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Питання:
• Чому українські партії є "субститутами",
тобто замінниками, які лише зовні
нагадують звичні європейські чи
американські партії?
• За яких умов українські квазі-партії (термін
Ю.Шведи) можуть стати програмними
партіями.

Шість головних відмінностей
•
•
•
•
•
•

Спосіб утворення
Цінності
Мета
Тривалість існування
Внутрішня організація
Фінансування

утворення
• переважна більшість українських партій
створені "згори" їхніми лідерами, або
руками олігархів, тоді як традиційні
європейські партії виростали "знизу”

Цінності
У партій-субститутів немає засадничих
цінностей, які відображені у їхніх
програмах. Ідеології - це найслабше місце
українських партій і навіть комуністи чи
націоналісти використовують окремі
ідеологічні кліше лише для мобілізації
виборців.

Мета
• Метою партій-субститутів є задоволення
інтересів своїх власників чи невеликої групи
членів, а не впровадження своїх цінностей,
візій, програм у суспільне життя.

Тривалість існування
• Тривалість життя більшості українських
партій вимірюється тривалістю політичної
кар'єри лідера. Як тільки лідер сходить з
політичної арени (Мороз, Симоненко,
Ющенко, Янукович) його партія, як правило,
припиняє існування

Організація
• внутрішня організація і взаємодія у таких
партіях побудована не на демократичній
конкуренції, звітності тощо, а на патронклієнтських зв’язках. На відміну від
програмних такі партії називають
клієнтелістськими.

Фінансування
• навіть парламентські партії залежні від
грошей своїх патронів. Ці фінанси, як
правило, генеруються у "сірій", або у
нелегальній "чорній" сфері, що
контролюються власниками партії і тому
витрачаються вони також не публічно

Умови змін:
• Ідеально, якщо партія виростає з широкого
суспільного руху. Це дозволяє забезпечити дві
необхідні умови ефективної партії - соціальну
базу і ідеологію.
• Виконання перших двох умов може сприяти
зміні мотивів участі у владі - від егоцентричних
до соціоцентричних, тобто позитивних
соціальних змін.
• Демократична організація (подолання закону
Міхельса)
• Відмова від олігархічного фінансування

Чи можливо це в Україні?
• Перші три умови виконати важче, ніж дві
останні.
• Суспільні рухи розмиваються, так само як і
ідеології, що негативно впливає на сталість
соціальної бази
• Демократичну організацію і фінансування
забезпечити легше
• Ті, які підуть цим шляхом мають шанс стати
програмними партіями.
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