
Тема: «Політичні партії  та партійні системи» 

1. Політична партія. 

2. Партійні системи та їх основні характеристики. 

3. Типологія партійних систем. 

 

1. Політичні партії є основним інституційним елементом політичної 

системи сучасного демократичного суспільства. 

Термін "партія" (від лат. pars (partis) - частина, група) існує ще з давніх 

часів, проте поняття "політична партія" у сучасному його розумінні - це витвір 

новітньої доби. Виникнення партій, а точніше, протопартїй пов'язують з 

античним світом, коли в Давній Греції й у Давньому Римі виникають особливі 

групи людей, що відбивали інтереси різних соціальних верств. 

Політичні партії у сучасному їхньому розумінні виникли лише у другій 

половині XIX ст. в Європі з виникненням масового організованого робітничого 

руху й були тісно пов'язані зі становленням і розвитком представницької 

демократії та основного її елементу - парламентаризму як форми і методу 

організації та здійснення влади. У більшості західних демократій поява 

політичних партій ознаменувала долучення широких верств населення до 

політичного життя. Кожна партія створювалася для захисту певних інтересів 

населення (як правило, економічних або національних). 

Таким чином, модерне уявлення про політичні партії відбиває таке 

визначення: політичні партії-це громадсько-політичні утворення що 

переслідують мету вибороти владу в державі, утримати її, ефективно 

використовувати, реалізуючи політичну волю громадян. 

чотири основні ознаки партії: 

 політико-структурна організація (тривала у часі); 

 наявність стійких місцевих організацій, що підтримують регулярні зв'язки з 

національним керівництвом; 

 існування конкретної мети - боротьба за владу; 

 забезпечення народної підтримки, починаючи від голосування й завершуючи 

активним членством у партії. 



У структурно-функціональному плані сучасна партія - це система таких 

ознак: партія = ідеологія + організаційна структура + методи і засоби 

діяльності + соціальна база та електорат + фінансова база + політичні 

лідери. 

2. Стійкі зв'язки й відносини партій різного типу одна з одною, а також з 

державою й іншими інститутами влади утворюють партійні системи. Зазвичай 

під партійною системою розуміється політична конфігурація, що складається із 

сукупності незалежних елементів і обумовлена кількістю й параметрами 

існуючих у ній партій. Іншими словами, партійна система - це сукупність 

партій, які беруть участь у тій формі політичної діяльності, що пов'язана з 

формуванням законодавчих і виконавчих структур влади. Характер партійної 

системи визначається можливістю й ступенем реальної участі легально існуючих 

політичних партій у формуванні державних органів, насамперед уряду, а також 

можливістю впливу цих партій на вироблення й здійснення внутрішньо- і 

зовнішньополітичного курсу держави. Причому важливим є не тільки загальна 

кількість політичних партій, а й кількість і політична орієнтація саме тих партій, 

які реально беруть участь у здійсненні названих функцій.  

3. У процесі історичного розвитку сформувались три основні різновиди 

партійних систем: однопартійні, двопартійні, багатопартійні. 

Однопартійна система властива тоталітарному режиму, за якого 

забезпечується виключне право однієї партії на фактичне здійснення політичної 

влади в суспільстві. Ця система, однак, не виключає можливості існування інших 

партій і навіть їхньої участі у формуванні й діяльності державних структур. Але 

будь-яка форма політичної участі цих партій поставлена під контроль правлячої 

партії, що зводить нанівець їхні реальні можливості у здійсненні державної влади 

й незалежної політики та автоматично веде до глибинної реорганізації всієї 

політичної системи: 

- повне вихолощення інституту виборів (навіть якщо вибори все-таки 

проводяться) через відсутність реальної альтернативи для виборців; 



- зрощування партійного й державного апарату, центр прийняття політичних 

рішень переходить до партійного керівництва, яке розглядає державу лише як 

адміністративний механізм для реалізації своїх власних рішень; 

- де-факто нівелюється різниця між державним і партійним бюджетами; 

- громадянське суспільство руйнується, а громадські організації втрачають 

самостійність, фактично перетворюючись на інструмент тотального контролю 

влади над громадянами; 

- впроваджується офіційна ідеологія. Політична воля й мета, що декларується 

владою, стають пріоритетними у суспільстві; 

- зводиться нанівець інститут прав і свобод людини, оскільки безумовним 

пріоритетом оголошується "суспільний" (тобто партійний) інтерес. Конкретна 

особистість розглядається лише як інструмент, засіб реалізації "суспільного" 

інтересу. 

Інакше кажучи, однопартійність неминуче призводить до встановлення 

диктаторського режиму при тотальному контролі однієї партії наддержавою, 

суспільством і кожною конкретною особистістю. Однопартійні системи існували 

в нацистській Німеччині й фашистській Італії. На однопартійності, за 

конституційного закріплення "керівної ролі" Комуністичної партії, трималася 

влада в СРСР і багатьох колишніх соціалістичних країнах Східної Європи. 

Сьогодні однопартійні системи в класичному варіанті зберігаються в останніх 

бастіонах соціалізму - на Кубі, у КНДР та у деяких африканських країнах 

(Камерун, Габон, Заїр). 

Двопартійна (біпартійна) система відрізняється від однопартійної тим, 

що в ній відбувається боротьба за владу між двома політичними партіями 

("партіями влади"), які мають приблизно однакові шанси виграти вибори. 

Зазвичай це означає, що майже всі виборні парламентські місця займаються 

депутатами двох партій, що одержують більшість голосів, а також те, що ці партії 

почергово формують уряд у парламентських демократіях або одержують 

президентську посаду у президентських республіках. Двопартійна система не 

означає наявності у тій або іншій країні обов'язково тільки двох партій. 

Приміром, у Великобританії існує кілька партій: Консервативна, Лейбористська, 



Ліберальна, Соціал-демократична, Комуністична, а також низка інших 

політичних організацій (Кооперативна партія, Уельська націоналістична партія, 

Шотландська націоналістична партія, Національний фронт та ін.). Проте це 

країна із класичною біпартійною системою: дві потужні партії - консерватори й 

лейбористи - заступаючи одна одну, формують уряд і визначають основні 

напрями внутрішньо- і зовнішньополітичного курсу країни. 

Особливо показовою є ситуація в США, де панує класична двопартійна 

система - Демократична й Республіканська партії. За всю історію існування цієї 

системи в США більше двохсот кандидатів третіх партій намагалися домогтися 

обрання на посаду президента країни, однак лише вісім з них зуміли завоювати 

понад мільйон голосів виборців. Незважаючи на те, що у ряді випадків (особливо 

на рівні штату) треті партії ставали впливовими політичними силами, важливою 

особливістю двопартійної системи в США стало несприйняття цих партій 

більшістю виборців на загальнонаціональному рівні. Це одна з небагатьох країн 

Заходу, де немає соціалістичної або іншої робітничої партії з парламентським 

представництвом. Така ж система існує в Ірландії, Новій Зеландії та інших 

країнах. 

Для двопартійної моделі характерні такі основні ознаки: 

- масове залучення виборців у політичний процес; 

- циклічність (маятниковий характер) політичного процесу; 

- зростання ролі партійних лідерів у суспільному житті; - динамізм політичних 

відносин. 

На відміну від інших партійних систем двопартійна система має очевидні 

переваги. Вона забезпечує більшу стабільність уряду. Однопартійний кабінет 

вільний від нестійкості коаліційних угод. У поєднанні з партійною дисципліною 

та традицією зберігати пост глави уряду за лідером партії, що перемогла на 

виборах (у такий спосіб зосереджуючи у своїх руках всю повноту і державної, і 

партійної влади), дана система гарантує більшу ефективність виконавчої влади. 

Створюючи певні труднощі для діяльності третіх партій, відсуваючи їх від влади, 

ця система ставить надійний бар'єр на шляху радикально настроєних політичних 

сил. Інакше кажучи, на відміну від багатопартійності, біпартизм, безумовно, 



набагато більш надійний і ефективний інструмент захисту демократичного 

режиму. 

У деяких країнах діють системи "двох з половиною" партій - щось 

перехідне від біпартизму до багатопартійності, що означає: перемога кожної із 

двох впливових партій можлива лише в союзі із третьою. Ця відносно слабка 

третя партія допомагає одній з основних партій домогтися парламентської 

більшості й сформувати уряд. Приклад - ФРН, де крім двох основних партій, діє 

молодший партнер. Такі системи існують у Канаді, Австрії, Австралії й ряді 

інших країн. 

Багатопартійна система містить широкий спектр партій від украй 

правих до суто лівих. Інші партії займають проміжне положення з тенденціями 

до правих, лівих і центристських позицій у політичному і соціально-

економічному житті. Це зумовлює значну своєрідність функціонування 

державного механізму в цілому: в утворенні уряду можуть на однакових правах 

брати участь кілька різних політичних партій. Останнє накладає відбиток на 

організацію й проведення виборчих кампаній, процедуру створення уряду 

(найчастіше коаліційного, бо жодна з партій не здатна завоювати підтримку 

абсолютної більшості виборців) і його функціонування, на характер взаємин між 

самими партіями (вони, як правило, взаємозалежні, оскільки уряд несе 

колективну відповідальність) тощо. У цьому випадку жодна партія не здатна 

виступити як представник всієї нації або її більшості, тому не може формувати 

уряд без підтримки або залучення представників інших партій. Нерідко така 

фрагментарність прирікає парламентські коаліції на нестійкість, а уряд - на 

постійну нестабільність. Крім того, багатопартійність забезпечує можливість 

легальної діяльності партій - принципових супротивників демократії, а це за 

певного збігу обставин може створити реальну загрозу для самої демократії й 

багатопартійності. Приміром. Націонал-соціалістична партія в Німеччині в 30-ті 

рр. XX ст. прийшла до влади шляхом виборів, спираючись саме на принцип 

багатопартійності, а потім цю багатопартійність ліквідувала. 

Разом з тим багатопартійна система має деякі важливі переваги: 



- більш точно й повно відображає соціально-економічну структуру суспільства 

й, соціальних інтересів: 

- забезпечує послідовність демократизму політичного процесу через 

якнайбільше розкриття потенціалу розвитку й саморегуляції громадянського 

суспільства; 

- робить саму політику більш відкритою, тому що включає механізм 

міжпартійної конкуренції та взаємної критики; 

- підвищує ефективність процесу прийняття рішень, пропонуючи різноманітні, 

альтернативні ідеї та концепції; 

- забезпечує гнучкість влади у критичних ситуаціях (створення нових блоків і 

коаліцій, перерозподіл місць у представницьких установах, зміну лідерів). 

Багатопартійні системи характерні для більшості країн Заходу, а також для 

країн колишнього СРСР. 

Можна виділити різновиди багатопартійних систем.  

1. Багатопартійні системи без домінуючої партії. Це класичний варіант 

багатопартійності, за якого в боротьбі за владу беруть участь більш-менш рівні 

за силою противники. У такому випадку жодна з партій не має шансів домогтися 

більшості в парламенті, тому при формуванні уряду неминучі "блокові союзи", 

"коаліційні угоди". Формування уряду завжди пов'язано зі значними 

труднощами й нерідко є довготривалим. 

2. Багатопартійні системи з домінуючою партією. Цей термін 

запропонував у 1961 р. М. Дюверже. Панівна партія контролює, як правило, 

більше 35 % голосів виборців. Займаючи лідируючі позиції, вона має можливість 

(самостійно або в союзі з молодшим слухняним партнером) контролювати 

парламентську більшість і відповідно формувати однопартійний уряд. 

Перебуваючи тривалий час при владі, така партія ототожнює себе із країною в 

цілому. Певна перевага такої партійної системи полягає в стабільності уряду. 

Головний недолік - небезпека застою, відсталості, через те, що довге панування 

однієї партії може спричинити витіснення парламентської гри, публічної 

політики таємною закулісною боротьбою, прихованою від виборців. 



3. "Блокові" багатопартійні системи. Мало чим відрізняючись від 

класичних багатопартійних систем, "блокова" система, що склалася впродовж 

60-70-х рр. минулого століття, набуває більшої специфіки під час виборчих 

кампаній. Для неї характерна різка поляризація політичних сил, які групуються 

у два великі блоки, що перебувають у конфронтації один до одного. Партії й 

кандидати, що залишаються поза рамками блоків, практично не мають шансів на 

успіх, функціонування подібної системи у своїх основних рисах нагадує 

функціонування двопартійної системи. 

Серед сучасних дослідників не існує єдиного погляду в оцінках 

ефективності тих або інших партійних систем, виникнення яких залежить від 

певних обставин: традицій, історичної ситуації, типу виборчої системи. 

Найважливішою підставою для зіставлення їхньої діяльності вважається 

забезпечувана політичною системою чутливість до соціальних запитів і потреб 

населення, можливість включення в процес прийняття рішень якомога більшого 

числа важливих інтересів громадян, здатність населення до демократичного 

контролю за діяльністю правлячих еліт тощо. З огляду на це багатопартійну 

конкурентну систему можна вважати більш демократичною та 

представницькою. 

 


