якому вся система взаємозв’язків сприяє самореалізації особистості 

у всіх сферах життєдіяльності в межах загальнолюдської моралі і національної 

свідомості. 

Для полегшення орієнтації органів державного управління  на більш 

конкретні напрямки діяльності, мова йде про п’ять сфер життєдіяльності людини, 

в якій здійсню-ється задоволення її потреб і, відповідно, її самореалізація. До цих 

п’яти сфер відно-сяться: сфера трудової діяльності; родина; за місцем проживання 
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та відпочинку; си-стема освіти і, нарешті, вся держава, де здійснюється 

життєдіяльність кожного окре-мого громадянина. 

Отже, якщо людина з задоволенням йде на роботу, із задоволенням поверта-

ється додому в родину, немає претензій до дій місцевої влади (з задоволенням 

проживає і відпочиває), із задоволенням відвідувала школу, а також довіряє і 

поважає владу, бачить перспективи розвитку країни та інше — це означає високий 

рівень само-реалізації цієї людини. Оскільки, цей рівень можна кількісно виміряти 

за допомогою вже відомих кваліметричних моделей, тому з’являється дуже 

важливий показник в системі державного управління. Показники, які 

характеризують в сукупності рівень самореалізації особистості, в своїй динаміці 

відображають зусилля органів державного управління щодо досягнення кінцевих 

результатів своєї діяльності. Ці показники повинні замінити не зовсім зрозу-міле 

поняття «добробут населення», на підвищення якого начебто орієнтовані органи 

державного управління. А оскільки вимірять цей «добробут» не можливо, 

результати такої цілеорєнтацї розглядаються в наступній темі. 

Тема 2. Демографічна ситуація в Україні, соціальний капітал і системна 

криза 

Статистичні дослідження показують, що за роки незалежності населення 

Укра-їни зменшилося десь з 52 млн. 1990 роки до 46.9 в 2010 році, як наслідок 

масової міграції (в останні роки темпи еміграції помітно знизилися) та дуже 

високої смертності населення за рахунок погіршення здоров’я. Середня тривалість 

життя чоловіків в Україні складає близько 61 року, жінок — 72 роки, що десь на 

11 років нижче серед-ньоєвропейського рівня. Основними причинами погіршення 

здоров’я є розповсюд-ження різних захворювань, в тому числі туберкульозу, 

наркоманії, зловживання алко-голем і тютюном та інше. Останні дослідження 

вчених — демографів, зокрема Н. Лев-чук [6] довели суттєве посилення 

асоціальних явищ, таких як: маргіналізація населен-ня, залежність від вживання 

психоактивних речовин; ризикована сексуальна поведінка в умовах поширення 
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проституції, що не опосередковано сприяє розповсюдженню ВІЛ-інфекцій і, як 

наслідок, погіршенню здоров’я населення. 

Ще однією характеристикою демографічного стану в країні є соціальний 

капітал. Це ознака зв’язків та відносин між індивідами та їх групами, що 

базуються на спільних цінностях, взаємній довірі. Наявність потужного 

соціального капіталу забезпечує соці-альну кооперацію та взаємодію, інтеграцію 

населення як цілого, примножує його соці-альні якості  є важливим фактором 

запобігання поширенню асоціальних явищ [6, 444]. На жаль, в нашій країні 

соціальний капітал суттєво зменшився. 

Це, по великому рахунку, обумовлено значною кризою, яка охопила всі 

великі сфери організації суспільства і яка вже має назву «системна». Системна 

криза харак-терна не тільки тим, що діє в кожній з цих сфер: політичній, 

економічній, культурній (включаючи освіту), соціальній (включаючи охорону 

здоров’я). Особливість її в тому, що кризи в кожній окремій сфері впливають на 

інші сфери. Наприклад, криза в полі-тичній сфері, яка  пов’язана з невизначеністю 

стратегії розвитку держави на певній ідеології (маючи на увазі, що вхід в 

європейську спільноту не є такою стратегією). Немає чіткого усвідомлення навіть 

про політичний устрій держави (президентська чи парламентсько-президентська 

республіка). Низька ефективність і нерідко аморальна робота парламенту і уряду, 

інших структур влади (які не мають зворотного зв’язку — відповідальності за 

кінцевий результат своєї діяльності та інше) неопосередковано впливають на 

економіку, посилює економічну кризу. У той же час від недостатнього 

економічного забезпечення страждає діяльність культурної і соціальної сфер. 

Одно-часно криза в культурній сфері, зокрема, в освіті, яка обумовлена кризою в 

політичній, економічній і соціальних сферах, сама дає низькоякісні освітянські 

послуги, тобто такий «кінцевий продукт», який ніяк не сприяє підвищенню 

ефективності діяльності ні в економічній, ні в політичній, ні в соціальній сферах. 

Отже, системна криза в Україні стає потужним фактором і причиною 

безвихід-ності і песимізму існування більшості населення, що негативним 
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чином впливає на демографічну ситуацію в країні. У цьому випадку працює закон 

духовної детермінації здоров’я. Мова йде про те, що морально-емоційний стан 

суспільства супроводжується чи покращенням, чи погіршенням здоров’я, а також 

відповідно підвищенням чи зни-женням репродуктивного потенціалу громадян. У 

нашому випадку цей закон діє тільки в одному негативному напрямку. 

У зв’язку з вищезазначеним треба більш глибоко розглянути причини 

виникнен-ня та існування системної кризи в Україні. 

Тема 3. Особливості функціонування системи державного управління в 

Україні в період її незалежності 

Перша особливість — система державного управління протягом всього 

періоду незалежності функціонувала і функціонує сьогодні, не спираючись на 

ідеологію, яка пришла б на зміну задогматизованому «марксизму-ленінізму» і яка 

б підкріплювала декларативні  заяви про побудову «демократичної, соціальної, 

правової держави» (перша стаття Конституції України) і, відповідно, 

громадянського суспільства з потуж-ним соціальним капіталом. Ідеологія (як 

сукупність чи система поглядів, ідей, суджень і представлених груп людей, які 

відображають їх потреби, інтереси, ідеали, цінності і цілі життєдіяльності) виконує 

роль головного направляючого вектору всієї державної політики і, відповідно, її 

виконання через державне управління. В такому випадку дій-сна теза: «Хто 

береться за рішення конкретних завдань, без знання загального, той буде постійно 

наштовхуватися на ці незнання загального, прирікаючи себе на непе-рервні 

коливання та безпринципність». Це ми дійсно бачимо на своєму прикладі. Саме 

наявність ідеології, яка б враховувала особливості нашого менталітету, дозволила 

б послідовно, без шокової терапії з її руйнівними наслідками поступово включати 

рин-кові механізми управління економікою (приклад — Китаю) і будувати 

громадянське су-спільство для людей з «відкритими очима». 

Друга особливість — система державного управління функціонувала і 

функ-ціонує без чіткого зворотнього зв’язку, що сприяє господарюванню 

безвідповідальності і, в решті решт, корупції у всіх її структурних гілках. Не 
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визначеність кінцевих резуль-татів діяльності тобто цінного кінцевого продукту на 

всіх щаблях влади (починаючи з адміністрації президента, парламенту, кабінету 

міністрів) стає ключовою причиною відсутності зворотного зв’язку в систем 

державного управління. 

Третя особливість — система державного управління функціонувала і 

функ-ціонує в умовах псевдодемократії. Мається на увазі, що фактична участь 

громадян в управлінні закінчується виборами депутатів на всіх рівнях 

народовладдя (в місцеві, районні, обласні ради та парламент). А оскільки 

ментально наші співвітчизники схиль-ні до вихваляння чествування чиновництва, 

адміністративний ресурс спрацьовує дуже ефективно, спотворюючи прояв дійсних 

думок людей. Пропорційна система виборів в парламент в нашій інтерпретації 

взагалі є фарсом, у зв’язку з чим депутати не можуть назватися «народними». 

Неможливість якимсь чином впливати на дії парламентарів робить їх діяльність 

безвідповідальною, по більшій мірі орієнтованою на ключові (особисті) інтереси, 

тобто буває аморальною на очах громадян. Це суттєво знижує соціальний капітал 

країни, викликаючи недовіру до влади. У такому випадку спільнота не може бути 

цілісною і згуртованою, бо відсутня відповідальність влади (народних 

представників у владі) перед громадянами. 

Четверта особливість — система державного управління не ставить в 

якості основних пріоритетних напрямів дій своїх структур підтримку освіти. 

Потрібно мати на увазі, що освіта в стратегічному плані є тим засобом, який 

неопосередковано впливає на формування громадянського суспільства через 

сприяння самореалізації особис-тості її життєдіяльності і підготовку ціннісної 

управлінської еліти як складової якісного трудового потенціалу. 

У зв’язку з таким нехтуванням пріоритетності освіти, вона фактично немає 

стра-тегічного орієнтиру діяльності навчальних закладів, які сьогодні різко 

знизили якість освітянських послуг, в той час як міністерство вирішує 

малозначущі проблеми опера-тивного характеру. При цьому навіть покращення 

матеріального стану освітньої галузі не дасть очікуваного ефекту саме в зв’язку з 
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тим, що немає чітко визначених кінцевих результатів діяльності закладів 

дошкільної освіти, шкільної і професійної освіти. На погляд авторів, саме ця 

квадра особливостей функціонування системи державного управління за роки 

незалежності ввела країну в системну кризу, яка нагадує собою «замкнене коло», 

виходу з якого сьогодні начебто немає. Але це не так… 

Тема 4. Людиноцентризм як національна ідея і ідеологія державного 

управління, орієнтованого на побудову громадянського суспільства 

Вихід з «замкнутого кола» можна побачити, якщо почати формувати 

ідеологію розвитку держави і відповідну ідеологічну основу функціонування 

системи державного управління, а потім обґрунтувати стратегічні технологічні 

засоби її реалізації на прак-тиці. При цьому наведені вище особливості 

функціонування системи державного управління в Україні дають міцну основу 

для розробки цих технологічних засобів. 

Як вже було сказано вище сутність ідеології полягає у відображені потреб, 

інтересів, ідеалів, цінностей і цілей життєдіяльності людей. Звісно, що людина 

наро-дилася на світ, щоб само реалізуватися через задоволення своїх потреб в 

певних мо-ральних рамках (згідно піраміди А. Маслоу, на самому верхньому 

щаблі якої знахо-диться потреба «самореалізації, самовираженні»). Таким чином, 

ідеологія повинна ба-зуватися на тій загальній ознаці, яка виражає потреби всіх без 

виключення людей. Для цього потрібна національна ідея, яка об’єднує громадян. 

Тобто потреба в само реалі-зації особистості визиває загальний інтерес всіх 

особистостей, у зв’язку з чим філо-софія людиноцентризму, яку розвиває сьогодні 

В. Кремень та інші його однодумці (включаючи авторів), може стати 

фундаментом формування національної ідеї та ідеології державного управління. 

Сутність громадянського суспільства полягає в тому, що вся суку-ність 

суспільних взаємозв’язків, взаємовідносин, взаємодії в ньому сприяють 

самореалізації особистості в рамках загальнолюдської моралі і національної 

свідомості. Отже, розбудова громадянського суспільства стає стратегічним напря-

мом реалізації людиноцентризму, тобто дійсним підтвердженням ідеологічної 



_____________________________________________________________________________ 
Теорія та методика управління освітою, № 7, 2011 р. 
 

основи функціонування державного управління. Всі структури державного 

управління в та-кому випадку одержують чіткі орієнтири своєї діяльності — 

сприяти самореалізації громадян через задоволення їх потреб та інтересів 

(обов’язково в певних правових рамках) у всіх сферах життєдіяльності. 

Однак, щоб такі орієнтири не були гаслами — деклараціями, треба 

визначитись з кінцевими результатами діяльності усіх державних структур, 

починаючи з вищих щаблів влади. 

Ці результати повинні бути виміряні таким тільки чином, щоб вони 

слугували по-казниками — індикаторами діяльності державних структур, які 

підтверджували б їх вірну орієнтацію на задоволення суспільних потреб, тобто 

потреб самореалізації громадян. 

Тема 5. Якість життя як індикатор ступеня самореалізації громадян і 

ефективності діяльності державних управлінських структур 

Сьогодні ведуться наукові дебати з приводу можливостей і призначення 

показ-ників якості життя громадян, рівня життя населення, індексу людського 

розвитку, рівня «добробуту» населення та інше. Особливий інтерес викликає 

показник якості життя громадян, який можна визначити не статистичним шляхом, 

а через виявлення і виміри ступеня задоволення потреб особистостей. В 

сукупності виявленні ступені задоволен-ня потреб окремих громадян дадуть 

інформацію за всю громаду сіл, селищ, міст, а потім районів, областей, всієї 

країни. 

Оскільки ступінь задоволення потреб людини характеризує рівень її 

самореалі-зації, потрібно використати цей показник у всіх п’яти сферах 

життєдіяльності людини — трудовій, родині, за місцем проживання та відпочинку, 

в системі освіти, взагалі в країні. 

Наприклад, у сфері трудової діяльності ступінь задоволення потреб можна 

вия-вити за факторами матеріальної і нематеріальної винагороди (мотивації), 

адекватності займаній посаді, взаємостосунками з керівниками і колегами 

(атмосфера в соціумі), умовами праці. 
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За місцем проживання та відпочинку можна виявити задоволення потреб в 

комунальних послугах, медичному обслуговувані, у суспільному транспорті, 

задоволе-ність екологічним та криміногенним станом та інше. Якщо виявити 

ступінь задово-лення потреб, які пов’язані з проживанням в країні, то факторами 

можуть бути довіра до президента, влади, уряду, парламенту, бачення перспектив 

розвитку країни та інше. Тобто, задоволеність цими факторами в якійсь мірі 

дозволить оцінити і рівень соціального капіталу в країні як потенціалу 

трансформаційних процесів (на сьогодні цей капітал в Україні зовсім малий). 

Отже, показник якості життя може характеризувати рівень самореалізації 

осо-бистості в п’яти сферах її життєдіяльності через виявлення і вимірювання на 

квалі-метричній основі ступеня задоволення відповідних потреб. Ця ступінь 

задоволення по-треб може бути виражена кількісною мірою — коефіцієнтом в 

межах від 1.0 (повна задоволеність) до 0.0 (повна незадоволеність). 

Таким чином, якщо виміряти рівень самореалізації кожного мешканця села, 

селища, міста, то сукупність таких показників дасть загальну картину по громаді 

кож-ного населеного пункту. А це означає, що вперше з’являється можливість 

оцінити кін-цеві результати діяльності органів місцевої влади. І роблять це самі 

громадяни!!! 

Зрозуміло, що єдиним методом інформаційного забезпечення такої оцінки є 

соціологічне опитування за спеціальними анкетами. Думки людей щодо ступеня 

своєї задоволеності за факторами потреб стають головним джерелом 

одержання показника якості їх життя. Така суб’єктивна інформація викликає 

недовіру вчених до можливості її використання на практиці через її емоційний 

фон. Тобто, думки респондентів можуть змінюватись в залежності від їх 

настрою. 

Для усунення залежності думок респондентів від емоцій використо-

вуються оригінальні двохсторонні анкети, зворотній бік якої є відкритим для 

зазначення причин незадоволення з кожного фактору. Після заповнення цього 

боку анкети, емоційний фон людини стабілізується, у зв’язку з чим вибір 
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критеріїв ступеня задоволення потреб на першому боці анкети 

об’єктивізується. 

Тема № 6. Людиноценризм освіти і стратегія кадрового менеджменту  в 

контексті розбудови громадянського суспільства 

Оскільки освіта за своїм призначенням орієнтована на систему «людина — 

людина», тому мова йде про певне поглиблення деяких аспектів 

людиноцентризму з точки зору сприяння самореалізації учня не тільки в процесі 

навчання, а також про-тягом всього життя. 

Це можна зробити, якщо своєю місією всі навчальні заклади приймуть тезу: 

«Сприяти самореалізації особистості протягом життя». Реалізація цієї місії 

здійсню-ється в кожному закладі освіти, починаючи з дошкільної освіти, шляхом 

виявлення ступеня присутності особистісних якостей, рис характеру, здібностей в 

кожному інди-віді. Інформацію для таких виявлень надають (на початку) батьки і 

вихователі до-шкільних навчальних закладів, потім додаються вчителі початкових 

класів, потім вчи-телі середньої і старшої школи. Але особливо важливо залучити 

до цього процесу учнів. Це можливо зробити, якщо діагностування і взагалі 

відслідковування особис-тісних якостей учнів проводити з застосуванням 

кваліметричних вимірів, які є повністю зіставні та наочні. Кваліметричні 

показники дають бачення учням свого «Я» в динаміці, а також порівняно з 

іншими. 

Отже, стає можливим поступово, обов’язково за участю самих учнів 

формувати їх «портрети особистості», що сприяє  кожним усвідомленням свого 

«Я». В такому разі відомий вислів Антуана Екзепюрі: про те, що якщо людина 

добре знає себе, то вона вже мудра, буде реально втілюватись в життя в системі 

управління освітою. В такому разі національна освіта буде мати можливість 

випускати в життя «мудрих» молодих людей, яким легше реалізуватися, в першу 

чергу, в сфері трудової діяльності і родині, починаючи з вибору професії, 

адекватної їх професійно-особистим якостям. 
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Теж саме можна казати щодо самореалізації особистості в родині, де взаємо-

непорузуміння між двома «Я» стає основою низького рівня самореалізації в цій 

важ-ливій сфері життєдіяльності і головною причиною негармонійних сімей, а 

також і вели-кої кількості зруйнованих доль. 

Таким чином, прищеплення учням інтересу до самопізнання свого «Я» — 

це і буде поглибленням ідеології людиноцентризму в системі національної освіти. 

У контексті вищезазначеного стратегія кадрового менеджменту полягає в 

підви-щенні якості трудового потенціалу принципово в одному — кадри повинні 

бути адек-ватними обраній професії через вимоги, які диктує ринок праці і 

роботодавець (в обличчі держави чи приватної особи) та оточуючих соціумів, що 

забезпечить їм особистісну самореалізацію в інтересах суспільства. 

При цьому особливістю стратегії кадрового менеджменту, яка реалізує ідео-

логію людиноцентризму, є необхідність виділити в трудовому потенціалі три 

складо-вих. Перша з них — це управлінці, управлінська еліта (владна і 

менеджерська), друга та третя — це вчителі та лікарі. Саме представники цих 

трьох професій мають най-більший вплив на життя людей, їх самореалізацію у 

всіх сферах життєдіяльності. Але підготовці управлінської еліти, яка організує 

суспільство в цілому і його окремі ланки і суттєво впливає на формування якісного 

трудового потенціалу, треба приділити особ-ливу увагу. Адже від дій 

управлінської еліти залежить відбір на навчання з професії «вчитель» та «лікар», 

який також повинен бути особливим. При цьому вчителі почат-кових класів 

взагалі повинні бути «від Бога». Але для цього потрібно, з одного боку, 

обов’язково послідовно підвищувати їх імідж (починаючи з винагороди за 

працю), з другого боку, використовувати ступеневі моделі оцінки професійно-

особистісних якос-тей, щоб вже на перших порах визначити тих, кого не можна 

допускати до дітей. В початковій школі, сьогодні, на жаль, шкільний кадровий 

потенціал в цілому не відпо-відає вимогам поглиблення ідеології 

людиноцентризму в освіті.  
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Висновки. Немає сенсу повторювати, що відсутність об’єднуючої 

національної ідеї орга-нічно включається в реальну і дійсну ідеологію розвитку 

українського суспільства (що відповідає  потребам людей), обумовило 

відчуженість влади від громадян і наднизьку ефективність державного управління. 

Все це призвело до недовіри до влади, криміна-лізації економіки, суттєвого 

зниження соціального капіталу країни, зубожіння значної частини населення, 

поширення асоціальних явищ, різкого погіршення громадського здоров’я та інше. 

Отже, факт невміння організовувати націю з метою підвищення 

економічного і культурного потенціалу України в інтересах її громадян вже не 

викликає сумніву. 

Але сьогодні з’явилася передумови для зміни ситуації на краще. Останні 

наукові дослідження В. Кременя і його однодумців в галузі такої фундаментальної 

науки, як філософія, дозволили обґрунтувати появу національної ідеї і можливості 

її втілення в цілісну ідеологію розбудови громадянського суспільства. Мова йде 

про філософію людиноцентризму. 

Вченні-конкретики в галузі управління, які з кінця 90-х рр. ХХ ст. 

підступилися до розробки «Теорії антропосоціального управління суспільством», 

одержали в решті-решт філософсько-ідеологічну основу своїх досліджень. Це 

дозволило визначити «самореалізацію» особистості в п’яти сферах 

життєдіяльності як стрижень наскрізного цілепокладання і обґрунтувати показник 

«якість життя громадян» як кінцевий резуль-тат діяльності органів державного 

управління на місцевих регіональних і централь-ному щаблях влади. 

Отже, з’являється цілісна концептуально-технологічна модель 

трансформації України і відповідна стратегія реформування системи державного 

управління на нау-ковій основі. В зв’язку з цим є можливість ціле орієнтувати 

діяльність державних управлінських органів на підвищення якості життя 

громадян. Тобто, мова вже може йти про подальші наукові дослідження в 

напрямку розробки конкретного «Нового управлінського курсу» для України, 

здатний об’єднати, мобілізувати, і головне органі-зувати націю на успіх у всіх 
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сферах функціонування суспільства: економічної, політич-ної, культурної, 

соціальної. 
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The paper considers the issue of deepening philosophy lyudynotsentryzmu prakse-olohichnomu 
in terms of capabilities and its distribution as a national ideology in the public administration system. 

Key words: lyudynotsentryzm, self-identity, civil society, public administration, systemic crisis, 
the quality of life of citizens, human centric education. 
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