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Вступ. Актуальність дослідження політико-
ідеологічних орієнтацій у сучасному україн-
ському суспільстві зумовлена тим, що, по-перше, 
в основі політико-ідеологічних орієнтацій лежать 
ціннісні ідеологічні конструкти, які відобража-
ють сприйняття і оцінку суспільства і особис-
тості в соціально-політичному вимірі, і, по-друге, 
дослідження політико-ідеологічних орієнтацій 
потребує виявлення домінуючих політичних іде-
ологій основних політичних суб’єктів – політич-
них партій і об’єднань.

Вивчення політико-ідеологічних орієнтацій має 
міждисциплінарний характер, ця проблематика 
перебуває на перетині наукових інтересів полі-
тології, соціології, політичної психології. Сучасні 
методологічні основи наукового аналізу полі-
тико-ідеологічних орієнтацій закладено в працях 
Г. Алмонда та С. Верби, вагомий внесок зробили 
А. Ваторопін, Д. Гавра, Є. Головаха, В. Матусович, 
Г. Пирог та інші.

В основі політико-ідеологічних орієнтацій 
лежить концептуально оформлена політична іде-

ологія. У сфері вивчення і класифікації політич-
них ідеологій плідно працюють як зарубіжні, так 
і вітчизняні науковці, зокрема: А. Мендра, Р. Гароді, 
Ф. Кирилюк, В. Пугачов, Дж. Лоррейн, К. фон 
Бейме, М. Дюверже, Ю. Шведа, А. Панеб’янко, 
С. Конончук, В. Лага, М. Тучек та багато інших.

Мета та завдання. Мета дослідження – вия-
вити політико-ідеологічні орієнтації політичних 
партій (на прикладі Запорізької області).

Результати. Є кілька підходів до трактування 
політичних орієнтацій. Так, у роботах одних авто-
рів політичні орієнтації розглядаються як «оці-
ночно-однозначна реакція суб’єкта на політичний 
об’єкт» [4, с. 68]. Інші дослідники розглядають 
політичні орієнтації як «спрямованість особистості 
на певні політичні ідеї і цінності, на ті чи інші полі-
тичні сили; у сукупності є зовнішніми силами, які 
регулюють і детермінують мотивацію особистості 
і їх поведінку в політичній сфері» [3, с. 39–40]. Ці 
інтерпретації об’єднує розуміння політичних орієн-
тацій як оцінного ставлення суб’єкта до явищ, про-
цесів і норм політичного простору.
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У статті розглянуто особливості політичних партій як суб’єктів репрезентації 
політико-ідеологічних орієнтацій у суспільстві. Визначено, що політичні партії можна 
розглядати як структурний елемент соціальної системи як колективну форму 
організації та інституалізації соціально-групової активності, як чинник формування 
й вираження громадської думки та ідеологічних установок різних соціальних груп, 
а отже, як суб’єкт репрезентації політико-ідеологічних орієнтацій у суспільній 
свідомості. У статті наведено результати емпіричного дослідження особливостей 
політико-ідеологічних орієнтацій сучасних політичних партій (на прикладі Запорізької 
області), серед яких домінують ліберально-демократичні і соціал-демократичні 
ціннісні політико-ідеологічні орієнтації.
Ключові слова: політика, політичні партії, політичні орієнтації, політична ідеологія, 
програмні партії, прагматичні партії.

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ



  ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

121Політичні партії як суб’єкти репрезентації політико-ідеологічних орієнтацій ... || C. 120–125

Як зазначає Г. Пирог, завдяки своїй можливості 
оцінювати соціально-політичну дійсність політична 
орієнтація дозволяє структурувати зовнішній щодо 
суб’єкта соціально-політичний простір у змістов-
ному й оцінному планах [10, с. 337]. Своєю чергою 
оцінне ставлення передбачає вибір за критерієм 
«своє» і «чуже», що і виявляється політичною орі-
єнтацією ідентичності особистості.

Формування політичних орієнтацій характери-
зується двофазністю. Перша фаза – комунікативна 
взаємодія з простором реальних або віртуальних 
ідеологічних дискурсів, структурування цього про-
стору і первинна ідентифікація реальних акторів 
політичного процесу, будь то інституції або персо-
налії в межах найпростіших дискурсивних опози-
цій. Друга фаза – це позиціювання суб’єкта в межах 
сформованої системи координат, відшукання його 
власного місця на «політичній карті» [4, с. 68].

Важлива роль у розумінні політичних орієнта-
цій належить Г. Ділігенському, який визначав їх 
як «уявлення про відповідні їхнім потребам цілі 
політичної діяльності та прийнятні для них засоби 
досягнення цих цілей» [5, с. 250]. Він визнає їх, 
з одного боку, продуктом соціально-політичних 
процесів, а з іншого – рушійною силою суспільно-
політичної поведінки людей.

В. Павлов розуміє політичні орієнтації як сис-
тему ціннісно-мотиваційних уявлень про політичні 
процеси, явища і соціально-політичний простір 
в загалі, яка формує політичну поведінку [9]. За 
В. Павловим. політичні орієнтації, по-перше, визна-
чають спектр політичних партій у демократичному 
суспільстві, по-друге, формують політичну куль-
туру в суспільстві, яка орієнтує громадян на відпо-
відальність за ухвалені органами влади політичні 
рішення і закріплює необхідні для цього форми 
політичної участі.

Загалом політичні орієнтації виступають як вза-
ємовпливові механізми, що визначають політичні 
інтереси і уподобання, представлені в суспільній 
свідомості, в основі яких лежить концептуально 
оформлена політична ідеологія.

Політична ідеологія як категорія є однією з про-
відних у термінологічній системі політологічної 
науки і має досить широкий спектр тлумачення: 
1) це практика відтворення ціннісно-смислових 
систем у суспільстві; 2) комплекс ціннісних ідео-
логем і імперативів певної соціальної групи, про-
шарку, класу; 3) засіб легітимізації влади; 4) про-
цес комунікації держави і суспільства; 5) сукупність 
ціннісних уявлень і переконань щодо соціального, 
політичного і економічного розвитку держави 
[11, с. 459]. Так, Б. Каріпов розглядає політичну 
ідеологію як своєрідну інтелектуальну схему, засіб 
спрощення політики, інструмент формалізації сус-
пільної самосвідомості. Ідеологія в його розумінні 
постає як нормативно-символічний складник полі-
тики; вона формулює схематичні й розгорнуті кар-

тини минулого, сьогодення та майбутнього, а також 
раціоналізує політику, адже через проєктування 
політичного простору вибудовує певні конфігурації 
владних відносин [7, с. 283–284].

Політична ідеологія як основа політичних орієн-
тацій базується на певній ціннісній системі, тому 
саме цінності виступають як компоненти ідеоло-
гічної системи як окремих політичних суб’єктів, 
так і політичного простору суспільства загалом. 
Е. Хейвуд зазначив, що політичні ідеології можна 
розділити за ціннісними ознаками як праві (влада, 
традиція, порядок, радикалізм, націоналізм), цен-
тристські і ліві (свобода, права, рівність, реформи), 
і центристські, що представляють комбінацію цих 
цінностей [14, с. 313].

Отже, політична ідеологія являє собою концеп-
туально оформлений ціннісний конструкт сприй-
няття соціальної і політичної дійсності і місця осо-
бистості в такому соціально-політичному просторі, 
що врешті-решт визначає політико-ідеологічні орі-
єнтації в суспільній свідомості.

Дослідження політичних партій, які відіграють 
важливу роль у державно-політичній системі сучас-
них держав, є однією з найактуальніших проблем 
цілої низки сучасних суспільних наук – філософії, 
державознавства, політології, соціології та суспіль-
ствознавства. Є безліч визначень політичної партії 
з різних теоретико-методологічних підходів. Зупи-
нимося на визначенні одного з відомих американ-
ських політологів Д. Ептера. Так, використовуючи 
системний підхід, він характеризує політичні партії 
як складові елементи політичної системи, «підсис-
тему», що організовує діяльність уряду [13]. При 
цьому основною ознакою політичних партій він 
вважає формування громадської думки, розробку 
політичного курсу, який стає рушійним мотивом 
діяльності уряду й забезпечує розумний баланс 
між громадською думкою та державною владою. 
Інша важлива його характеристика полягає в тому, 
що форма політичної партії залежить від низки 
соціально-політичних характеристик суспільства, 
від наявних у суспільстві соціальних розколів.

Отже, політичні партії, рухи і об’єднання висту-
пають основним суб’єктом репрезентації полі-
тико-ідеологічних орієнтацій, що мають певну 
ідеологічну спрямованість і погляд на соціальний, 
економічний і політичний розвиток суспільства 
і представлені в масовій свідомості. Таким чином, 
політичні парії і рухи виступають як суб’єкти репре-
зентації політичної ідеології в суспільстві.

Нині є багато класифікацій політичних пар-
тій за ідеологічною спрямованістю. Так, К. фон 
Бейме за ідеологічною ознакою виділяє ліберальні,  
радикальні, консервативні, селянські, соціал-демо-
кратичні, соціалістичні, комуністичні, регіональні, 
етнічні, крайні праві та екологічні партії [2]. А. Ямруз 
виділяє такі основні типи політичної ідеології: консер-
вативний, ліберальний і соціал-демократичний [15].
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Французький соціолог, політолог М. Дюверже 
загалом вважав структурну диференціацію партій 
важливішою за ідеологічну, не заперечуючи моти-
ваційної ролі ідеології з боку як суспільних груп, 
так і партій. Дослідник зазначає, що в політичній 
орієнтації громадян відіграють роль дві групи чин-
ників: приватні (локальні) та загальні, або чинники 
особистісні та чинники ідеологічні [6].

Особливої уваги потребує підхід А. Панеб’янко, 
який виділяє масово-бюрократичні парті і елек-
торально-професійні партії [16]. Так, масово-
бюрократичні партії у своїй основі мають вира-
жений ідеологічний компонент, традиційну 
структурно-організаційну будову (партійна бюро-
кратія, активне членство, колегіальність у керів-
ництва), електорально-професійні партії, на 
думку А. Панеб’янко, відзначаються центральною 
роллю професійних політиків, є електорально орі-
єнтованими, фінансуються за допомогою зацікав-
лених груп і державою, спрямовані на вирішення 
конкретних соціально-політичних і соціально-еко-
номічних проблем, причому ідеологічний склад-
ник не відіграє провідної ролі [16].

Спираючись на аналіз наукової літератури 
та на класифікацію типів партій А. Панеб’янко, 
роль ідеології у політичній практиці сучасних пар-
тій можемо представити таким чином (табл. 1) [16].

С. Конончук, погоджуючись із поділом сучас-
них політичних партій А. Панеб’янко, що в основі 
масово-бюрократичних партій лежить політична 
ідеологія, обґрунтовує роль і місце ідеології 
у функціонуванні електорально-професійних пар-
тій [8] і виділяє партії сильної ідеологічної артику-
ляції (програмні партії) та електорально-профе-
сійні партії слабкої ідеологічної артикуляції, або 
прагматичні.

Варто зазначити, що в українському політич-
ному просторі присутні різні за ідеологічною озна-
кою і силою ідеологічної артикуляції політичні пар-
тії, але в умовах глобальних і локальних викликів 
політико-ідеологічний дискурс в українському 
політикумі трансформується і набуває специ-
фічних рис. Так, М. Примуш виділяє такі ідеоло-
гічні тренди в процесі розвитку партійної системи 
в Україні [12, с. 63–70]: 1) гібридизація політичної 
ідеології як трансформація ідеологічних засад 

політичних партій залежно від електоральних сим-
патій і очікувань суспільства, інтересів певних груп. 
Гібридизація полягає в тому, що політична партія, 
яка знаходиться у владі, трансформує свої ідео-
логічні погляди залежно від електоральних сим-
патій суспільства; 2) ідеологія як «необов’язковий 
атрибут» політичних партій; 3) феномен «партії 
влади» в Україні як чинник «деідеологізації» пар-
тійного життя. Історично в українських умовах, 
як це показали С. Конончук та С. Ярош, «партія 
влади» практично завжди змінює свої ідеологічні 
принципи залежно від політичної ситуації в країні 
та власного рейтингу напередодні виборів. Таким 
чином, ідеологічна криза в партійній системі лише 
поглиблюється; 4) феномен «лідерських» партій. 
Це підкреслює тезу щодо загальної кризи тради-
ційних ідеологій, особливо в такому суспільстві, 
як Україна, що характеризується незавершеними 
процесами суспільної трансформації і консолідації 
демократії; 5) ідеологія як товар. Це одна з попу-
лярних в українських експертних і публіцистичних 
середовищах думок, що базується на тому, що іде-
ологія політичної партії розглядається фактично 
як передвиборчий товар, або ж, говорячи мовою 
бізнесу, «унікальна торгова пропозиція».

Загалом ідеологічний спектр українських пар-
тій традиційно демонструє ознаки розмитості, 
неузгодженості, протиріччя фундаментальних 
ідей, а сама ідеологія партій виступає ситуатив-
ним, необов’язковим явищем. Значною мірою це 
є відображенням ситуації, за якої національна 
ідея як система національних цінностей, на яких 
має базуватися спільна для всіх провідних полі-
тичних сил система цілей і пріоритетів державної 
політики, знаходиться у стадії свого формування 
і перебуває під впливом різного роду внутрішніх 
і зовнішніх чинників.

Для виявлення особливостей політико-ідео-
логічних орієнтацій українських політичних партій 
нами було здійснено контент-аналіз програм осно-
вних українських політичних партій, які представ-
лені в парламенті.

На першому етапі дослідження за допомогою 
статистичної програми Text Statistic було визна-
чено показник рівня ціннісно-ідеологічної наповне-
ності програм політичних партій, тобто обсяг ідео-

Таблиця 1
Ідеологічні складники у політичних практиках партій

Масово-бюрократичні Електорально-професійні
Артикуляція власних політичних інтересів як «загальної 
волі»

Артикуляція власних політичних інтересів як «загаль-
ного інтересу»

Ідеологічна вмотивованість політичної діяльності Ідеологія як один із мотивів політичної діяльності
Ефект «символічного впізнання» Ефект «демократичного контракту»
Мобілізація мас для колективної політичної дії Мобілізація виборців для електоральної підтримки
Наявність ідеологічного апарату, відповідального  
за роботу із членами

Наявність професійних служб, відповідальних за PR 
та роботу зі ЗМІ

Джерело: [16]
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логем та інших понять, які виконують ідеологічну 
функцію в текстах програм політичних партій.

Аналіз спирається на частоту вживання в тексті 
загальних понять (ідея, ідеологія, ідеологічний), 
ідеологем (комунізм, соціалізм, тоталітаризм, 
лібералізм, консерватизм, націоналізм, центризм, 
демократія, громадянське суспільство, революція) 
та близьких за змістом слів, понять із ціннісним 
навантаженням (свобода, соціальна справедли-
вість, добробут, загальне благо, гідність, воля, 
толерантність) – у відсотках до кількості слів у тек-
сті. На рис. 1 представлено результати аналізу 
у відносних показниках.

Отже, за формальними ознаками, сильний 
рівень ідеологічності мають програми партії 
«Європейська солідарність» і партія «Опозиційна 
платформа – за життя», до них наближається ВО 
«Батьківщина». Слабкий рівень ідеологічності 
мають програми партій «Слуга народу» і «Голос».

Безперечно, наведений вище аналіз відтворює 
лише загальні риси ідеологічної поляризації полі-
тичних партій в Україні. Для визначення характеру 
ідеології необхідно розглядати контекст вживання 
ідеологем, до того ж варто враховувати, що на пер-
ший погляд нейтральні поняття (наприклад, «соці-
альна справедливість») можуть мати ідеологічні 
конотації і смисли.

Для цього було проведено контент-аналіз про-
грам релевантних українських політичних партій 
за методикою, яка була розроблена О. Агарковим 
і спрямована на визначення напряму ціннісно-іде-

ологічних орієнтацій: ліберально-демократичний 
(баланс гілок влади при взаємній конкуренції, мож-
ливість сильної президентської влади, пріоритет 
місцевого самоврядування, консервативно-рефор-
маторська політика), соціал-демократичний (пар-
ламентаристська демократія, помірні реформи), 
соціалістичний/комуністичний (декларація власті 
трудящих при партійній монополії, схильність до 
радикалізму), націонал-демократичний (націо-
нальний суверенітет, президентська влада, схиль-
ність до радикалізму) [1].

У таблиці 2 наведені кількісні результати кон-
тент-аналізу програм політичних суб’єктів.

Для подальшого дослідження політико- 
ідеологічних особливостей політичних суб’єктів 
було застосовано метод експертного опитування. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Партія "Слуга народу"

Партія "Голос"

Партія ВО "Батьківщина"

Партія "Опозиційна …

Партія "Європейська …

Таблиця 2
Кількісні результати контент-аналізу програм політичних суб’єктів  

в українському політичному просторі

Політичний суб’єкт Напрями політико-ідеологічних орієнтацій % висловлювань  
(ідеологем і цінностей)

Партія «Слуга народу»

Ліберально-демократичний 50
Соціал-демократичний 45
Соціалістичний/комуністичний 2
Національно-демократичний 3

ВО «Батьківщина»

Ліберально-демократичний 38
Соціал-демократичний 44
Соціалістичний/комуністичний 9
Національно-демократичний 9

Партія «Голос»»

Ліберально-демократичний 30
Соціал-демократичний 9
Соціалістичний/комуністичний 3
Національно-демократичний 58

Партія  
«Опозиційна платформа –  

за життя»

Ліберально-демократичний 20
Соціал-демократичний 44
Соціалістичний/комуністичний 28
Національно-демократичний 8

Партія «Європейська  
солідарність»

Ліберально-демократичний 28,5
Соціал-демократичний 14
Соціалістичний/комуністичний 3
Національно-демократичний 54,5

Джерело: результати авторського дослідження

Рис. 1. Індекс ідеологічності українських партій,  
що представлені у Верховній Раді України

Джерело: результати авторського дослідження
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Як експерти виступили керівники осередків і регі-
онального апарату українських партій у Запорізь-
кому регіоні, а також депутати міської і обласної 
ради. Вибірка становила 50 експертів (серпень 
2020 р.). (рис. 2).

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Ліберально-демократичні орієнтації 

Соціал-демократичні орієнтації 

Соціалістичні/Комуністичні орієнтації 

Національно-демократичні орієнтації 

2,67 

3,74 

2,58 

2,39 

 

Рис. 2. Оцінка основних політико-ідеологічних 
ціннісних орієнтацій у сучасному українському 

суспільстві на прикладі Запорізької області 
(середні значення)

Джерело: результати авторського дослідження

Отже, на думку експертів в українському 
суспільстві переважають соціал-демократичні 
і ліберально-демократичні політико-ідеологічні орі-
єнтації. Порівняно низький показник національно-
демократичних ідеологічних орієнтацій пов’язаний 
зі специфікою Запорізького регіону, де переважа-
ють ліві та лівоцентристські ідеології.

Висновки. Таким чином, можна зробити певні 
висновки: по-перше, політичні партії можна розгля-
дати як структурний елемент соціальної системи, 
як колективну форму організації та інституалізації 
соціально-групової активності, як чинник форму-
вання й вираження громадської думки та ідеоло-
гічних установок різних соціальних груп, а отже, 
як суб’єкт репрезентації політико-ідеологічних орі-
єнтацій у суспільній свідомості; по-друге, серед 
українських політичних інституцій переважають 
ліберально-демократичні і соціал-демократичні 
ціннісні політико-ідеологічні орієнтації, досить 
стійкими залишаються ідеологічні імперативи 
соціалістичної спрямованості; по-третє, серед 
політичних партій сильної ідеологічної артику-
ляції (програмні партії) провідне місце займають 
ВО «Батьківщина», «Опозиційна платформа – за 
життя», «Європейська солідарність», серед партій 
слабкої ідеологічної артикуляції (прагматичні пар-
тії) – «Слуга народу», «Голос».

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень є виділення механізмів формування полі-
тико-ідеологічних орієнтацій в українському соціумі 
в контексті розвитку інформаційного і мережевого 
суспільства.
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The article analyzes the approaches to the political orientations’ treatment in relation to 
the interpretation of the unification, the understanding of political orientations as the subject 
evaluative attitude to the phenomena, processes and norms of the political space. A biphasic 
nature was found in the formation of political orientations: the first is, communicative 
interaction with the space of real or virtual ideological discourses, the structuring of this 
space and the primary identification of real actors in the political process, be they institutions 
or personalities within the simplest discursive oppositions. The second is, the positioning 
of the subject within the established coordinate system, finding his own place on the “political 
map”.
The study determines that political orientations act as mutual influence mechanisms that 
determine political interests and preferences presented in the public consciousness, which 
are based on a conceptually formed political ideology.
It has been proved that political ideology is a conceptually formulated value construct of social 
and political reality perception and the place of an individual in such a socio-political space in 
relation to political and ideological orientation in public consciousness.
The article considers the features of political batches as representation of political 
and ideological orientations subjects in society. It has been determined that political 
batches can be considered as a structural element of the social system, as a collective form 
of organization and institutionalization of social group activity, as a factor in the formation 
and expression of public opinion and ideological attitudes of various social groups, and therefore 
as a representation of political and ideological orientations subject in public consciousness. 
The article presents the results of the empirical study in political and ideological orientations’ 
peculiarities in modern political batches (on the example of the Zaporizhzhia region), among 
which liberal-democratic and social-democratic value political and ideological orientations 
dominate.
Key words: politics, political parties, political orientations, political ideology, software parties, 
pragmatic parties.
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