
10. В офіційних документах (та й не тільки) підкреслюється необхідність 
зміцнювати державу. Чи не суперечить це марксисько-ленінському 
висновку про відмирання держави в майбутньому? І чи вірне таке 
твердження марксисько-ленінської теорії? 

План 
4. Поняття політичної партії. Виникнення, розвиток, суть і функції сучасних 

політичних партій. 
5. Типологія політичних партій і партійних систем. 
6. Громадські організації і рухи: генезис і функції. 
7. Сучасні громадсько-політичні організації і рухи в Україні та їх вплив на 

політику держави. 

Теми рефератів 
4. Партійна та виборча системи: механізм взаємозалежності. 
5. Основні політичні партії в Україні ( і на Миколаївщині ), їх програми. 
6. "За" та "проти" багатопартійності: світовий досвід і українські реалії. 
7. Основні громадсько-політичні організації і рухи в світі і в Україні, їх 

програми, значення в житті суспільства (на вибір). 
8. Сучасний молодіжний і студентський рух в Україні. 

Головні категорії 
Партія · партійність · партократія · партійна система · громадська організація · рух · об'єднання 

· спілка та ін. 

Методичні рекомендації 
1. Перш за все слід твердо засвоїти, що таке "партія". Потім перейти до 

вивчення генезису партій, що дасть можливість краще зрозуміти їх місце у 
сучасних політичних системах світу. Доцільно ознайомитися з історією 
розвитку партій (від політичних течій в Стародавній 
Греції – пароліїв, діакриїв, педієїв до сучасних, 
найвпливовіших партій світу). Ще Арістотель (384 – 
322 рр. до н. е.) писав про боротьбу в Афінах між 
партією знаті і партією народу (про це можна 
прочитати в роботах Арістотеля "Політика", 
"Аналітика"). В стародавньому Римі під час 
кризи республіки (кінець ІІ – І ст. до н. е.) 

Те
ма

 7
 

Політичні партії, громадські 
організації, рухи в політичній 

системі 
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змагалися між собою партія популярів і партія оптиматів та ін. Вони відстоювали 
інтереси різних верств. Про це йдеться в роботах багатьох відомих вчених різних 
епох. 

Прототипи сучасних політичних партій з'явилися під час ранніх буржуазних 
революцій. Здебільшого це були організації буржуазії для боротьби з 
феодалізмом, такі як партії конституціоналістів, жирондистів і якобінців у часи 
Великої французької революції. Зародженню, функціонуванню і розвитку партій 
багато місця в своїх політичних дослідженнях відводили М.Острогорський, 
М.Дюверже, Л.Єпитишин, М.Вебер, Р.Міхельс та ін. 

Особливе значення мала поява масових робітничих партій, завоювання 
робітничим класом виборчих прав. Бо останнє означало, що вибори перестали 
бути внутрішньою справою тільки партій, з'являлися нові форми політичної 
діяльності (вихід за межі парламенту для ідеологічного і політичного впливу на 
виборців з метою завоювання їхньої підтримки тощо). Певний процес утворення і 
функціонування політичних партій мав місце і в Україні, де перші політичні 
партії виникли наприкінці ХІХ ст. (у 1882 р. в Західній Україні була заснована 
партія польського робітничого класу "Пролетаріат", у 1890 р. виникла перша 
Українська партія – радикальна, та ін.). А на початку ХХ ст. в Україні 
(здебільшого в Західній) діяли десятки партій. Вони були різні за своїми 
соціально-політичними поглядами, долею в житті багатонаціонального краю 
(див. Семків О.І. Політологія. – С. 290). Бажано було б окремо зупинитися на 
зародженні і функціонуванні соціалістичних і комуністичних партій. Остання в 
нашому (і інших суспільствах) багато десятиріч була правлячою. Великий вплив 
має і сьогодні. 

Розгляд питання слід закінчити висновком про те, що розвиток політичних 
партій відбувається і нині. В Україні їх більше 40. Що це дає суспільству? Яка 
роль партій, партійних систем, блоків? 

Характеристика політичних партій буде неповною без аналізу їх функцій, 
визначення цілей і шляхів їх досягнення тощо. 

Кожна партія, коаліція, система розробляє свою стратегію. Чим вона. 
керується при цьому? 

2. Перш ніж перейти до розкриття другого питання, слід згадати, що 
типологія являє собою теоретико-методологічний принцип, який полягає в 
пошуках та виявленні ознак схожості, загального і типового в різних явищах і 
об'єктах. Типологія абстрагується від індивідуального, спрощуючи тим самим, 
реальну діяльність. В цьому розумінні "ідеальні типи" (М. Вебер) – абстрактні 
теоретичні схеми, моделі не існуючих в дійсності (в усякому випадку у чистому 
вигляді) об'єктів. Цю обмеженість, умовність будь-яких класифікацій необхідно 
враховувати і у політико-соціологічному аналізі конкретних партій і партійних 
систем. 

Класифікувати партії можна, виходячи з різних критеріїв, які багато в чому 
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співпадають з принципами підходів до тих чи інших проблем. 
За класовим критерієм (К.Маркс, В.І.Ленін, марксисти) розрізняють партії, 

які представляють класові інтереси і мають соціальну базу в особі: одного з 
основних класів даного суспільства (наприклад, буржуазні і пролетарські в 
капіталістичному суспільстві); одного з неосновних класів даного суспільства 
(наприклад, селянство); окремих класів і прошарків (наприклад, земельної 
аристократії); міжкласові (буржуазно-поміщицькі, робітничо-селянські); 
суспільних груп з ознаками класової належності (наприклад, так звані 
“маргінали", проміжні соціальні прошарки склали соціальну базу фашизму). 

За характером доктрин (принципової ідеологічної спрямованості, 
відношенню до існуючого суспільного ладу) партії прийнято ділити на: 
революційні, реформаторські, консервативні, реакційні. 

Близькою до вищеназваного ідеологічного критерію є проблема 
"політичного темпераменту" партії.  

Відомий поділ на "лівих" і "правих" особливо характерний для європейської 
політики. 

Певний набір цінностей, характерний для "лівих": пацифізм, антирасизм, 
антикапіталізм, проти "дикого ринку", пріоритет акціонерної колективної, 
групової власності. "Праві" ж відстоюють встановлені порядки, повагу до них, 
культ влади і ієрархії, приватну власність як основу господарювання і 
функціонування самої системи. Крім "лівих" і "правих" є ще центристські партії 
(партії центру). Розкажіть про них. 

Класифікація партій за типом організаційної структури і членства 
доповнювалась і уточнювалась від бінарної (М.Дюверже) до три-компонентної 
(Ж.Шарль) і кадрової партії (відносно небагаточисельні партії, які об'єднують 
людей, чиє становище в суспільстві забезпечується їх авторитетом в політичному 
житті). 

Можна і далі класифікувати партії за багатьма ознаками, за формами і 
методами правління (ліберальні, демократичні, диктаторські); за відношенням до 
оточуючої соціально-політичної сфери (відкриті і закриті, сектантські); за 
внутрішньою субординацією (централізовані і децентралізовані), за домінуючим 
ідеологічним виглядом (прагматичні і харизматично-вождистські); за 
відношенням до влади (правлячі і опозиційні); за місцем в системі влади (легальні 
і нелегальні) і т.ін. 

Слід відмітити обмеженість і умовність будь-якої типологізації. Разом з тим 
очевидно, що не володіючи нею, неможливо орієнтуватися у функціонуванні і 
розвитку навiть відносно простих політико-партійних систем. 

Далі слід зосередити увагу на тому, що існують також і різноманітні типи 
міжпартійних зв'язків у кожній країні. Сукупність зв'язків прийнято називати 
"системою партій". Щоб зрозуміти реальне функціонування політичного режиму, 
важливо знати, як ця "система партій" поєднується з інституційною системою. 
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В західній політичній соціології найбільш прийнята така класифікація систем 
партій і моделей зв'язків між ними: однопартійність, двопартійність, 
багатопартійність. Але є ще одна – бінарна класифікація, яка протиставляє одну 
одній конкурентні і неконкурентні системи партій. Переваги останньої в тому, що 
вона дозволяє чітко поставити питання: чи можуть вільно конкурувати партії на 
"політичному ринку"? 

“Наклавши” ці дві класифікації одна на одну і взявши за критерії ознаку 
зменшення конкуренції, можна отримати таку, досить повну класифікацію 
сучасних партійних систем, які діляться на конкурентні і неконкурентні. 

До перших відносять: багатопартійні, двопартійні, багатопартійні системи з 
домінуючою партією. Неконкурентними системами вважаються однопартійні 
системи. 

Варто хоч коротко зупинитися на характеристиці цих типів, і зробити 
висновок, що, скажімо, розвитку багатопартійності можуть сприяти або заважати 
різні фактори: 

а) Соціальні. Якщо соціально-економічна структура допускає або передбачає 
поділ на два класи, то формується двопартійна система, якщо ж ні-то 
багатопартійна. 

б) Ідеологічні. Перемога марксизму-ленінізму в Росії, розкол в 
Інтернаціоналі, сильний вплив комунізму у ряді європейських країн (Німеччина, 
Франція, Італія та інші), фашизм, неофашизм і правий екстремізм, християнська 
демократія і клерикалізм, екологісти. 

в) Історичні і національні. В багатьох країнах конфлікти історичні, 
національні, етнічні, релігійні, соціально-професійні специфічно накладаються на 
загальні конфлікти (консерваторів з лібералами, капіталістів з соціалістами), 
примножуючи таким чином кількість партій. 

г) Інституціональні. В багатьох випадках інституціональні фактори – 
особливо система виборів – також сприяли збільшенню кількості партій. 

Багато хто вважає багатопартійність безумовно цінністю демократичної 
системи, так як вона асоціюється з високою конкурентністю, а значить, і якістю 
відбору кандидатів, широкою свободою вибору. Але багатопартійність має ряд 
серйозних недоліків. Назвіть їх. 

Негативних результатів багатопартійності можна уникнути або пом'якшити їх, 
якщо в багатопартійній системі будуть існувати стабільні і міцні союзи, великі 
коаліції зі спільною платформою і узгодженими діями в парламенті. Багато хто з 
політиків возвеличує двопартійні системи. І не без підстав. В цілому, результати 
двопартійності прямо протилежні результатам багатопартійності. Вона спрощує 
процес інтегрування інтересів, робить непотрібним посередництво (саме 
виборець обирає керівників уряду), гарантує стабільність уряду, так як партія при 
владі отримує абсолютну більшість парламентських місць. 
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Ці результати різняться в залежності від існуючих типів двопартійності: 
а) "жорстка" двопартійність (передбачає дисципліну голосування 

парламентарів від однієї партії – основа стабільності і авторитету уряду 
(Великобританія); 

"м'яка" (не передбачає вище згаданої дисципліни, близька за своїми 
результатами до багатопартійності. Так, американський конгрес не має чіткого 
поділу на дві партії, з кожної проблеми є більшість і опозиція, які не співпадають 
з партійною приналежністю). 

б) "Досконала" (дві основні партії набирають 70% голосів і більше); 
"недосконала" (коли третя партія отримує на виборах досить голосів, щоб 

змінити карти двох великих партій, за які проголосувало 75 – 80% виборців). 
в) "Врівноважена" двопартійність (справжня двопартійність): дві однаково 

великі і приблизно рівні по силі партії здійснюють позмінно політичну владу. 
Має місце двопартійність при пануючому положенні однієї з партій: розрив 

між двома партіями настільки великий, що одна з них надовго лишається доступу 
до інститутів влади. 

В літературі зустрічаються і інші підходи до типології політичних партій. Але, 
як засвідчує життя, в умовах демократичних режимів загальною є тенденція 
спрощення партійних структур. В цивілізованих країнах залишається два-три 
варіанти партій або партійних блоків. 

Насамкінець розгляду цього питання доцільно дати оцінку основним 
всеукраїнським партіям і їх осередкам на Миколаївщині. В цьому допоможе 
збірка Н.Д.Колосовської, П.І.Соболя, М.М.Шитюка: "Політичні партії України та 
Миколаївщини 20 століття" (Миколаїв, 1996). 

3. При розгляді третього питання перш за все слід відмітити, що громадські 
організації і рухи відіграють значну роль у політичному житті. Вони можуть бути: 
національно-визвольними, робітничими, "інтернаціональними", релігійними 
тощо. Протягом кількох десятиріч був (і залишається) міжнародний 
комуністичний рух, рух країн, що не приєдналися до воєнних блоків тощо. 

Право людей об’єднуватися у громадські організації і рухи сприяє розвитку їх 
політичної діяльності, керівництву державними і громадськими справами, участі 
у розв’язанні політичних, господарських, соціально-культурних питань. Окрім 
Народного Руху України, котрий з 1993 року став політичною партією, можна 
послатися на аналогічні "Демократична Росія", Громадський форум у 
Чехословаччині, Союз демократичних сил у Болгарії, Фронт національного 
порятунку в Румунії, "Солідарність" у Польщі, народні фронти Латвії, Естонії, 
тощо (про останні можна прочитати у підручнику "Політологія" за редакцією 
О.І.Семківа. – Л., 1993. – С. 319-321). 

На відміну від партій, програми яких є по суті багатоцільовим відображенням 
соціально-політичних доктрин, рухи зорієнтовані на досягнення якоїсь окремої 



42 

мети, чи задоволення відповідної соціальної потреби. Мета ця може відображати 
чи то інтереси тільки окремих прошарків населення, чи інтереси 
загальнонаціональні, загальнолюдські. 

Потрібно відмітити, що соціально-політичні групи, організації здебільшого не 
ставлять перед собою мету завоювання державної влади, що є характерним для 
політичних партій. Проте вони можуть зіграти суттєву роль при зміні правлячих 
сил і навіть характеру влади. На відміну від централізованих партій, суспільно-
політичні рухи і організації, як правило, довгочасних організаційних структур не 
мають. Часто відсутнє і фіксоване членство. Вони можуть об'єднувати людей 
різних партій для досягнення певних цілей. 

Зверніть увагу на причини виникнення політичних рухів і організацій. Часто 
вони створюються на грунті незадоволення існуючим станом речей або боротьби 
за відповідні прагнення. У другій половині 70-х – на початку 80-х років у 
розвинутих країнах Західної Європи, США, Канаді і Японії з'явилось поняття 
"альтернативні рухи". Це була реакція на нездатність традиційних партій 
розв'язати специфічні проблеми (ядерну, економічну, енергетичну та ін.), які 
набули катастрофічних загроз. У Федеративній Республіці Німеччині, наприклад, 
таких рухів більш 10 (рух за альтернативний спосіб життя, економічний рух, рух 
за мир, за ядерне роззброєння, рух зелених, тощо) 

Соціальну базу рухів здебільшого становлять представники так званого 
"середнього класу" (вчителі, лікарі тощо), самодіяльного населення (фермери, 
власники окремих закладів), маргінали (безробітні, національні меншини, 
іммігранти), а також домашні господарки і студенти. Звичайно, на зародження і 
дії соціальних рухів і громадських організацій відчутно впливають і класові 
відносини. Але здебільшого це незадоволення існуючим способом життя, який не 
відповідає інтересам окремих або багатьох прошарків населення. Кінцева мета 
кожного руху чи громадської організації – це відповідний вплив на політику 
уряду. 

Загалом сучасні суспільно-політичні рухи в демократичних державах є 
невід'ємним компонентом їхнього політичного буття, одним із виявів 
раціонального плюралізму, доповнюють і посилюють ефективність 
багатопартійності. Організовані партії, та й уряд, не можуть не рахуватися з 
суспільно-політичними рухами чи громадськими організаціями, бо вони мають 
великий вплив на формування громадської думки з тих чи інших питань. 

Розкриваючи сутність і зміст громадських організацій і рухів, відзначте, що 
залежно від відношення останніх до існуючого політичного ладу вони діляться на 
консервативні і реформістські, революційні і контрреволюційні, прогресивні і 
реакційні (наведіть приклади). 

4. Розглядаючи четверте питання, відмітьте, що нині в Україні існує багато 
добровільних організацій і рухів (назвіть деякі). 
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Зверніть увагу і на те, що в Україні, в т.ч. і в Миколаєві з'явились так звані 
"незалежні" профспілки і профспілки "солідарність". 3'ясуйте причини їх появи і 
завдання, які вони ставлять перед собою. 

Продовжує функціонувати і одна з найбільш масових молодіжних організацій 
в минулому – комсомольська організація. 25 квітня 1993 року в Мінську відбувся 
ХХIV з'їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. На ньому 
прийнято заяву про продовження діяльності цієї організації після річної перерви. 
Але тепер, коли всі республіки колишнього СРСР стали незалежними, має бути 
нова форма співробітництва. Про все це розповідає перший секретар ЦК ЛКСМ 
України Василь Савін (див. "Голос України" від 21.05.1993 р.), "'Комсомол – у 
центрі, але без "центру" ("Голос України" від 14 жовтня 1993 р.), "На запрошення 
Зюганова я виступив перед захисниками "Білого дому", ("Голос України" від 
25.02.1993 р.). 

Зверніть увагу і на таку організацію, як Асоціація молодих українських 
політологів і політиків, яка за її статутом є "добровільним, незалежним, 
неполітичним об'єднанням, що сприяє в межах закону побудові громадського 
суспільства, впливає на рішення державних структур шляхом розробки і внесення 
пропозицій, доповнень, рекомендацій до законопроектів, навіть подання 
альтернативних законопроектів" (див. “Голос України” за 22.05. 1992 р., 
"Політична молодь асоціювалася"). 

Студенти повинні знати і про таку організацію, як Студентський Український 
Союз (СУС). Філія СУСу є також на Миколаївщині, а її осередком – 
Миколаївський педінститут. Її діяльність конкретно висвітлено в статтях "Що 
зарахуємо собі в актив" ("Радянське Прибужжя" за 25.05.1992 р.) "СУС: 
"боротися за нову людину..." ("Радянське Прибужжя" за 30.09.1993 р.). На 
Миколаївщині діє ще й Спілка молодіжних організацій, в облдержадміністрації є 
Управління у справах молоді і спорту. Слід також зупинитися на діяльності 
Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка і зокрема 
Миколаївській крайовій організації цього товариства. Це одна з давніх 
громадських організацій. Про деяку її діяльність в нашій області див. в 
кореспонденції: "Поки до влади не прийдуть справжні патріоти..." ("Радянське 
Прибужжя", 2.09.1993 р.). 

В останні роки новим явищем сучасного політичного життя України стало 
бурхливе зростання чисельності самодіяльних організацій, які одержали назву 
"неформальних". Зверніть увагу на причини появи і зростання цих організацій. 

Поширеною і масовою формою самодіяльних суспільно-політичних об'єднань 
стали народні рухи і фронти, більшість з яких проголосили своїм головним 
завданням сприяння перебудові і національному відродженню. Наприклад, 
згаданий вище Народний Рух, ставши однією з форм залучення людей до 
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розв'язання державних і громадських справ, перетворився в могутній каталізатор 
оновлення всіх сфер суспільного життя, поглиблення демократичного процесу та 
розбудови національної державності. А нещодавно в Україні з'явився Молодий 
Рух України. Про все це більш конкретно можна прочитати у багатьох статтях 
новоствореної в 1995 р. громадсько-політичної газети "Час. Тім”, а також у газеті 
"Український Південь". 

А про об'єднання громадян м.Миколаєва і адреси їх осередків ви можете 
дізнатись у відділі облдержадміністрації по зв'язках з громадськими 
об'єднаннями. Там же довідаєтесь і про те, що в Миколаєві створено осередок 
міжнародної організації "Жіноча громада" та багато інших. Багато громадсько-
політичних організацій є в Кримській автономній республіці (Конгрес Українців 
Криму, Комітет громадських організацій, "Крим з Україною", "Соборність" 
тощо). 

Слід мати на увазі, що найбільш масовими на всіх континентах, у т.ч. і в 
Україні, є антивоєнний, екологічний ("Зелений світ" тощо), молодіжний, 
профспілковий рухи. 

На завершення розгляду цього питання зверніться до Закону України "Про 
об'єднання громадян", який ще в липні 1992 р. вступив у дію. Цей закон поділяє 
об'єднання громадян на політичні партії та громадські організації, наділяє їх 
певними правами і обов'язками (які нам потрібно знати), визначає принципи 
створення та діяльності організацій. 

Зверніть увагу і на те, що одні об'єднання з тих чи інших причин припиняють 
своє функціонування, з'являються нові. Це потребує у процесі підготовки до 
семінару переглянути періодичні видання, такі як газети "Голос України", 
"Урядовий кур'єр", журнали "Політика і час", "Віче" та інші – як республіканські, 
так і місцеві. 
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Запитання для дискусії 
4. Яке з громадських об'єднань в Україні ви вважаєте найбільш впливовим, 

приваблюючим і чому? 
5. Ваша оцінка сучасного молодіжного і студентського руху в Україні і 

аргументація її. 
6. Якби ви були депутатом Верховної Ради України, то чи повністю 

погодились би з нині діючим Законом "Про об'єднання громадян" і 
проголосували б за нього, чи внесли б якійсь поправки, доповнення? 

7. Чи є відмінність політичного руху від політичної партії? Якщо так, то в 
чому? 

8. Яка соціальна база політичних партій? 
9. Чи існує ідеальна партія? 
10. Чи можлива демократія в умовах однопартійної системи? 
11. Партійна система в Україні. 


