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Тема №6

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
План лекції

1. Поняття політичної партії. .
2. Типологія політичних партій.
3. Громадські об’єднання. Громадянське суспільство.
1.
2.
3.
4.
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Терміни і поняття :
Біпартизм – двопартійна система
Центризм – політика, яка не абсолютизує крайнощі; політичний напрям,
який виступає за максимальне врахування й узгодження інтересів усіх
суб’єктів політики
Текст лекції
1. Поняття політичної партії
Поряд з державою та іншими елементами політичної системи важливу роль у
політичній організації сучасного демократичного суспільства відіграють політичні партії,
а також неполітичні об’єднання громадян – громадські організації та рухи.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ – (лат. partis – частина) добровільне та організаційно
оформлене об’єднання громадян, яке виражає інтереси частини суспільства і прагне
до їх задоволення шляхом здобуття, утримання і використання державної влади.
Зрозуміти демократичну політику без організації політичних партій неможливо. Їхня
діяльність глибоко проникає в політичне життя суспільства. Роль партій в житті суспільства
є цілком очевидною. Вони є своєрідним механізмом врегулювання політичних конфліктів,
визначають характер і напрямок політичного процесу, забезпечують зв'язок
суспільства і держави. Для багатьох роль партій в сучасній конкурентній політиці є
подібною до ролі корпорацій в сучасній конкурентній економіці. Більшість вчених,
експертів, професійних політиків при розгляді феномену політичних партій погоджуються
з наступними положеннями: 1) партії – це організації, 2) партії займаються забезпеченням

діяльності урядових лідерів, 3) партії займаються забезпеченням громадської політики, 4)
партії найбільш політично активні під час виборів, 5) партії відіграють тривалу роль у
політичному житті.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ. Поняття “партія” використовувалося ще
Аристотелем, однак політичні партії ведуть родовід з XVIII ст. Першими прототипами
сучасних партій вважаються британські “торі” (консерватори) та “віги” (ліберали). Поява
партій була спричинена капіталізацією суспільства, коли народжена буржуазія щораз
активніше заявляла свої претензії на владу.
У XIX ст.., з виходом на політичну арену робітництва, у Західній Європі з’являються
прототипи сучасних соціал-демократичних партій. Слід зазначити, що в ті часи, як і
сьогодні, ставлення як населення в цілому, так і окремих мислителів і державних діячів до
партій аж ніяк не було однозначним.
Послідовниками теорії Ж.-Ж. Руссо про загальне благо партії розглядалися як зло,
як засіб роз’єднання суспільства, вияв домінування вузькогрупових інтересів над
інтересами народу в цілому. Приблизно так оцінювали роль партій і “батьки-засновники”
Конституції США (Дж. Вашингтон, Т. Медісон, О. Гамільтон та ін.) і деякі видатні діячі
французької революції (Ж. де Лафайєт).
Політичні партії в сучасному розумінні остаточно сформувалися лише в середині XX
ст.. одночасно з еволюцією виборчого права в напрямку до утвердження в переважній
більшості країн прямих, рівних і загальних виборів при таємному голосуванні.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПАРТІЙ – необхідність захисту соціально-класових,
національних, племінних, релігійних, регіональних інтересів, а також цілі, пов’язані з
виборчою боротьбою. Різноманітними є способи виникнення партій. Свого часу М. Вебер
в історії становлення партії вирізняв три етапи: аристократичнее угруповання, політичний
клуб, масова партія. Партії виростали з депутатських клубів і фракцій у парламенті,
орієнтованих на інтереси різних кіл нової політичної та економічної еліти.
МІСЦЕ ПАРТІЙ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА – вони є одним з
найважливіших компонентів політичного процессу суспільства. Як суб’єкт формування
владних відносин, партії великою мірою визначають характер і спрямування політичного
процесу, стратегію і тактику боротьба за владу, її утримання, політичну стабільність
суспільства. Завдяки політичним партіям здійснюється прямий та зворотний зв'язок між
суспільством і державою. Це важливий інститут громадянського суспільства, завоювання й
утримання влади, форма управління суспільством, при якій боротьба партій за владу
виступає як механізм використання розбіжності інтересів, інакомислення в цілях
суспільного прогресу.

СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ – відображена на рис.

Рис.1Сутність політичної партії

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ – політична партія є специфічним інститутом політичної
системи, а тому її функції носять тільки політичний характер.
До основних функцій слід віднести:
– виявлення, формулювання, обґрунтування і захист інтересів відповідних верств та груп:
– розробка ідеології, політичних доктрин і програм;
– формування та добір кадрів для партії, державних структур та різних громадянських
організацій:
– політична соціалізація – передача традицій від одного покоління іншому;
– соціальна інтеграція – узгодження соціальних інтересів через взаємодію політичних
партій;
– формування громадської думки;
– політичне рекрутування, тобто залучення на бік партії якомога ширших верств населення
як її членів, прихильників і виборців;

СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ – у структурно-функціональному плані партія
представляє собою систему наступних елементів (базових характеристик):

Рис.2. Структура політичної партії
Залежно від соціальної бази розрізняють:
• партії моносередовищні, що складаються виключно з представників якихось окремих
груп, верств, класів (наприклад, партії жіночі, націоналістичні, робітничі, буржуазні);
• партії проміжні, які включають у себе представників кількох соціальних груп, верств,
класів;
• партії універсальні, які об'єднують все суспільство незалежно від наявності групових і
класових перешкод;
• корпоративні партії, що виражають більш вузькі групові інтереси (окремих верств
бізнесу, робітничого класу тощо). Загальною тенденцією розвитку партій є розмивання
моносередовищних партій і перетворення їх або в універсальні, або в більш вузькі,
корпоративні.
Відомі й інші типології політичних партій, найпопулярніша з них була розроблена
М. Дюверже, який звернув увагу на особливості інфраструктури партії і характер
членства. Значною мірою спираючись на його порівняльний аналіз партій, політологи
виділяють такі їх типи:
Прямі і непрямі партії. У перших (більшість соціалістичних і комуністичних партій)

індивід безпосередньо пов'язаний з партійною спільнотою, платить внески, бере участь у
зборах місцевої організації У других (британські лейбористи) індивід входить у партію як
учасник іншої організації (профспілки, кооперативу).
Партії зі слабкою і сильною структурою. Статути перших партій не регламентують
принципи реалізації первинних осередків і способи їх інтеграції (більшість консервативних
партій). В іншому випадку – структура базових елементів чітко регламентована. За цим
принципом

побудовано

більшість

соціалістичних,

комуністичних,

християнсько-

демократичних партій. Централізм і жорсткість структури часто є причиною олігархізації
партії, зміцнення панування вождів над рядовими членами партії.
Централізовані і децентралізовані. У централізованих партіях всі рішення приймаються
центральним

керівництвом,

компетенція

низових

організацій

суттєво

обмежена

(британська Консервативна партія), децентралізовані партії, навпаки, передбачають більш
широкі повноваження місцевих організацій і навіть допускають наявність фракцій у
власних рядах.
Високий рівень децентралізації характерний і для демократів, і для республіканців у
США. Для них притаманне більш терпиме ставлення до прояву різних поглядів у своїх
рядах, а регіональні організації незалежні від національних партійних комітетів при
організації виборів членів Конгресу. Як правило, найбільш жорсткою централізацією
відрізняються політичні парті ї з комуністичною та фашистською ідеологією.
“М’які” і “жорсткі” партії. Подібна типологія відноситься до парламентських партій і
характеризує, наскільки депутат може діяти незалежно від партійної парламентської
фракції, наприклад, демократи і республіканці в Конгресі США можуть голосувати на
власний розсуд. Американський президент не завжди може бути впевненим, що за його
програми члени його партії, котрі засідають у Конгресі, будуть голосувати як один.
Консервативна партія Великобританії “Єдність” і Народна партія Росії, навпаки, – приклад
“жорстких” партій, які вимагають дотримання дисципліни голосування.
Залежно від організаційної структури, кількості і характеру членства партії
можуть бути поділені на такі:
Кадрові партії, які є об'єднанням невеликої за кількістю групи значних людей
(політтехнологів, фінансистів, популярних особистостей) навколо конкретних політиків,
для такого типу партій характерне вільне членство (немає системи реєстрації членів),
відсутність регулярних внесків і нестабільність складу. Активність кадрових партій
проявляється переважно під час виборів і направлена на організацію підтримки виборцями
своїх кандидатів. Прикладом подібних партій, як правило, наводять Республіканську і
Демократичну партії США (правда, сам М. Дюверже відносив їх до напівмасових). Кожна

з цих партій нараховує дві-три тисячі професійних партійних функціонерів.
Масові партії відрізняються від кадрових набагато більшою кількістю членів; більш
високим ступенем організованості; наявністю певної партійної дисципліни й ідеології;
фіксованим членством. Ці партії, що працюють на постійній основі, мають розгалужений
управлінський апарат і численну мережу місцевих організацій, партія орієнтується на
рекрутування нових членів, вирішуючи тим самим фінансові (внески) і політичні проблеми,
демонструючи під час виборів свою незалежність від грошових мішків.
Для авангардистських партій характерними є радикальніші методи й засоби діяльності,
при використанні яких ці партії деколи виходять за межі правового поля держави. Арсенал
таких методів досить різноманітний – від організації актів громадянської непокори владі до
використання зброї і спроб насильницької зміни існуючого режиму. Класичним історичним
прикладом такої партії залишається РСДРП більшовиків, що у 1917 році захопила владу в
Росії. Водночас не слід вважати, що усі партії комуністичної або фашистської ідеології є
авангардистськими. Та ж націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини “захопила”
рейхстаг у 1933 році цілком правовим шляхом, завдяки перемозі на виборах.
Прагматичні партії – це такі партії, які орієнтуються не на певну ідеологію, а на широкий
спектр ідей і суспільних проблем з метою залучення на свій бік якомога більше виборців.
Це ті самі інтеркласові партії, або партії виборців.
Ліві, центристські і праві партії. Такий поділ був започаткований у часи Великої
французької революції XVIII ст., коли в залі засідань Національної асамблеї – парламенту
Франції – праворуч від головуючого розташовувалися консерватори (прихильники
монархії), ліворуч – радикали, які обстоювали ідеї загальної рівності, а помірковані займали
місця в центрі зали – посередині між консерваторами і радикалами. Відтоді правими стали
називати прихильників збереження існуючого ладу, а лівими – прихильників радикальних
змін.

Соціальною

базою

лівих

партій

(комуністичних,

соціалістичних,

соціал-

демократичних) є здебільшого наймані працівники, правих (ліберальних, консервативних,
націоналістичних, фашистських тощо) – власники. Такий поділ відносний. Основні цінності
та орієнтації правих і лівих, особливо в останні десятиліття, часто перетинаються.

Рис. 4. Базові цінності правих та лівих політичних сил
Відкриті і закриті партії. Подібний поділ акцентує увагу на різних способах рекрутування
нових членів. У перших партіях вступ до неї нічим не регламентується, у других –
передбачається дотримання певних умов і формальностей: рекомендації, анкети, кінцеві
рішення місцевого підрозділу партії. У минулому жорстка регламентація прийому була
характерна для КПРС, а також інших комуністичних і соціалістичних партій але сьогодні,
коли партії зіткнулися з проблемами звуження своєї соціальної бази, більшість партій стали
відкритими.
За ступенем причетності індивіда до партії. М. Дюверже запропонував розрізняти
тоталітарні і спеціалізовані партії. У перших (фашистські партії, КПРС) партійність стає
своєрідним способом життя, все життя людини ставиться на службу партії, сама ж вона
виходить за межі власне політичної сфери і поширює свій вплив на сімейне життя і дозвілля
індивіда. Тоталітарні партії завжди носять закритий характер, забороняють фракційність.
Спеціалізовані партії не передбачають такого ступеня злиття індивіда з партією. В них
можливі різноманітні погляди, які оформлені у фракції і течії.Залежно від місця, яке займає
партія в політичній системі, виділяють: плавлячі партії – партії, що отримали в результаті

виборів у законодавчий орган країни право формувати уряд і реалізувати політичну
програму розвитку суспільства відповідно до своїх завдань. Правлячих партій може бути
одна або декілька. В останньому випадку вони об'єднані в коаліцію.
Опозиційні партії - партії, що потерпіли поразку на виборах, або такі, які не
допускалися до виборів правлячим режимом і через це зосередили свою діяльність на
критиці офіційного урядового курсу і на розробці альтернативних програм.
Опозиційні партії, у свою чергу, можуть бути поділені на такі, що відіграють суттєву
роль у суспільстві і не відіграють. Наприклад, після президентських виборів 7 листопада
2001 р. в США республіканці стали правлячою партією, демократи – опозиційною партією,
яка відіграє суттєву роль, а більше 20 інших партій залишаються опозиційними і не
відіграють суттєвої ролі, крім цього, опозиційні партії можуть бути легальними, тобто
зареєстрованими і діючими в межах закону; не зареєстрованими, але й не забороненими;
нелегальними.
Нарешті, залежно від ставлення до ідеології і й спрямування виділяють такі типи партій:
• ідейно-політичні, які будуються на базі ідеології: комуністичні, соціалістичні, соціалдемократичні, ліберальні, консервативні, фашистські;
• проблемно орієнтовані партії, сконцентровані навколо однієї проблеми або групи
проблем (партії “зелених”, жіночі партії);
• електоральні партії: мегнідеологічні і навіть позаідеологічні організації, що висувають
цілий набір завдань, орієнтованих на широкі маси населення.
3. Громадські об’єднання. Громадянське суспільство
Формування громадянського суспільства
Сьогодні активно обговорюється питання створення громадянського суспільство»,
це ніби така панацея, що створити громадянське суспільство – це майже однозначно, як,
наприклад, християнину ввійти до царства небесного.
Що ми розуміємо під поняттям –«громадянське суспільство»? Є багато різних
визначень, тлумачень.
Найпростіше - це сторона життя, яка перебуває поза сферою регулювання з боку
держави (організації «третього сектору» називають - об’єднання громадян, некомерційні
організації, неприбуткові організації тощо).
Процес становлення громадянського суспільства складний і суперечливий, має
багато закономірностей, спільних для багатьох країн. Але кожна держава має свої
характерні особливості.
Досить специфічний досвід його побудови має Україна. Зараз активно ідуть дискусії
про баланс громадянського суспільства і держави, яка має все таки залишатись

арбітром.
Всі ми розуміємо, що, розбудова громадянського суспільства передбачає, головне, роздержавлення державних інституцій. І без сильного громадянського суспільства
ринковий капіталізм неминуче перетвориться на капіталізм мафіозний (олігархічний). І
наша проголошена демократія ніколи не стане дієвою (а не лише проголошеною), доки
громадянське суспільство не стане дієвим конкурентом владі.
Дуже влучно колись сказав російський класик: «В России две напасти: внизу власть
тьми, ну а вверху – тьма власти» (І одне породжує інше). І тому, скажімо, українці, серед
яких велика частина не довіряє владі, призначення громадських організацій перш за все
вбачають у контролі влади.
Доречі, за опитуванням інституту соціології НАН 52%

громадян України

переконані, що громадянські організації потрібні;
25 % вважають їх діяльність важливими
І лише 9 % - дотримуються думки, що не потрібні.
І ще парадокс - 66 % (це значна кількість) вважають, що громадські організації
сприяють поліпшенню становища в українському суспільстві. Але в той же час - більшість
українців не належать до жодної громадської організації.
Хоча все ж таки, відповідно до рейтингів впливових міжнародних організацій,
показник розвитку громадянського суспільства в Україні є кращим ніж в інших
пострадянських країнах, але значно гірше, ніж в країнах Балтії.
В Україні на сьогодні зареєстровано понад (приблизно) 75 тис. громадських
організацій (найбільше із них, 16%, - це оздоровчі, спортивні), що характерно й для
більшості країн. ( у Польші - у галузі спорту, туризму, відпочинку (38,3%), у сфері культури
і мистецтва задіяні - 12,7%, освіти і виховання — 12,8%, соціальних послуг і суспільної
допомоги — 11,2%, охорони здоров’я — 7,7%.
Багато це чимало? За оцінкою експертів, лише 1 % активного населення України
працюють у громадських організаціях. Для порівняння - у Німеччині – 6,8 %. У США –
майже 2/3 населення (там існують сотні тисяч центральних, штатних, регіональних і
місцевих політичних, культурних, релігійних і інших асоціацій.
Я вказала, що приблизно 75 тис – то громадські організації; профспілок – всього
28.852 і менше, але які зростають і зростатимуть дуже активно – понад 15 тис. об’єднань
співвласників багатоповерхових будинків.
Важливим напрямом громадянського руху є волонтерство. Роком виникнення його
є 1859 рік. В Україні – на поч. 90-х рр. минулого століття. Зараз цей рух надзвичайно
активізувався. Ще три роки назад (2012 р.) був значно нижчим, хоча українці завжди

випереджували сусідів – Росію, Болгарії, Румунії. А от, наприклад в порівнянні з Естонією,
яка має чи не найвищий рівень в Європі. Кількість - на 10 тис. населення в Україні – 17; в
Естонії – 201. (Можливо перепоною для волонтерства у нас є надмірне правове
регулювання, складний процес реєстрації. Цікавими є дані опитування, що більш
схильними надавати допомогу є люди з вищою освітою. У них же вища і політична
активність.
У багатьох напрямках розвитку Україна бере за приклад Польщу.
Цікавим є порівняння. Шлях у нас ніби був подібний, але в головному – різний. Під час
своєї оксамитової революції у Польші величезний вплив мали громадські профсоюзні
організації, які залишаються впливовими дотепер і тому у них склався у свій час
ринковий, а не так, як у нас - мафіозний капіталізм. І тому у Польщі став швидко
зростати рівень життя добробуту населення. До речі, Михайло Драгоманов стверджував,
що національні питання ніколи не вдасться вирішити без вирішення соціальних
питань.
Наприклад, у Польщі існує дві основні форми самоорганізації громадянського
суспільства, а водночас – основні типи неурядових організацій – товариства та фундації. У
Польщі є вислів: "Якщо маєш знайомих – засновуй товариство, а якщо маєш гроші –
реєструй фундацію". При створенні фундації найважливішим є капітал (бо це аналог
благодійного фонду). Взагалі у Польщі 20% населення перебувають у громадських
організаціях.
Для утворення товариства необхідною є співпраця щонайменше 15 (або 3, в
залежності від типу товариства) членів-засновників. У випадку якщо число членів
товариства спаде до менш, ніж 15, таке товариство підлягає розпуску.
Мінімальний вік, з якого особа може бути членом громадської організації в Україні
складає 14 років, в той час, як в Польщі є вимога досягнення 16-річного віку.
Ще зазначу декілька слів про інший погляд на формування громадянського
суспільства. Є група політиків, які говорять, що лише національна ідея виведе нас на шлях
цивілізаційного розвитку. У цьому контексті варто процитувати французького історика
Етьєна Француа : «Вибираючи спосіб вивчення історії ми вибираємо собі майбутнє».
Виклад історії, особливо у перехідні періоди, а Україна, як і сто років тому знову на
переломі, досягає рангу національної безпеки. І правий був Отто Бісмарк, який говорив, що
«Війну між Францією і Прусією виграла не пруська армія, а пруський вчитель історії. І
правильно робили в ЗУНР у 1918 р., коли спонукали вчителів історії і географії складали
присягу на вірність Українській державі.
Скільки має тривати процес формування громадянського суспільства?

Аналітики стверджують, що процес формування громадянського суспільства неминуче має
бути довготривалим. Бо український соціум є дуже специфічний (українці важко бувають
консолідовані у довгому часі).
Громадянське суспільство може існувати лише за умов:
по-перше - в державі з ефективною, соціально-орієнтованою економікою, де людям
гарантована державою свобода підприємництва, екологічна безпека і ін.
по-друге - необхідно досягти високої правової та політичної культури, відповідного
рівня життя, консолідації навколо загальнолюдських цінностей. До того ж – громадянське
суспільство – це суспільство з високими культурними і моральними якостями.
по-третє - враховуючи особливості перехідного часу, в якому знаходиться Україна,
має бути проведена в життя така концепція співвідношення особи, суспільства і держави,
яка дозволила б в певній мірі змінити навіть менталітет українця, який має навчитися
усвідомлювати свою цінність і гідність.
А політикам завжди треба пам’ятати, що історія України знає різні вектори розвитку
- і конституцію Пилипа Орлика, і Коліївщину.
Історичний досвід показує, що громадянське суспільство швидше будувалось у тих
країнах, якими керували хоча би відносно чесні, мудрі і дуже виважені політики.

Запитання для аналітичного самоконтролю:
1. Чи втратив значення традиційний поділ партій на «ліві»і «праві» ?
2. Яким, на Вашу думку, є подальший розвиток політичних партій в Україні ?:
а) створення двох ідеологічно поляризованих блоків партій;
б) формування двох неполяризованих блоків партій;
б) виникнення двох потужних партій реформістської і консервативної орієнтацій.
Обґрунтуйте свою відповідь.
3. Чи хотіли б Ви створити в майбутньому якусь партію в Україні? Яку?
4. Яку партію Ви вважаєте як партію «ідеального типу?»
5. Чим відрізняються громадські об’єднання від пол

