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План лекції 2. 

1. Політична думка про суспільну роль, 
позитивний і негативний вплив партій на 
політику й державу (кінець ХVII-середина 
ХІХ ст.)
 Англосаксонська традиція: від заперечення до визнання 

позитивної ролі політичних партій
 Романо-германська політична думка про партії 

2. Класичні теорії політичних партій 
 Мойсей Острогорський
 Роберт Міхельс 
 Макс Вебер

3. Формування сучасної теорії політичних 
партій та партійних систем: Моріс Дюверже, 

Джованні Сарторі, Аренд Лійпхарт, 
Джозеф ЛаПаломбара і Майрон Вайнер.



Зв’язок з попередньою темою:

 Ми говорили про перехід від абсолютизму до 
конституційного ладу; 

 про утвердження парламентаризму й 
республіканської форми правління з 
виборністю основних посад (не плутати з 
демократією);

 розширення виборчого права і розвиток 
демократії та визнання її ладом, що 
забезпечує свободу;

 загострення міжкласової боротьби і 
створення масових робітничих партій;

 утвердження принципів політичного 
плюралізму в демократичних країнах

Пригадаймо, яким були політико-правові передумови 
виникнення та подальшого розвитку партій:



Формування ринкових відносин, розвиток капіталізму, 

буржуазні й буржуазно-демократичні революції, що  

обумовили ці політичні зміни, тягнули за собою

 Виникнення груп інтересів у суспільстві і фракцій у 
парламентах

 Боротьбу промислової і торгової буржуазії проти 
класу землевласників за вплив у парламентах, а 
згодом і розмежування в самій буржуазії

 Зростання робітничого класу і його боротьбу за 
політичні права та соціальний захист, створення 
масових політичних партій

Усі ці чинники потрібно мати на увазі, розглядаючи еволюцію 
поглядів філософів, соціологів, політологів на місце і роль 
політичних партій у політичній системі й житті суспільства. 

Важливо при цьому враховувати епоху: абсолютизму, 
періоди революцій та утвердження республіканізму, а згодом 
- демократії як представницького правління більшості, з 
визнанням плюралізму як принципу політичного життя, а 
також особливості тих країн, де ці процеси відбувалися.



Етапи формування партології як галузі 

політичної науки

Згадаймо про 

уявлення про партії в 

епоху античності, 

середньовіччя й 

початку нових часів:

 Демократія – держава -

моністичні

 Партія (частина) = 

фракція = відсутність 

єдності

 Тим більше «партії», 

«фракції» неприйнятні 

за умов абсолютизму, 

коли народ повністю 

підкоряється волі 

монарха 

3. Партологія як галузь 

політології у ХХ ст.

 М. Дюверже

 Дж. Сарторі

 А. Лійпгарт

 Дж. Лапаломбара

-------------------

Українські дослідники

партій:

 В. Литвин

 А. Білоус

 Ю. Шведа

 А. Романюк

 М. Обушний

 М. Примуш

 А. Колодій та ін.

Розвиток вчень про партії 

в нові й новітні часи:

 Томас Гоббс

 Жан-Жак Руссо

1. -------------------

 Едмунд Берк

 Джеймс Медісон

 Алексіс де Токвіль

 Джон Стюарт Міл

-------------------

 Георг В. Гегель

 Карл Маркс

2.  ------------------------

 Мойсей Острогорський

 Роберт Міхельс 

 Макс Вебер



Томас Гоббс (1588 – 1679)

 англійський філософ, один 
із авторів теорії 
соціального договору в 
його консервативному 
варіанті, ідеолог 
абсолютного монархізму.  

 На формування його ідей 
значно вплинули Платон та 
Аристотель, а його ідеї – на 
весь подальший розвиток 
політичної філософії 
Заходу



Томас Гоббс про партії

 Визнавав існування двох підходів у 
ставленні до партій, проте сам вважав їх 
злочинними змовами. 

 Порушуючи єдність суспільства, партії, 
на думку Гоббса, перешкоджають 
державному правлінню. Тому головне 
завдання державної влади – витіснення 
їх з політичного життя і знищення.

 Відмічав наявність 2-х джерел їх 
утворення: 1) об’єднання під час 
повстань, заворушень;  2) на основі 
багатства.



Девід Юм: заперечення партій

 Історичний підхід (і «історична 
обмеженість» великих мислителів) 

 Юм визнає партії як об’єктивно 
існуючі сутності двох видів: 
„особисті” і „реальні”. Перші 
будуються на засадах особистої 
відданості, а другі – на основі 
спільних інтересів та поглядів 
(поділяють певні принципи). 

 Партії обмежують монархічну владу. 
Їх вплив на державне життя –
руйнівний: вони підривають 
структури, у межах яких виникають 

та сіють ворожнечу всередині 
нації. 

David Hume (1711-1776) –
великий шотландський 
філософ, представник 
емпіризму, скептицизму, 
агностицизму; економіст і 
історик, один із найбільших 
діячів шотландського 
Просвітництва. 



Едмунд Берк – діяльність та 

погляди

 Член палати громад англійського 
парламенту від Ірландії, блискучий 
оратор, публіцист і теоретик політики, 
Едмунд Берк зробив дуже помітний 
внесок в узаконення та визнання таких 
інститутів представницької демократії як 
опозиція, політичні партії, вільний 
депутатський мандат. 

 Йому належить також обґрунтування 
цінності еволюційних змін і небезпечності 
насильницьких революцій, завдяки чому 
Е. Берка вважають одним із засновників 
сучасного консерватизму. Хоч він  
належав до партії вігів і переважну 
частину своєї політичної діяльності провів 
в опозиції. 

Edmund Burke (1729-1797) 

англійський політичний 

діяч і мислитель  

ірландського походження



Е. Берк: консерватор чи ліберал?

 Берк виступав на захист Американської 
революції 1775-76 рр., що аж ніяк не було 
проявом політичного чи ідейного 
консерватизму. 

 Лише в 1790 р. Берк пише працю „Роздуми про 
революцію у Франції”, яка відштовхнула його 
своїм кривавим радикалізмом (зокрема партії 
якобінців), що й закріпило за ним звання 
основоположника теорії консерватизму

 Е. Берк вважав політичні партії необхідним 
елементом вільної держави. Депутати повинні 
мати зв’язки зі своїми  однодумцями як 
усередині парламенту так і поза ним.

.



Визначення партії Едмундом Берком

“Партія – це група людей, що об'єдналися для 
підтримки національних інтересів  спільними 
зусиллями на основі певного принципу, з 
якими усі члени організації згодні”.

Е. Берк захищав право перших організованих в 
англійському парламенті партій на політичну 
діяльність остільки, оскільки вони не порушують 
двох засадничих принципів Об’єднаного 
Королівства: 

 Приватної власності 

 Символу монархії

І шукають при тому кращих способів управління 
державою, проведення державної політики



Шарль-Луї де Монтеск’є про партії як 

ознаку свободи в державі

Обґрунтовував об’єктивну 
обумовленість утворення партій 
природою людини і суспільства; 

Їх наявність, за Монтеск’є, визначає 
якість і ступінь свободи в державі. 

У монархічних системах діяльність 
партій обмежена, а в республіках –
вони необхідний елемент. 

Якщо партій немає, то значить немає 
і свободи. 

Але свобода має допускатись до 
певної межі. Її надмірність може 
призвести до її заперечення.

Шарль-Луї де Монтеск‘є

(1689-1795) –
французький філософ з 
групи просвітників, один із 
найвпливовіших теоретиків 
лібералізму, конституційної 
правової держави з 
розподілом гілок влади



Жан-Жак Руссо про єдність народної 

волі і шкоду від партійної боротьби

 Засновник егалітаризму *
(теорії рівності), моніст (ідея 
єдності народної волі)

 Спільний інтерес і  загальна 
воля знаходять вираз через 
закон, спрямований на 
суспільне благо. Групові, 
корпоративні та приватні 
інтереси шкодять його 
втіленню в життя. 

* І провісник тоталітаризму?



Жан-Жак Руссо про партії

 Партії, писав Руссо, агрегують волю громадян 
в межах своїх організацій і тому голосуючих 
уже не стільки, скільки людей у державі, а 
лише стільки, скільки організацій. З нинішніх 
позицій це ніби крок уперед в розумінні 
функцій політичних партій в демократичному 
суспільстві, зазначає Ю. Шведа. Однак Руссо 
бачив у цьому не плюс, а мінус, вважаючи 
партії не лише не корисними, а й шкідливими. 

 Відтак, об’єднання, які домагаються 
задоволення своїх групових інтересів, на 
думку Руссо, мають бути знищені.



Long live the Tory revolution! 

How the party of Burke became the party of Rousseau

The Economist, August 1, 2019

Як партія Берка перетворилася в партію Руссо



Американські «батьки-засновники»: 

еволюція поглядів на фракції/партії 

 Дж. Вашингтон попереджав про загрозу 
фракційності в „Прощальному посланні”. 

 Б. Франклін звертав увагу на те, що партії й 
політичні суперечки існують усюди де існує 
свобода. Можливо саме вони і допомагають її 
зберігати, дбаючи про суспільний добробут, 
але вбачаючи різні шляхи до нього. 

 Джон Адамс, Александер Гамільтон, 
Джеймс Медісон обґрунтовували 
природність існування партій / фракцій, але 
водночас підкреслювали можливість шкоди від 
них. Демократичний вихід із ситуації 
запропонував Джеймс Медісон.



Джеймс Медісон – засновник концепції 

плюралізму групових інтересів

Джеймса Медісона вважають засновником 

теорії політичного плюралізму, що 

обґрунтував необхідність визнання та 

узгодження групових інтересів. Разом з 

Томасом Джефферсоном він є засновником 

Республіканської демократичної партії.

У 10-му випуску «Федераліста» (видання, що 

агітувало за ратифікацію Конституції всіма 

штатами) Медісон слушно стверджував, що 

конфлікти інтересів є природним явищем для 

людини і суспільства; що, прагнучи захистити 

свої інтереси, люди об’єднуються у певні 

групи – фракції; що неможливо подолати 

тенденцію до фракційності в умовах свободи, 

а тому треба прагнути до нейтралізації її 

негативних наслідків зусиллями держави. 

Джеймс Медісон (1751-
1836) – американський 
мислитель, політичний і 
державний діяч, один із 
творців Конституції, 4й 
Президент США. 



Партії в теоріях демократії ХІХ 

ст. (Алексіс де Токвіль) -

французький державний діяч і мислитель, 
«аристократичний ліберал», один із засновників 
порівняльного політичного аналізу. Подорожуючи 
по  Америці у 1832 р., Токвіль порівняв інститути і 
політичне життя в Європі, де владу у своїх руках 
усе ще намагалася зберегти стара аристократія 
(він сам мав титул графа), з відносно вільним та 
егалітарним суспільним ладом Америки (фр. 
egalité – рівність). 

У книзі „Про демократію в Америці” Токвіль 
досліджує судочинство, врядування й 
самоврядування, роль преси, громадських і 
політичних асоціацій, політичних партій, відмічає 
їхні особливості порівняно з європейськими 
партіями, аналізує інші аспекти тодішньої ще 
молодої американської демократії, вбачаючи в ній 
як позитивні, так і негативні сторони, навіть 
загрози (можливу «тиранію мас»). 

Алексіс-Анрі-Шарль 
Клерель де Токві́ль 

(1805–1859) – автор 
книг «Про демократію
в Америці». – Київ: 
Всесвіт, 1999. 590 с.; 
Давній порядок і 
Революція. – Київ: 
Юніверс, 2000. 224 с.



Алексіс де Токвіль: підходи до 

розуміння партій та їх різновидів

 Партіями називає об’єднання, які захищають 
загальнонаціональні інтереси. Вони борються за 
здобуття влади. Поділяє їх на великі і малі. 

 Великі партії утворюються в революційні часи, коли 
стоїть завдання переоблаштування суспільства. Вони 
віддані певним принципам, які для них важливіші за 
результати діяльності, і ставлять перед собою великі 
загальносуспільні цілі (розкриває це на прикладах 2-х 
партій: федералістів і республіканців). Вони розпалися. 

 Малі партії виникають у періоди, коли суспільний 
розвиток майже непомітний (в часи застою?). Ними 
керують незначні особистості. Ці партії егоїстичні і 
займаються інтригами, прагнучи здобути владу у 
приватних, корисливих цілях. Таких партій у США на той 
час, за словами Токвіля, було багато.



Токвіль про особливості політичних 

партій у США
 На початку Розділу ІІ «Про партії у Сполучених Штатах» 

Токвіль зауважує, що «партії – це зло, властиве 
демократичному правлінню», однак далі продовжує, що 
їхній характер і спосіб діяльності можуть дуже різнитися, 
розкриваючи цю тезу на прикладах партій Америки та 
Європи (насамперед Франції)   

 У США партії помірковані, невойовничі, вони борються за 
вплив на виборців, а не за зміну суспільного порядку, з 
яким майже всі згодні. Партії не вважають, що їхня позиція 
відображає погляди більшості нації, якщо вони не 
перемогли на виборах. 

 Втім загроза узурпації влади партією більшості завжди 
залишається. Також помітним є поділ партій за їхніми «ари-
стократичними» чи «демократичними» прагненнями: одні 
воліли б обмежити владу народу, а інші - її посилити. Втім, 
ніхто відкрито не заперечує народовладдя і народ в 
Америці «ставиться на найвищий щабель». 



Токвіль про політичні організації у 

США (асоціації/об’єднання) 
 Політичні організації утворюються на місцях для 

підтримки певних політичних доктрин і певних партій, 
як правило тих, що перебувають на даний час у 
меншості.

 Вони проводять свої зібрання, навіть масштабні 
конвенти, на яких обговорюють гострі питання політики 
і пишуть петиції, щоб їхня точка зору (наприклад на 
політику тарифів) була почута правлячою більшістю, 
владу якої вони визнають легітимною.

 Водночас вони намагаються переконати інших громадян 
у своїй правоті з метою стати більшістю, а в разі потреби 
перетворюються на об’єднання виборців 

 Ці організації служать запобіжником проти узурпації 
влади правлячою партією більшості. Тому необмежена 
свобода політичних об’єднань в цій країні є цілком 
виправданою і не завдає шкоди.



Токвіль про особливості політичних 

партій та організацій у Європі
 У Європі все по-іншому. «Більшість європейців досі 

бачать у політичних об’єднаннях зброю боротьби, 
нашвидкуруч змайстровану, аби якомога швидше 
випробувати її на полі бою». 

 Коли партія, що перебуває поза владою, «створює 
політичну організацію, вона ставить собі за мету не 
переконувати, а перемагати».

 «внаслідок цього вони прийшли до такого типу 
організації, яка аж ніяк не схожа на цивільну: норма 
поведінки її членів та використовувана ними 
лексика запозичені у військовиків, вони збудовані 
за принципом централізму, керівництво всіма їхніми 
силами розташоване на вершині й влада зосереджена в 
руках невеликої купки людей…. В лавах цих організацій 
часто-густо панує тиранія, ще нестерпніша, ніж тиранія 
уряду, з яким вони борються».



Про причини відмінностей створення і 

діяльності партій та політичних 

організацій у США і в Європі

1. У США немає класової та релігійної 
ворожнечі;

2. Американці схильні створювати  об’єднання 
знизу і не втрачати своє «я», підтримуючи 
партію;

3. В Америці існує необмежена свобода 
політичних об’єднань; 

4. Загальне виборче право забезпечує 
легітимність правління більшості («моральна 
сила більшості дуже зростає»);

5. Американці навчилися користуватися 
свободою і не звертатися до насильства.



Джон Стюарт Міл – теоретик 

представницької демократії

Уявлення про демократію як представницьку 
форму правління, що базується на 
виборності і змінюваності осіб при владі, 
парламентаризмі, поділі гілок влади, 
пануванні більшості, яка проте поважає 
права меншості, ототожнення демократії  з 
конституційним урядуванням, що гарантує 
права людини,  остаточно закріпилося в 
політичній науці завдяки працям видатного 
англійського політичного діяча і мислителя 
Дж. С. Міла та його працям „Про свободу”, 
„Про представницьке врядування” та інших 
(Див. Джон Стюарт Міл. Про свободу. 
Роздуми про представницьке врядування. 
Поневолення жінок / Перекл. з англійської. –
Київ: Основи, 2001.)

Джон Стюарт Міл (1806-

1873)



Партії в теоріях демократії ХІХ ст. 

(Джон Стюарт Міл)

 Як і Е. Берк, Дж. С. Міл  визначав партію як 
організаційне об’єднання на основі певних 
принципів. 

 Вважав, що зміна партій при владі у Великій Британії 
забезпечує баланс порядку (правління консерваторів) 
і прогресу (правління лібералів). 

 Двопартійна система, однак, не забезпечує 
представництва усіх груп суспільства. Задля кращого 
представництва треба не допускати узурпації влади 
двома партіями. 

 Відзначав наявність негативних тенденції в діяльності 
партій, таких як нав’язування партикулярних інтересів, 
монополізація посад партіями. Їм треба протистояти. 
Зокрема, посади мають розподілятись за здібностями й 
компетентністю, а не за партійною приналежністю.  



Німецькі підходи до розуміння 

політичних партій

 Ф. Г. Гегель  (1770-1831) – сакралізація 
держави як вищої нейтральної влади, що є 
втіленням «Світового духу» і тому виражає 
неподільну волю народу; відвойовувати 
владу – нещастя для держави.

 К. Маркс (1818-1883): історичний прогрес 
відбувається внаслідок боротьби класів; 
настав час виходу на арену робітничого 
класу; комуністична партія має «внести 
свідомість» в робітничий рух і очолити 
його боротьбу аж до встановлення 
диктатури пролетаріату. Цю ідею 
розвинули марксисти, особливо В.І. Ленін 
з його теорією і практикою створення 
авангардної» партії «нового типу»



Й.-К. Блюнчлі про політичні партії

 Розглядав партії як не державний 
політичний інститут, вільні об’єднання 
навколо переконань чи напряму 
діяльності.  Де більше свободи – там 
найкращі умови для розвитку і 
діяльності партій. 

 Партії вважав об’єднаннями, що 
виражають загальносуспільний 
інтерес і оцінював їх позитивно. 
Натомість фракції, як виразників 
корпоративних інтересів, засуджував. 

 Поділяв партії на релігійні і світські 
(за національною, етнічною та 
регіональною ознаками), соціальні і 
„чисті” - політичні. 

Йоганн-Каспар Блюнчлі 
(1808-1881) –
швейцарський юрист, 
що написав багато праць 
з теорії держави і права.



Мойсей Острогорський – критик 

партійної організації кінця ХІХ ст.

 У праці «Демократія та політичні партії» 
(Париж, 1898). Започаткував теорію 
партійної організації, показав, що:

 «демократія – це скоріше проблема, ніж 
рішення» (П. Розанвалон), оскільки 
один з основних політичних інститутів 
демократичного правління – політичні 
партії – керуються недемократично, 
неформальними вузькими групами –
кокусами, «партійними машинами». 

 Щоб уникнути пов’язаних із цим 
небезпек, Острогорський пропонував 
перейти до створення більш гнучких, 
вільних і змінюваних об’єднань як 
основних акторів виборчого процесу.

М. Острогорський 
(1854-1919). Закінчив 
Петербурзький ун-т і 
Вільну школу політичних 
наук у Парижі; був 
депутатом Державної 
думи Росії з 1906 р. 



Макс Вебер як політичний 

соціолог
 Партії – це організації, що борються за 

здобуття влади. Це накладає відпечаток 
на усю їх діяльність. 

 У США вони перетворились на 
організації мисливців за посадами. 
Партійні машини, на чолі з босами,  
керують партіями за допомогою системи 
подачок: Spoils system.

 Створення таких машин означає 
виникнення плебісцитарної демократії, 
де головну роль відіграють не 
парламенти, навіть не формальні лідери 
партій, а партійні боси та «машини». 
Роль виборців при цій системі звелася до 
того, щоб сказати «так» або «ні» щодо 
запропонованих ними кандидатур.

Maximilian Karl Emil 

Weber (1864-1920) -

німецький історик, соціолог, 

політичний економіст, ідеї 

якого справили значний і 

тривалий вплив на розвиток 

суспільних наук у ХХ ст., 

зокрема, соціології та 

політології



Роберт Міхельс та його «залізний 

закон» олігархізації партій

 Виходячи з соціологічної теорії 
організацій, Міхельс розглядав 
партію насамперед як ієрархічну 
організацію, у якій діє «залізний 
закон олігархізації»;

 протидіяти йому неможливо, отже 
партії неминуче відходять від 
демократичних принципів своєї 
діяльності;

 тому намагання зберегти демократію 
– марна справа, адже здійснювати 
ефективне керівництво можуть 
тільки еліти та створюваний ними 
бюрократичний апарат.

 Основна праця Міхельса: 
«Політичні партії: соціологічне 
вивчення олігархічних тенденцій 
в сучасній демократії» (1911). 

Роберт Міхельс (1876-
1936) – німецький та 
італійський соціолог, 
філософ, політичний 
діяч. Належав до 
СДПН, а в 1901 р став 
членом італійської СП; 
викладаючи в різних 
університетах 
Німеччини й Італії



А.Н. Медушевський про теорію і 

політичну участь Р. Міхельса

 В основу концепції політичних партій Міхельса 
була покладена теорія Острогорського, яка, 
проте, зазнала в ній істотної трансформації.

 Вона була синтезована з поглядами М. Вебера і 
вченням про еліту Г. Моски і В. Парето. 

 Коло спостережень Міхельса також істотно 
відрізнялось: він спочатку був членом німецької 
СДП, а потім приєднався до спочатку італійських 
соціалістів, а згодом – до фашистів.

 Відтак, його теорія була більш радикальною, ніж у 
його попередників: від критики демократії він 
перейшов до послідовного захисту однопартійного 
диктаторського режиму. 



Логіка думки Міхельса про неминучість 

олігархізації партійних організацій

 Отже, на думку Р. Міхельса, демократія неможлива, а країни, які 
вважаються демократичними, насправді є олігархіями.

 Народна маса, як і пасивні члени партії, через свої психологічні 
особливості, некомпетентність тощо не можуть здійснювати 
прямий контроль над владою. 

 Щоб вижити і досягнути певної стабільності, демократія  мусить 
створювати організацію, закономірністю розвитку якої є 
виділення активної меншості, яка нею керує.

 Партії – це  ієрархічні організації, які втрачають у процесі свого 
розвитку демократичні риси. Необхідність ефективного 
управління вимагає від них створення апарату, у руках якого 
концентрується влада (так виникають партійні машини). 

 Далі відбувається закріплення посад і привілеїв, відрив від мас, 
незмінність лідерів, виникає явище вождизму. Вожді, еліти 
вміють використовувати слабкі місця людей, контролювати свої 
емоції, здатні застосовувати силу і переконувати маси та 
нав’язувати їм свою волю. 



Історичний контекст ідеї Міхельса 

про «залізний закон олігархії»

 В економічній сфері: всесилля трестів і взагалі – фінансового капіталу, що 

намагався підкорити собі – корупційним способом – політиків і політику;

 у сфері управління, як державного, так і корпоративного, швидко наростає процес 

бюрократизації, узагальнений теоретично у працях Макса Вебера, зокрема в його 

концепції раціональної бюрократії;

 У соціально-політичній сфері: 

 а) навіть ліберальні партії перетворюються на централізовані  

«електоральні  машини», керовані босами та/чи вождями;  

 б) на європейському континенті зароджуються й набирають сили 

ідеологічно протилежні, але майже тотожні організаційно тоталітарні партії 

«нового типу» комуністичного та фашистського зразка, з однією з яких 

пов’язав своє життя й діяльність і сам Міхельс; 

 в) у США розквітають клієнтельні відносини у стосунках партій та 

суспільства, що є побічним продуктом ранньої демократизації (Фукуяма);

 У соціальній філософії, соціології й ідеологічній сфері домінують антидемократичні 

ідеї соціального дарвінізму, елітаризму, вищості окремих рас та тоталітарного 

етатизму.

Усі ці тенденції роблять актуальною проблему олігархізації та/чи елітизації партій і 

політичного життя взагалі. Питання: наскільки його підтвердила історія? Які є методи 

протидії цьому «закону» та/чи пом’якшення його наслідків?



Моріс Дюверже – теоретик сучасних 

політичних партій і партійних систем

 Як і М. Острогорський, Моріс Дюверже (1917- 2014) був 

юристом за освітою, але зробив великий внесок в розвиток 
політичної соціології, зокрема – теорії політичних партій і 
політичних систем.

 Він творив в іншу епоху (після поразки фашизму у ІІ світовій 
війні) і  по-іншому підійшов до розуміння природи і 
закономірностей розвитку політичних партій.

 Сучасні політичні партії, на думку Дюверже, виникають в 
період становлення загального виборчого права, вони – «діти 
демократії», які відходять від олігархічних принципів 
формування правлячої еліти. 

 Сучасна масова партія для Дюверже – це партія, яка здатна 
реалізувати загальне виборче право і здобути парламентську 
більшість шляхом використання інститутів і механізмів 
демократичного суспільства.

 Появу сучасних масових партій він порівнює з революцією. 



Книги Моріса Дюверже 

Les Partis Politiques. By Maurice Duverger. Paris: 
Librairie Armand Colin. 1951. Pp. ix, 476. 



Праця М. Дюверже: Політичні партії, 

1951 (перевидана в 1981 р.)

 Книга Maurice Duverger. Les Partis Politiques. (Paris: Librairie 

Armand Colin. 1951) ділиться на дві частини: І. Політичні партії; ІІ. 

Партійні системи.

 В обох цих напрямках вчений зробив настільки істотні кроки 

вперед, що вся подальша партологія формувалась, по-суті, 

відштовхуючись від положень цієї книги: критикуючи, 

доповнюючи та творчо розвиваючи їх. 

 М. Дюверже розглядає сучасну політичну партію насамперед як 

структурно-функціональну єдність, особливості якої найповніше 

розкриваються через її організацію, яка впливає і на її ідеологію 

та інші риси. 

 При розгляді структурних елементів партій (у відповідній темі), а 

також типів політичних систем, ми також почнемо з їх аналізу в 

кн. Дюверже. (Свого роду конспект його поглядів подає Ю. Шведа 

у своїй публікації «Соціологія партійних систем Моріса Дюверже» 

// Нова політика. 1996. № 4. С. 31–37; № 5. С. 57–64). 



ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ 
ПАРТІЙ ЗА МОРІСОМ ДЮВЕРЖЕ

Організація, на думку Моріса 
Дюверже, – головний індикатор 
політичної партії

За Дюверже партія - це “об’єднання з 
певною  внутрішньою будовою”.

Партіям властиві такі риси:

 наявність концентричної 
(ієрархічної) структури;

 наявність членства;

 відмежування партії від 
ширшого кола її симпатиків; 

 поділ на керівництво (партійну 
еліту) і партійні маси;

Моріс Дюверже (1917-2014) –

французький соціолог, політолог, 

юрист, державознавець, керівник 

Центру порівняльного аналізу 

політичних систем, член Академії 

наук і мистецтв, доктор права та 

професор соціології Паризького 

університету.



Концентрична (ієрархічна) структура 

політичних партій за М. Дюверже



Формування теорії партійних систем

 Розглядаючи партійні системи, М. Дюверже вводить в 
науковий обіг цілий ряд наукових понять, які завдяки йому 
стали класичними. За кількісним критерієм він виділяє 
однопартійні, двопартійні і багатопартійні системи, 
характеризує властиві їм типи міжпартійних зв’язків, а також 
фактори (насамперед, тип виборчої системи), які обумовлюють 
саме таку конфігурацію системи. 

 Дюверже також аналізує партійне керівництво, міжпартійні 
союзи, взаємодію між політичними партіями та політичними 
режимами, чергування та домінування партій, функціонування 
опозиції.

 Теорію політичних систем далі розвивали західні політологи 
Джованні Сарторі, Кеннет Джанда, який провів перше 
масштабне порівняльне дослідження партій, які існували у 53 
країнах світу протягом 1950-1963 років, Аренд Лійпхарт, що 
приділяв велику увагу визначенню конфігурації та 
взаємовпливу партійних і виборчих систем, Жозеф 
ЛаПаломбара та Майрон Вайнер і багато інших.



Вивчення політичних партій в 

Україні у 1990-х роках

 Статті В. Литвина про окремі партії в ж-лі «Політика і час»; 

 Гарань О.В. Україна багатопартійна: Програмні документи нових 
партій / Передмова, упорядкування О.В. Гараня. К., 1991; 

 Гарань О.В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій 
України. К.: Либідь, 1993; 

 Білоус А. Політичні об’єднання України. – Київ, 1993; 

 Колодій А. Ф. Політичний спектр: про  деякі критерії “правих” і 
“лівих” політичних сил в посткомуністичних країнах // 
Філософська і соціологічна думка. 1995 № 9-10 

Довідники: Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії 
України. Довідник. К., 1990; Яблонський В. Сучасні політичні партії 
України. Довідник. К., 1996; Право вибору: політичні партії та 
виборчі блоки /Упоряд.: М. Томенко, О. Проценко. К., 1998; 
Політичні партії України / Київське наукове товариство ім. Петра 
Могили; Аналітично-дослідницький центр "АНОД" / Григорій 
Андрущак (ред.-уклад.). К.: ТОК «К.І.С.», 1998; Яблонський В., 
Латко Я. Сучасні політичні партії України. Політикам і початківцям. 
К., 1999.



Дослідження політичних партій в Україні у 
2000-х роках 

 Примуш М.В. Історія та теорія політичних партій. Донецьк, 2000. 

 Томенко М., Олійник В. Партійна еліта України – 2000. – К.: Логос, 
2000. 

 Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією / За ред. О. 
Гараня, О. Майбороди. К.: “КМ Академія”, 2000; 

 Шведа Юрій. Партії та партійна система України. Навчальний 
посібник. Львів: ЦПД, 2001; 

 Романюк А., Шведа Ю., Шумельда О. Політико-правові аспекти 
фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна. Львів, 
2003; 

 Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем. Львів, 
2004; 

 Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: 
ЦПД - „Астролябія”, 2005;

 Крім того партії досліджують: Обушний М.І., Скочиляс Л.С., 
Колодій А.Ф., Лебедюк В. М. та інші (публікації А.Ф. Колодій див. 
на авторському сайті: https://political-studies.com)

https://political-studies.com/


Партії та вибори. Книги Юрія Шведи

(2009 та 2013 рр. видання) 



Праці про партії науковців Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. Кураса 

НАН України (ІПіЕНД)

Політичні партії України: В 3 т. / Уклад.: Ю. 
Шайгородський. К.: Український центр політичного 
менеджменту. 2005. 

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та 
перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р. – Київ: 
ІПіЕНД, 2012. 

Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі 
блоки, лідери (кінець 1980-х - початок 2012 рр.) Енцикл. 
довідник / За ред. М. Кармазіної. К. : ІПіЕНД, 2012. 

Кармазіна М. C. Політичні партії в Україні 2014 - 2017 рр.: 
ІПіЕНД, 2018. 

Кармазіна М. Регіональні політичні партії в Україні (1991 –
початок 2018 рр.) // Наукові записки ІПіЕНД, 2018. 
Вип.1. С. 3-54.



Дослідження партій і партійних систем 

аналітичними та соціологічними центрами 

України
 Партійна система України після 2019 року: особливості та перспективи 

розвитку / Центр Разумкова у співпраці з Фондом Конрада Аденауера. –

Київ, 2020. – 104 с. 

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_part_sistem.pdf

 Трансформація партійної системи: український досвід у європейському 

контексті / За ред. Ю. Якименка. Київ:  Центр Разумкова у співпраці з 

Фондом Конрада Аденауера, 2017.– Київ, 2017. – 428 с.

 Партійна система України до і після Майдану: зміни, тенденції розвитку, 

суспільні запити. ... / Центр Разумкова у співпраці з Фондом Конрада 

Аденауера. Київ, 2015. – 137 с.

 Партійна система України: особливості становлення, проблеми 

функціонування, тенденції еволюції  (доповідь Центру Разумкова) // 

Національна безпека і оборона. – 2010. – №5.  – С.2-33. 

 Рейтинг активності та ефективності політичних партій України: 1998-2019. –

МЦПД, б.м. і р. 42 с. – URL: 

http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/reyting_efektivnost_pol_tichnih_p

art_y.pdf#page=3&zoom=auto,-179,753

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_part_sistem.pdf
http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/reyting_efektivnost_pol_tichnih_part_y.pdf#page=3&zoom=auto,-179,753


Дослідження Центру Разумкова



Дослідження групи «Рейтинг» та Київського 

міжнародного інституту соціології (КМІС)



Вивчення впливовості політичних 

партій соціологічною групою «Рейтинг»



Міжнародні конференції, присвячені 

дослідженню політичних партій, на базі 

кафедри політології ЛНУ  

 Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб.ст. і тез 
за результатами наук. конф. "Політичні партії і вибори : українські та 
світові практики" (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 
2018 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. – Львів 
: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 3. – (283 с.) 
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-3.pdf

 Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб.ст. і тез 
за результатами наук. конф. "Політичні партії і вибори : українські та 
світові практики" (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2017 
року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 1. – 378 с. 
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-1.pdf

 Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб.ст. і тез 
за результатами наук. конф. "Політичні партії і вибори : українські та 
світові практики" (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 
2016 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. – Львів 
: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – 300 с. 
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-2.pdf

http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-3.pdf
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-1.pdf
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Conf.-2.pdf


Останні дослідження кафедри політології 

ЛНУ та Фонду «Демократичні ініціативи»

Політичні партії очима виборців: як створити 

передумови ефективного представництва

https://dif.org.ua/article/politichni-partii-ochima-vibortsiv-yak-

stvoriti-peredumovi-efektivnogo-predstavnitstva

https://dif.org.ua/article/politichni-partii-ochima-vibortsiv-yak-stvoriti-peredumovi-efektivnogo-predstavnitstva

