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ністративного видів культур. Перспективи по-
дальших досліджень вбачаються в детальні-
шому вивченні процесу формування культур-
ної компетентності з урахуванням усього спек-
тра культур (субкультур), які впливають на 
професійну культуру державних службовців. 
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Анотація 
Розглянуто деякі напрями трансформації 

типології політичних партій, становлення в 
Україні політичних партій програмно-ідео-
логічного типу. 
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партії, типологія політичних партій, засади 
державного управління. 

І. Вступ  
У період трансформації суспільства зміню-

ється типологія політичних партій, формують-
ся нові їх види. У зв’язку з цим постає про-
блема дослідження програмно-ідеологічних 
партій як типу, найбільш сприятливого для 
формування засад державного управління. 

Над розробленням цієї теми плідно пра-
цюють фахіці з держаного управління, полі-
тології, зокрема: Г. Кітшельт визначив певні 
види політичних партій та досліджував пар-
тійний розвиток у посткомуністичній Європі; 
Р. Гюнтер і Л. Даймонд створили нову типо-
логію політичних партій; С. Волинець розг-
лядав поділ партій за метою діяльності; 
А. Діксіт і Д. Лондреген порівнювали про-
грамні та клієнтелистські партії. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – розглянути деякі напрями 

трансформації типології політичних партій 
та формування політичних партій – програ-
мно-ідеологічного типу в Україні. 

ІІІ. Результати 
Сучасні типології політичних партій у сві-

ті виникли наприкінці ХІХ – в середині 
ХХ ст., однак в умовах трансформації суспі-
льства партії суттєво змінилися. Розвиток 
економіки, розмивання соціальної структу-
ри, зміна цінностей суспільства – все це ві-
дображається на політичних партіях і дер-
жавному управлінні. Крім того, поява теле-
бачення, що стало суттєвим посередником 
у спілкуванні між кандидатами та виборця-
ми привело до зростання акценту на персо-
наліях політичної партії, водночас партійні 
програми перестали бути такими привабли-
вими для телебачення. Масове членство в 
політичних партіях змінилося електораль-
ною мобілізацією, партії почали реагувати 
на різноманітні конфлікти і навіть світські 
скандали, нехтуючи подекуди ідеологічними 
принципами заради електоральної приваб-
ливості. 

Як ці зміни вплинули на роль політичних 
партій у формуванні засад державної полі-
тики? Державне управління та суспільство 
вже тривалий час живуть прагненням мати 
відповідальний уряд. В умовах демократії 
йдеться про відповідальний партійний уряд. 
Формування такої моделі відповідального 
державного правління описана в теоріях 
Е. Даунса про раціональний вибір [3] та 
С. Ліпсета та С. Роккана про соціополітичні 
поділи [7]. Ці науковці розглядають політику 

як результат взаємодії між принципалами 
(“головними акторами” – громадянами і ви-
борцями) та агентами (кандидатами на ви-
борні посади, чиновниками). Модель взає-
модії між ними включає в себе п’ять суттє-
вих складових: 

1. Виборці мають політичні вподобання 
щодо розподілу ресурсів за допомогою 
держави. 

2. Виборні та призначувані чиновники, по-
літики, політичні партії агрегують преференції 
виборців і відповідні програми, які обіцяють 
реалізувати в разі перемоги на виборах (для 
спрощення інформації щодо програм, сфор-
мульовані в них вимоги розміщують у тради-
ційній “ліво-правій” шкалі ідеологій). 

3. З-поміж пропонованих програм ви-
борці обирають ту, яка найбільше відпові-
дає їхнім уявленням про доцільну державну 
політику. Також критерієм для виборців слу-
гує відповідальність політичної партії – чи 
виконала вона свої обіцянки в минулому. 

4. Партія або коаліція партій, що вигра-
ла вибори, намагається виконати свої обі-
цянки з метою зберегти довіру своїх вибор-
ців та втілити в життя їхні преференції. 

5. На наступних виборах громадяни, 
здійснюючи свій вибір, змушують правлячі 
та опозиційні партії нести відповідальність 
за втілення обіцянок у попередній період, 
оцінюючи таким чином їхні результати та 
прагнення до реалізації програм. 

Така модель добре описує в розвинутих 
демократіях взаємодію партій з виборцями, 
проте вона не враховує суттєву відмінність 
типів партій, які виникають у перехідних су-
спільствах, де в багатьох випадках відноси-
ни між політичними партіями та громадяна-
ми ґрунтуються на суто матеріальних сти-
мулах: як політичні партії, так і громадяни 
прагнуть встановити “належну ціну” за голос 
на виборах. В. Рендел також наголошує, що 
подекуди виборці зважають не на програму 
чи переваги партії, а голосують так, як їм 
вкаже реальний чи уявний патрон [1]. Якщо 
демократична відповідальність залежить від 
реальних успіхів політичних партій у забез-
печенні загального блага, економічного зро-
стання, розвитку ринку праці, монетарної 
політики, то тут ідеться про надання пере-
ваги тим чи іншим політичним партіям, нері-
вномірний розподіл на користь визначених 
електоральних груп – це клієнтелістська 
відповідальність. Клієнтелізм демонструє 
звичайний обмін, коли окремі групи чи інди-
віди за свої голоси здобувають право дос-
тупу до суспільних благ, наприклад, першо-
чергове повернення податку на додану вар-
тість, працевлаштування на пільгових заса-
дах, можливість впливати на розподіл ресу-
рсів тощо. 

Для того, щоб зрозуміти підстави консо-
лідації політичних партій та їх ставлення до 
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державного управління Г. Кітшельт запро-
понував виділити три види політичних пар-
тій: програмні, харизматичні або персоналі-
стські, клієнтелістські. Кожен з видів полі-
тичних партій має свої особливості та по-
різному працює з виборцями [6]. 

Р. Гюнтер і Л. Даймонд створили нову 
типологію політичних партій, які розрізня-
ються між собою за організаційними, ідео-
логічними особливостями та їх спрямованіс-
тю (див. рис.) [4]. 
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Рис. Типологія політичних партій Р. Гюнтера і Л. Даймонда 

 
Ця типологія містить ряд новацій. По-

перше, в ній присутній новий різновид масо-
вої партії – протогегемоністська фундамен-
талістська партія, наприклад, Ісламський 
Фронт Порятунку в Алжирі. Також визначено 
новий тип політичних партій – етнічні партії. 
Зазвичай, це слабкі партії, які викачують з 
держави гроші і не пропонують чіткої ідео-
логії чи програми. Цей тип партій дослідники 
розділяють на два підтипи: суто етнічні й 
“конгрес-національностей – партії”, які об’єд-
нують ряд етнічних груп. 

Така досить широка типологія політичних 
партій – важливий крок до розуміння бага-
томанітності партій, однак, вона представ-
ляє “ідеальні” (у веберівському сенсі) типи 
політичних партій. 

Р. Катц і П. Маєр додають до цієї класи-
фікації новий тип партій – картелі [5]. Це вид 
партій, що характеризується особливими 
відносинами з державою, втрачаючи безпо-
середній зв’язок з виборцями. Вони зале-
жать від державних субвенцій, які підтри-
мують їхнє існування. 

С. Волинець пропонує також розрізняти 
партії за метою, яку вони переслідують: го-
лоси виборців, впровадження політики або 
ж здобуття посад. Розрізняються партії та-
кож за методами роботи з виборцями й вну-
трішньою організацією. Так, партії, що оріє-
нтовані на здобуття голосів виборців, бу-
дуть більш уважні до власного членства і 
заохочуватимуть вступ до партії. Це потріб-

но, аби залучати додаткових прихильників, 
акцентуючи увагу на тому, що і так багато 
їхніх співгромадян підтримують цю партію. 
Також це створює уявлення про народність 
партії, її широку соціальну базу, породжую-
чи надію, що лідери партії також будуть “з 
народу”. Партії, що мають на меті реаліза-
цію програм, спрямовані на чітко визначені 
групи електорату. Заради реалізації своїх 
програм ці партії здатні домовлятися з ін-
шими політичними партіями. Вони мають 
чітку структуру, об’єднуючи людей зі спіль-
ними політичними поглядами. Партії, що 
прагнуть посад у державних органах, дуже 
часто акцентують увагу на своїх лідерах, на-
магаються заручитися підтримкою держав-
них органів влади [10]. 

Як бачимо, сучасні типології політичних 
партій розробляються з урахуванням такого 
важливого критерію, як партійна програма. 
Однак, у кожній з типологій програмні партії 
включені до різних видів. Г. Кітшельт виво-
дить цей тип партій з відносин політичних 
партій і виборців, протиставляючи їм клієн-
телістські партії [6]. Р. Гюнтер і Л. Даймонд 
включають програмні партії до електораль-
ного типу, які прагнуть привернути на свій 
бік виборців; разом з програмними до елек-
торальних входять персоналістські та партії, 
що прагнуть “захопити всіх” [4]. Багатьох 
авторів цікавило порівняння програмних та 
клієнтелістських партій. А. Діксіт і Дж. Лонд-
реген досліджували, як політичні партії роз-
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поділяють обіцяне між різними класами (ба-
гатими, бідними, стійкими прихильниками і 
невпевненими виборцями) [2]. 

М. Шефтер вважає, що програмні партії 
з’явилися тоді, коли зникло підґрунтя для клі-
єнтелістських відносин. Він вважає, що партія, 
яка одного разу обрала програмну чи клієнте-
лістську стратегію взаємовідносин з виборця-
ми, стає заручником цієї стратегії: виборці 
чекають від неї продовження обраної лінії [8]. 
Н. Ван де Воллі застосовує цей аргумент до 
африканських демократій 1990-х рр., зазна-
чаючи, що партії тут часто використовують 
програмну стратегію, бо не мають відповід-
них ресурсів для клієнтельських відносин 
[9]. Однак, труднощі виникають і з програ-
мами, оскільки перемогу партій на виборах 
забезпечує не програма, а етнічна чи регіо-
нальна ідентичність. 

Г. Кітшельт використовував подібні істо-
ричні аргументи, щоб пояснити партійний 
розвиток у посткомуністичній Європі [6]. Про-
грамні партії мали менше успіху і не виника-
ли там, де держава зберігала контроль за 
розподілом ресурсів, передусім економічним, 
і давала змогу політичним партіям встанов-
лювати патронажні відносини, а також у тих 
державах, у яких до початку трансформації 
панували клієнтельські відносини. 

Наукові джерела, що присвячені програ-
мним партіям, можна поділити на дві групи. 
Перша група порушує проблему взає-
мозв’язку між історією і змаганням політич-
них партій. На перемогу партій працює дові-
ра, яку вони здобувають з кожними новими 
виборами завдяки виконанню своїх перед-
виборних обіцянок, за умови, що виборці 
мають бажання відслідковувати діяльність 
партій у цьому аспекті. Якщо партії розрахо-
вують на покровителя, процес формування 
програми буде досить повільним, партія не 
буде докладати достатньо зусиль для залу-
чення виборців. Одного разу скориставшись 
такою тактикою, партія буде потребувати 
багато часу та ресурсів, аби переконати ви-
борця, що вона може працювати по-іншому. 

Сучасні тенденції розвитку політичних 
партій дають підстави стверджувати, що 
партії з традиційних масових все більше 
набувають ознак електоральних, що потре-
бують підтримки виборців з різних суспіль-
них верств. Втрачається партійна ідентифі-
кація виборців, а більшість держав надає 
партіям підтримку, зокрема технічну й фі-
нансову, саме тому електоральні партії – це 
не лише ті, які працюють на виборця, а й ті, 
які працюють на державні органи, прагнуть 
заручитися їхньою підтримкою. Бюрократія 
стає однією з вагомих соціальних груп, на 
яку орієнтуються партії. Беручи за основу 
типологію партій Р. Гюнтера і Л. Даймонда, 
погоджуємося, що електоральні партії мож-
на поділити на такі, що прагнуть “захопити 

всіх”, програмні, персоналістькі, однак вва-
жаємо за доцільне доповнити цю типологію 
клієнтелістськими партіями, що мають осо-
бливу модель стосунків з виборцями. 

Беручи до уваги опрацьовану наукову лі-
тературу, погоджуємося, що програма полі-
тичної партії відіграє важливу роль в її жит-
ті, а саме у відносинах партії з виборцями, 
справляє вплив на роль партії в державно-
му управлінні, характеризує відносини між 
партіями та органами державної влади. Ос-
кільки політична програма є критерієм від-
несення політичної партії до того чи іншого 
типу, вважаємо за доцільне відзначити, що 
програми політичних партій можуть засно-
вуватись на ідеології, потребах цільових 
груп політичної партії, їх релігійних та націо-
нальних переконаннях окремих груп. На пі-
дставі вищезазначеного програмні партії 
пропонуємо поділяти таким чином: 
– програмно-ідеологічні партії – це партії, 

які засновують свою програму на певній 
ідеології (наприклад, партії ліберальні, 
соціал-демократичні та партії зелених); 

– етнічні програмні партії – це партії, про-
грама яких заснована на уявленнях пе-
вних етнічних груп щодо цілей політики 
та державного управління; 

– програмні партії суспільних потреб – це 
партії, що беруть на себе завдання ви-
рішити конкретну проблему певної соці-
альної групи. 

IV. Висновки  
В процесі дослідження та аналізу нових пі-

дходів до формування сучасної типології по-
літичних партій було зроблено висновок, що 
запропонований нами тип “програмно-
ідеологічна” партія, що має місце у сучасних 
класифікаціях партій, є важливим інструмен-
том аналізу ролі політичних партій у форму-
ванні засад державної політики та управління. 
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Annotation 
In the article the problem of organization of 

state administration is investigated in postin-
dustry society. Possible directions of moderni-
zation of state administration are determined in 
Ukraine. 

Анотація 
Досліджено проблеми організації держа-

вного управління в постіндустріальному су-
спільстві. Визначено можливі напрями мо-
дернізації державного управління в Україні. 

Ключові слова  
Держава, суспільство, постіндустріальне 

суспільство, державне управління, моделі 
державного управління. 

І. Вступ 
В умовах економічної та політичної кризи 

для України актуальним стає пошук ефекти-
вних моделей державного управління. Мож-
на стверджувати, що державне управління 
цілком залежить від того, яким чином ви-
значаються функції держави, яка модель 
діяльності державних органів влади визна-
чена як головна для забезпечення функціо-
нування суспільства. У цьому аспекті важ-
ливим стає дослідження проблем різномані-
тного трактування змісту державно-управ-
лінської діяльності, формування якого від-
бувалося досить тривалий час. При цьому 
з’явилися різноманітні концепції держави 
(наприклад, політична, правова, соціальна 
держава тощо), які відповідали культурним 

та організаційним особливостям суспільства 
і відображали зміст державного управління. 
Сьогодні суспільний розвиток утворив новий 
тип суспільної моделі – постіндустріальний 
або інформаційний, який вимагає відповід-
ного переосмислення ролі та місця держави 
й державного управління як концентровано-
го прояву її діяльності.  

Проблема управління постіндустріаль-
ним (сучасним) суспільством не нова. У за-
хідній науковій думці проблемам дослі-
дження сучасного суспільства присвячені 
праці Д. Белла, Р. Гейлбнера, А. Гідденса, 
Л. Зидентопа, Р. Інглхарта, П. Козловськи, 
А. Пшеворського, Д.А. Растоу, А. Тоффлера, 
Ю. Хабермаса, У. Хаттона, Ф. Фукуями та 
інших. У філософії, політології, соціології, 
юридичних науках та державному управлін-
ні здійснюються спроби визначити методи 
та способи управління сучасним суспільст-
вом (В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 
В. Афанасьєв, В. Бабкін, В. Бакуменко, 
П. Бурдьє, А. Кім, В. Корженко, Н. Нижник, 
І. Пригожин, Б. Рассело та ін.). Проте, у бі-
льшості досліджень не встановлюються вза-
ємозв’язок між типом суспільства та змістом 
державного управління.  

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – визначити основні напрями 

модернізації системи державного управління 
в сучасному постіндустріальному суспільстві. 


