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  ГРАНІ 

Постановка проблеми. Дослідження пар-
тійного лідерства сьогодні є однією з актуаль-
них проблем соціогуманітарних наук, яка без-
посередньо пов’язана з характером та якістю 
політичної влади. У всіх країнах Європи, неза-
лежно від типу правління, партійне лідерство 
розглядається як важлива складова політич-
ного життя, що виступає потужним фактором 

розвитку як держави, так і політичних партій. 
Специфіка останнього полягає в тому, що, з 
одного боку, політичні партії є формою само-
організації громадян, виразниками політичних 
інтересів певного кола людей, а з іншого боку, 
через своїх представників, які одержали владу 
в результаті виборів, стають складовою части-
ною влади. Саме тому партії та лідери є впливо-
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Abstract
This article analyzes the conceptual position of the party leadership as a factor in activation processes of 

political transformation in societies. The place of the party leaders in the political processes in Ukraine, which 
belongs to the transitional societies.

It is proved that the main factor determining the place and role of party leaders in the political processes 
of transformation of societies dynamics. Where society is experiencing political transformation implemented 
constitutional changes made radical reform of public authorities, as appropriate dynamicized the role of party 
leaders. It was during the transformation of society may change the dominant ideology of the party leaders.

The role, place and their value is determined by the influence of which is carried out on the formation of 
political will and public opinion, the definition of public and governmental purposes, expressing the interests 
of social groups, political socialization and mobilization of voters of the national elite corps and replenish-
ment policy, a process of public administration. It is concluded that the party leader is the most optimal form 
of leadership political process at the present stage of modernization of Ukrainian society as well as the most 
effective mechanism for implementing group interests in politics. A certain person or even a few actors per-
form the functions of the head of the party, his supporters organized activities to achieve program goals and 
objectives.
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вими інститутами демократії, які визначають 
вектор суспільно-політичного розвитку країни.

Статус політичних партій, їхнє місце і роль 
у суспільному розвитку держави визначають 
Конституція України і чинне законодавство. 
Політичні партії, зазначено в Конституції, 
сприяють формуванню і вираженню політич-
ної волі громадян, беруть участь у виборах [11, 
с. 36]. Відповідно до Закону України «Про по-
літичні партії в Україні» політичні партії пови-
нні мати програму, в якій обов’язково викла-
даються цілі та завдання цієї партії, а також 
шляхи їх досягнення [7].

Таким чином, у сучасному розумінні пред-
ставницької демократії, партіям відводиться 
суттєва роль, а саме: формулювати, спрямову-
вати, виражати і узагальнювати ідеї, інтереси 
та погляди громадян. Цілком очевидним є те, 
що визначені функції виконують партійні лі-
дери. Саме вони представляють й обстоюють 
інтереси своїх суспільних груп на державному 
рівні, перед іншими політичними партіями, 
об’єднаннями. Відтак постановка проблеми 
аналізу партійного лідерства в активізації полі-
тичних процесів трансформаційних суспільств 
є логічною і такою, що відповідає методології 
наукового пізнання й важливим дослідниць-
ким завданням вітчизняних наук про політич-
ні процеси. Відзначимо, що політичні процеси 
у трансформаційних суспільствах відбуваються 
динамічно, що є характерною ознакою таких 
суспільств. Відтак потребує глибинного дослід-
ження роль партійних лідерів як особистостей 
і їх участі в формуванні органів державної вла-
ди, проведення реформ, організації виборів, 
забезпечення функціонування нових для сус-
пільства демократичних інституцій, реалізації 
цивілізованого формату політичних взаємовід-
носин. 

Актуалізує звернення до проблематики 
партійного лідерства і те, що більш ніж два-
дцятирічний досвід існування в Україні бага-
топартійності засвідчив, що, окрім позитивних 
її аспектів, вона дала і чимало негативного. Це 
стосується насамперед ефективності діяльності 
політичних партій та партійних лідерів. Партії 
та лідери в Україні недостатньо ефективно ви-
конують ті функції, які мали б виконувати в 
демократичному суспільстві. У цьому зв’язку 
необхідним є науковий пошук шляхів «оздо-
ровлення» всієї системи діяльності партійних 
лідерів з метою підвищення її результативності 
в політичних процесах сучасної України.

Аналіз досліджень і публікацій. Україн-
ські дослідники провели ґрунтовну роботу з 
вивчення історії політичних партій, їх виник-
нення та розвитку, з’ясували взаємини партій 
із державною владою та між собою, означили 
перспективи розвитку багатопартійності тощо. 
Певний внесок у розробку досліджуваної проб-
леми зробили сучасні вчені: Т. Бевз, В. Бе-

бик, Ю. Ганджуров, О. Гарань, В. Горбатенко,  
М. Головатий, Л. Гонюкова, С. Здіорук,  
Г. Зеленько, М. Кармазіна, Л. Кочубей, І. Кре-
сіна, В. Литвин, О. Майборода, Г. Малкіна,  
М. Михальченко, А. Москалюк, М. Обушний, 
А. Пахарєв, М. Примуш, Г. Почепцов, Ф. Ру-
дич, А. Романюк, Н. Ротар, О. Ткач, О. Травер-
се, В. Цвих, П. Шляхтун, Ю. Шведа, В. Яку-
шик та ін.

Аналіз останніх опублікованих досліджень 
виявив значне число узагальнюючих праць, 
збірників, монографій та публікацій з проблем 
сучасного становлення та розвитку політич-
ний партій в Україні. Серед них праці Л. Ада-
шис [1], В. Кафарського [10], Б. Левика [12],  
І. Цікула [17], Е. Іпатова, В. Павловського [9] 
та інші.

Аналізуючи стан дослідження проблеми 
партійного лідерства у вітчизняній літературі, 
можна констатувати, що вона висвітлюється 
здебільшого в межах таких питань, як інтере-
си держави та громадян, співвідношення по-
літичної та державної влади, елітизму, полі-
тичного плюралізму. У вітчизняній політичній 
літературі практично відсутні комплексні до-
слідження, в яких розкривалися у партологіч-
ному ключі місце та роль партійних лідерів у 
політичних процесах сучасної України. Чима-
ло дослідників розглядають партійне лідерство 
насамперед у контексті лідерства політичного. 

Мета дослідження – систематизація та уза-
гальнення концепцій щодо ролі партійного лі-
дерства у політичних процесах трансформацій-
них суспільств.

Виклад основного матеріалу. Трансформа-
ція – це процес зміни форми, вигляду, харак-
теру суспільства, правил, норм, механізмів. 
Більшість провідних учених політологів, які 
представляють різні підходи щодо пояснення 
суспільної трансформації, віддають перевагу 
ідеї свідомої діяльності людини, «вбудованої» 
в структурні обмеження, що обумовлює процес 
трансформаційних змін у суспільстві та держа-
ві й постає важливим компонентом трансфор-
маційного механізму суспільства.

На переконання В.Пугач, трансформаційне 
суспільство є особливим типом суспільства, з 
притаманними для нього власною логікою, за-
кономірностями функціонування та наявністю 
специфічних рис. Таке суспільство вирізня-
ється докорінною зміною основ соціально-еко-
номічного та політичного життя, засвоєнням 
нових політичних цінностей і норм. Як наслі-
док – порушується стан відносної рівноваги і 
стабільності, при цьому, за умови відсутнос-
ті об’єднуючої ідеї (конфронтаційний плюра-
лізм), існування постійних коливань з приводу 
вибору моделей трансформаційних процесів, 
поглиблюється хаотичний стан суспільства, 
збільшується ступінь його дезінтеграції та де-
зорієнтації, наявна невизначеність як резуль-
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татів трансформаційних перетворень, так й іс-
торичних строків останніх [15, с. 30]. 

Сучасна дискусія про процес і механізми 
трансформації суспільств ведеться у рамках 
численних наукових форумів. Вагомий внесок 
у розуміння сутності та механізмів суспільної 
трансформації вносять теорія трансформацій-
ної структури Т.І.Заславської, концепція за-
лежного пострадянського розвитку Д.Старка 
і Л.Брюста, теорія хаотичного капіталізму 
Д.Лейна, діяльнісно-структурна парадигма 
класотворення О.Д.Куценко [3, с. 82-83]. Ці 
концепції визначають поле дослідження про-
цесів у трансформаційних суспільствах, ви-
значаючи базові компоненти теоретичного й 
емпіричного аналізу. Серед таких базових ком-
понентів одним із центральних, на погляд віт-
чизняної дослідниці С.Бабенко, є поняття 
«соціального механізму» трансформації, тієї 
рушійної сили, що забезпечує інтерфейс (вза-
ємодія та взаємне структурування агентів і 
структур) структурних можливостей і обме-
жень суспільства й акторів (групових й індиві-
дуальних суб’єктів суспільного процесу), а та-
кож поняття «соціокультурний потенціал», що 
є соціокультурним джерелом функціонування 
соціального механізму трансформації [4, с. 24].

Серед означених групових й індивідуаль-
них суб’єктів суспільного процесу вагоме міс-
це займають партійні лідери, як провідники 
політичних партій. Однією із найважливіших 
функцій політичних партій та їх лідерів в умо-
вах трансформаційного суспільства є розбудо-
ва громадянських структур, які сприятимуть 
демократизації та лібералізації політичних 
процесів. Партійні лідери скрізь беруть участь 
у системі владних відносин – чи то в органах 
державної влади, чи то в лавах опозиції. Транс-
формаційні суспільства, в яких триває склад-
ний перехід від авторитарних/тоталітарних 
форм державного правління до демократичних, 
подекуди відрізняються дисбалансами у відно-
синах правляча верхівка – опозиція, а також 
по лінії керівна партія – опозиційна партійна 
сила. Дана ситуація наразі має місце у Росій-
ській Федерації, де кожен із партійних лідерів 
політичної організації, що перебуває в опози-
ції, отримує відносно незначні шанси досягну-
ти лідерства політичного. Водночас партійний 
лідер аж ніяк не може претендувати на роль 
важливого учасника загальнодержавних про-
цесів у трансформаційному суспільстві, якщо 
він не має потужних позицій як керівник в 
середовищі самої партії. Партійний лідер, на 
нашу думку, являє собою керівника політичної 
партії, який репрезентує партію у політичних 
процесах, політичних відносинах та у політич-
ній свідомості громадян і відповідає певним 
критеріям, серед яких найважливішими є 
такі: здатність управляти висуненням та ви-
рішенням партійною силою своїх стратегічних 

планів, спрямованих на досягнення поставле-
ної мети, тобто отримання посад в органах дер-
жавної влади та реалізація власних ідеологіч-
них настанов на практиці; вміння розробляти 
та забезпечувати виконання власної програми 
дій, висувати своїх прихильників на ключові 
посади держави; наявність значних інтелек-
туальних, організаційних здібностей, комуні-
кабельність, цілеспрямованість, енергійність, 
відповідальність за прийняті й реалізовані пар-
тією рішення. Особливого значення перелічені 
характеристики партійного лідера набувають 
в умовах трансформаційного суспільства, коли 
відповідні «правила гри» у внутрішньо- та між-
партійному житті ще не є остаточно усталени-
ми, а тому можуть бути з відносною легкістю 
змінені. Вміння відповідати на динамічну змі-
ну політичних, соціальних, економічних та 
культурних процесів – одна із ключових харак-
теристик представника партійного лідерства в 
країнах перехідного типу. 

Один із представників західної наукової 
думки Д.М.Бернс, досліджуючи лідерство у 
трансформаційних суспільствах, називав його 
«трансформаційним лідерством» [2, с.55]. Він 
розрізняв наступні види лідерства у політич-
ному процесі: а) інтелектуальне – своєрідна 
аналітико-нормативна відповідь на актуальні 
потреби суспільства; б) реформаторське – лі-
дерство одночасне «трансдієве» за процесом 
і результатом і «трансформаційне» за духом; 
в) революційне: загальновідомі функції й цілі 
партійних лідерів-революціонерів; г) героїчне. 
Індивідам у трансформаційному суспільстві по-
трібний лідер для ідентифікації з ким-небудь 
більш могутнім, ніж вони, а лідеру потрібні ві-
домі для задоволення своїх особистих мотивів. 
Саме герої символізують ідеї й персоніфікують 
рух [2, с. 57-60].

Політичний процес є одним із процесів у 
суспільстві, який забезпечує формування нової 
політики та залучення відповідних політичних 
ресурсів для цієї мети. Він охоплює усі стадії 
історичного становлення та практичного функ-
ціонування політичної системи і спрямовані на 
досягнення політичних цілей [13, с. 135]. 

Також політичний процес відображає де-
кілька важливих форм волевиявлення грома-
дян. До цих форм відносяться різноманітні 
способи презентації рядовими учасниками по-
літичного процесу своїх інтересів у різноманіт-
них проявах, серед яких важливе місце займає 
участь у політичних партіях та просунення по 
партійній ієрархії, кар’єрній драбині аж до 
партійного лідерства.

Політичними процесами сучасного окре-
мо взятого суспільства є: формування органів 
державної влади; динамічна зміна політичних 
і партійних еліт; чітке дотримання законності 
та інших демократичних норм; реалізація зов-
нішньої політики, захист інтересів держави у 
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системі міжнародних відносин; забезпечення 
соціально-економічного розвитку суспільства; 
виховання політичної свідомості громадян; за-
лучення громадян до управління державними 
справами; формування незалежних громад-
ських інституцій різного спектра (політика, 
економіка, культурна спадщина) [13, с. 137-
138].

У трансформаційних суспільствах політич-
ні процеси особливо динамічні. З одного боку, 
автократія чи тоталітаризм (наприклад СРСР) 
передбачає практичну відсутність справед-
ливої політичної конкуренції, боротьби ідей, 
суперництва харизматичних партійних ліде-
рів тощо. З іншого боку, усталена демократія 
також не може характеризуватися активним 
партієтворенням, висуненням партійних ліде-
рів, творенням нових союзів і блоків між по-
літичними силами. Багато старих демократій 
взагалі мають біпартійну систему (США, Ве-
ликобританія), що, звичайно, також стримує 
динаміку політичного процесу. Трансформа-
ційні суспільства мають інші характеристики 
– так у посткомуністичній Польщі упродовж  
1990-х років виникли понад 200 політичних 
партій. Число зареєстрованих партійних сил у 
незалежній Україні також вже впевнено пере-
вищує 200. Водночас не всі трансформаційні 
суспільства характеризуються демократич-
ністю та активним партієтворенням. Низка 
пострадянських держав, які цілком можна 
віднести до трансформаційних (перехідних), 
впевнено зайняли антидемократичний шлях 
розвитку і процес впливу незалежних партій-
них лідерів на політичні процеси різко обмеже-
ні. Наприклад, колишні радянські республіки 
Середньої Азії та Закавказзя, трансформаційні 
суспільства на Близькому та Середньому Сході. 

У сталих демократіях Заходу упродовж 
багатьох десятиліть були вироблені ряд прин-
ципів участі партійних керівників у політич-
ному процесі. Аналіз відповідних положень 
політичної думки [6, с. 70; 8, с. 191] дозволив 
стверджувати, що такими принципами можуть 
вважатися наступні: політичної та ідеологічної 
багатоманітності, конкурентності, толерант-
ності, а також системності. Відповідь на питан-
ня, чи дотримуються ці засади в повній мірі у 
трансформаційних суспільствах, є скоріш за 
все негативною. 

Не є винятком і Україна. На переконання 
більшості західних політологів, тут досить чіт-
ко забезпечується ідеологічна багатоманітність 
партійних сил та їхніх лідерів. Партієтворення 
здійснюється на системній основі – це є реалі-
зація принципу системності. Водночас стану 
справ із забезпеченням справжньої конкурент-
ності та толерантності викликає масу запитань 
та критичних зауважень із боку західного спів-
товариства [14].  

Отже, ключовим явищем, яке визначає 

місце і роль партійних лідерів у політичних 
процесах трансформаційних суспільств, є ди-
наміка. Там, де в суспільстві відбуваються по-
літичні трансформації, реалізуються конститу-
ційні зміни, проводяться радикальні реформи 
органів державної влади, відповідним чином 
динамізується і роль партійних лідерів. Саме в 
період трансформації суспільства може зміни-
тися домінуюча ідеологія партійних лідерів.

Що стосується одного із найбільших транс-
формаційних суспільств Європи – українського 
– то тут складне явище формування партійного 
лідерства та вплив його на загальні політичні 
процеси пройшов через кілька стадій: від руй-
нування монопартійної системи наприкінці 
80-х – на початку 90-х рр. ХХ століття, через 
формування перших вітчизняних партій все-
редині 1990-х років, демократизаційні тенден-
ції епохи Помаранчевої революції (середина  
2000-х рр.) до складного сучасного процесу 
партійної структуризації в Україні, який су-
проводжується конституційними змінами та 
внутрішньополітичними реформами (2010-
2013 рр.). Особливо активно багатопартійна по-
літична система в Україні формувалася у пер-
шому десятилітті ХХІ сторіччя. 

Практично всі найбільш значні партійні 
лідери незалежної України брали участь у чис-
ленних останніх президентських та парламент-
ських виборах у нашій державі – у 2004, 2006, 
2007, 2010 роках і не лише брали, а й забезпе-
чили їхню загальновизнану демократичність 
і прозорість. Чи буде така тенденція активної 
громадянської позиції й участі партійних ліде-
рів дотримана у ході наступних виборів до Вер-
ховної Ради України – покаже час.

Таким чином, розглянувши науковий ас-
пект даної проблематики, ми прийшли до та-
ких актуальних висновків. 

Роль і місце партійних лідерів у політич-
них процесах у трансформаційних суспільствах 
визначаються динамікою демократичних пере-
творень у цих країнах. 

Висновки. Інститут партійного лідерства у 
політичному процесі характеризує певну сто-
рону, механізм дії системи свідомості, культу-
ри у політичній сфері суспільного життя. Цей 
інститут забезпечує динаміку партієтворення, 
а воно в свою чергу сприяє відтворенню полі-
тичної системи, приходу до неї нових лідерів, 
ідей, організаційних структур. Обмеження 
партієтворення, узалежнення партійних ліде-
рів від волі правлячих кіл трансформаційно-
го суспільства руйнує національну політичну 
систему, знищує паростки демократії, забезпе-
чує повернення авторитаризму. І навпаки, чим 
активніше лідери партій різного ідеологічного 
і соціокультурного спектра беруть участь у по-
літичних процесах, тим швидше і динамічніше 
формується громадянське суспільство, тим не-
зворотніші демократичні зміни у ньому. Відпо-
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відним чином тим ближчий стає період, коли 
означена країна вже не належатиме до групи 
країн перехідного типу, а впевнено увійде в 
коло високорозвинених демократій.

Зарубіжні й вітчизняні дослідники єдині 
стосовно того, що у трансформаційних суспіль-
ствах, як і в розвинених демократіях, інститут 
лідерства партійних сил виступає потужним 
кадровим резервом для «соціального ліфтингу» 
політичних діячів до вищих владних органів, 
формацій  місцевого самоврядування, багатьох 
органів виконавчої влади. 

На нашу думку, на даний час в Україні 
відбувається другий етап структурної транс-

формації. Завершується політична структу-
ризація політичного процесу розпочата після 
президентських виборів 2010 р. Нині в нашій 
державі відбувається  реформа органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, прохо-
дить складний етап формування цивілізованих 
відносин між провідною політичною партією 
(Партія регіонів) й опозиційними партійни-
ми силами. Від результативності цього етапу 
трансформації, а також від активної участі в 
ній лідерів усіх без винятком я вітчизняних по-
літичних партій залежить входження України 
до групи найбільш високорозвинених демокра-
тій.
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