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Кольцов В. М. 
 

СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ 

НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 

Аналізується специфіка становлення багатопартійної системи в країнах 

колишнього Радянського Союзу, від кінця 80-х років до теперішнього часу. 

Обґрунтовується величезний вплив колишнього політичного монополізму КПРС на 

політичні процеси вже незалежних країн. Розглянуто специфіку кожної з 

пострадянських республік і показано наявність кризових ситуацій у більшості з них. 

Ключові слова: політичний монополізм, багатопартійність, політична система, 

політичний процес, пострадянські країни, громадянське суспільство, президент, 

партія влади, конфлікт, криза. 

 

Кольцов В. М. Специфика становления и функционирования многопартийности на 

постсоветском пространстве. 

Анализируется специфика становления многопартийной системы в странах 

бывшего Советского Союза, с конца 80-х годов по настоящее время. Обосновывается 

огромное влияние прежнего политического монополизма КПСС на политические 

процессы уже независимых стран. Рассмотрена специфика каждой из постсоветских 

республик и показано наличие кризисной ситуации в большинстве из них. 

Ключевые слова: политический монополизм, многопартийность, политическая 

система, политический процесс, постсоветские страны, гражданское общество, 

президент, партия власти, конфликт, кризис. 
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Koltsov V. M. The specifics of becoming and functioning of multi-party system on 

postsoviet space. 

Scientific meaningfulness of the investigated problem consists in that process of 

constructing and functioning of the party systems in each of postsoviet republics is far not 

completed, but positive and negative experience of neighbours acquires a value for 

reformation of the system of state power in Ukraine. 

This direction was carefully investigated by such scientists, as O. Dolzhenkov, 

I. Kanevskiy, R. Palshkov, S. Naumkina, O. Novakova, O. Radchenko, A. Romanyuk, 

A. Rudich, O. Fisun and other. 

The purpose of the article is to reveal the specifics of design of the party systems in 

postsoviet republics and to define a vector of their subsequent development. 

Consequently, the specifics of postsoviet multi-party system is that at first it was formed 

in the process of sharp competitive activity with the political monopolism of CPSU. Important 

point in opposition documents was a requirement to clean the article sixth of Constitution of 

the USSR, where it was talked that CPSU is leading and sending force of soviet society. 

Exactly in this period was the absolute monopoly of CPSU. 

Estimating the process of «improvement» of republican structures of СPSU, it is 

followed to mean that party structures in a large measure substituted by state machine, that is 

why separation of republican parties from СPSU was, actually, the first stage of political 

independence. 

Consequently, in postsoviet republics the only limited experience of existence of political 

pluralism was accumulated in comparison, for example, with the European countries. 

Therefore existent contradictions, in default of possibility of their decision in the proper 

institutional forms, are instrumental in the increase of latent crisis potential. One of the 

reasons of crisis political situation in our state is that the valuable party system is not formed 

in Ukraine (it exists only as an aggregate of separate parties). From point of the electoral 

system and organization of power, complete party membership of power is attained in 

Ukraine. However, many parties execute the function of reflection and defending of public 

interests. Party power which does not present society constantly carries conflicts between 

business-groups for redistribution of property and advantageous sources of profits in a 

policy. And all society is pulled in these conflicts. 

Therefore the scientific analysis and prognostication of optimum ways of resolving of 

such far not latent conflicts is task number one both for political theory and political practice 

in most postsoviet countries. 

Key words: political monopolism, multi-party system, political system, political process, 

postsoviet countries, civil society, president, party of power, conflict, crisis. 

 

Наукові дослідження політико-інституційних процесів, пов’язаних з дизайном 

становлення багатопартійності у пострадянських суспільствах, мають значний 

прогностичний потенціал щодо можливих траєкторій розвитку політичних систем і 

політичних режимів пострадянського простору. Однак, незважаючи на значні розробки 

у цьому напрямі, вважати цю тему вважати завершеною, яка не потребує нових 

наукових досліджень, висновків і прогнозів, було б серйозною помилкою. Наукова 

значущість досліджуваної проблеми полягає і в тому, що сам процес конструювання та 

функціонування партійних систем у кожній з пострадянських республік далеко не 

завершений, а відповідно позитивний та негативний досвід сусідів набуває значення 

для реформування системи державної влади в Україні. 

Цей напрям ретельно досліджували такі відомі вітчизняні вчені, як О. Долженков, 

І. Каневський, К. Пальшков, С. Наумкіна, О. Новакова, О. Радченко, А. Романюк, 

Ф. Рудич, О. Фісун та ін. 
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Мета статті полягає у виявленні специфіки дизайну партійних систем 

пострадянських республік та визначити вектор їхнього подальшого розвитку. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– дати загальний аналіз інституціоналізації політичного плюралізму як найважливішої 

передумови демократичних змін на пострадянському просторі, зокрема через розгляд 

становлення багатопартійності; 

– дослідити феномен «кольорових» революцій, його місце в схемах демократичного 

транзиту та інституціональні наслідки для політичних систем і політичних режимів. 

Відтак специфіка пострадянської багатопартійності полягала в тому, що вона 

спочатку формувалася в процесі гострої конкурентної боротьби з політичним 

монополізмом КПРС. Важливим пунктом в опозиційних документах була вимога: 

прибрати ст. 6 з Конституції СРСР, де говорилося про те, що КПРС є керівною і 

спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, 

державних і громадських організацій. Саме в цей період ще за абсолютної монополії 

КПРС з її лав стали виділятися різні групи, перетворюючись на самостійні партії. Таке 

було характерно для багатьох республіканських партійних організацій. Були створені: 

Демократична платформа в Компартії Молдови (ДПКПМ) як незалежна Компартія 

Молдови, Компартія Естонії (самостійна), Демократична платформа в Компартії 

України (надалі Партія демократичного відродження України), Демократична партія 

праці Литви (створена на базі «самостійної» компартії Литви, надалі отримала цю назву 

на позачерговому з’їзді КП Литви), Демократична партія праці Латвії (створена на базі 

Незалежної компартії Латвії) та ін. 

Оцінюючи цей процес «усамостійнення» республіканських структур КПРС, слід 

мати на увазі, що партійні структури великою мірою підміняли собою державний 

апарат, тому відкол республіканських парторганізацій від КПРС був, власне, першим 

етапом політичної незалежності. 

У Латвії, Литві, Естонії ще наприкінці 1980-х рр. з’явилися такі суспільно-

політичні організації, як Народні фронти. Так, установчий з’їзд Народного фронту 

Латвії відбувся в жовтні 1988 р., Народного фронту Естонії – у цей же період, 

аналогічна структура була створена в Литві («Саюдіс» – «Рух»). Уже в 1990 р. в кожній 

з прибалтійських республік пройшли вибори, на яких перемогли сили, що витіснили 

місцеві комітети компартії і, відповідно, комуністичну ідеологію. 

Проте надалі «Саюдіс», ставши основою багатопартійності в Литві, став 

розпадатися: від нього відходили партії, котрі ставали самостійними. У лютому 1989 р. 

була створена Демократична партія Литви, Соціал-демократична партія в серпні 

1989 р., Християнсько-демократична (січень 1990 р.), Союз литовських націоналістів – 

у лютому 1990 р, партія Незалежності (вересень 1990 р.), Демократична партія праці 

Литви (грудень 1990 р.), Союз лібералів Литви (грудень 1990 р.). Всього ж в Литві в 

1991 р. існували 21 політична партія і об’єднання, в Естонії було 19 партій і об’єднань, 

у Латвії – 25 [4]. 

Саме республіки Балтії стали лідерами в плані інституціоналізації політичного 

плюралізму. Вже до 1989 р. багатопартійність в республіках Балтії стає реальністю, як, 

втім, і в деяких інших республік Союзу. Не випадково в цей період стали з’являтися 

різні публікації, що констатували створювану багатопартійність. Наприклад, в Естонії 

ця тенденція знайшла своє відображення в роботі О. Самородного [8] та ін. 

У березні 1989 р. Народний фронт був створений в Грузії і зажадав перенести 

вибори до Верховної Ради країни і республіки на більш пізній термін, при відповідній 

зміні існуючого законодавства (виключивши ст. 6 Конституції СРСР про роль компартії 

та ін.). 
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У червні 1989 р. на установчому з’їзді був створений Білоруський народний фронт 

за перебудову «Адрадженьне». У прийнятій програмі говорилося про прагнення фронту 

«організувати широку народну підтримку розпочатих кращими силами КПРС реальних 

змін у всіх сферах суспільного життя; пробудження ініціативи, демократичної та 

національної свідомості народу». Надалі БНФ розпався, але в країні стали діяти 19 

політичних партій і громадсько-політичних організацій. 

У травні 1989 р. відбувся Установчий з’їзд Народного фронту Молдови (НФМ), де 

були прийняті статут, програма та низка резолюцій. Вже у серпні 1989 р. НФМ провів 

«Великі національні збори Молдавії», де була прийнята резолюція про надання 

молдовській мові статусу державної на базі латинської графіки, за перегляд 

національної символіки, за регулювання процесу міграції та ін. [4]. Станом на 1991 р. в 

Молдові вже функціонувало 12 політичних партій, громадсько-політичних організацій 

та рухів. 

Особлива ситуація складалася в Україні. Фактично функції Народного фронту став 

виконувати «Народний рух України за перебудову», установчий з’їзд якого відбувся у 

вересні 1989 р. Політика Руху еволюціонувала, і вже на другому з’їзді головна мета 

діяльності визначалася як «встановлення державної незалежності України, створення 

ненасильницьким шляхом демократичного парламенту республіки». Станом на 1991 р. 

в Україні крім Руху було ще майже 20 політичних партій і рухів, у тому числі місцеві 

організації створених загальносоюзних політичних партій і рухів. 

У середньоазіатських республіках інституціоналізація партій та рухів розвивалася 

із значним уповільненням. Але саме тут, в цих республіках, вперше відбулися зіткнення 

на національній основі (Алма-Ата – 1986 р., Фергана – 1987–1989 рр., Ташкент – 

1989 р.). Там політичні гасла в основному зводилися до вирішення національних 

питань, регулювання економічних відносин, здійснення демократичних перетворень. 

Так, у Казахстані виник громадянський рух «Азат» («Свобода»), який об’єднав у своїх 

рядах політичні партії, рухи, профспілки, жіночі, ветеранські, релігійні організації, 

культурні центри за відродження незалежної демократичної республіки Казахстан. 

Крім руху «Азат», в Казахстані за станом на 1991 р. діяли ще 7 політичних партій і 

рухів. 

В інших середньоазіатських республіках також виникали політичні партії, 

суспільно-політичні рухи. Так, в Узбекистані таких було 8, в Киргизії – 7, у 

Таджикистані – 4 [4]. 

Особлива ситуація склалася в Туркменістані. Там не було скільки-небудь значних 

політичних і національних виступів. Використовуючи можливості експорту природних 

корисних копалин (газу, нафти, сірки, молібдену, солі та ін.), Туркменістан стабілізував 

своє економічне становище. У країні зріс рівень життя, збільшувалася кількість 

населення за рахунок переселенців-туркмен з різних регіонів світу. Демократична 

партія, майже повністю перетворена з Компартії Туркменістану, стала єдиною 

політичною силою [9]. 

В Азербайджані Народний фронт, починаючи з 1989 р., отримував все більшу 

підтримку населення. У перший після здобуття незалежності Міллі Меджліс увійшли 8 

політичних партій, всього ж в Азербайджані на початок 1990-х рр. було близько 30 

політичних партій [7, с. 161]. 

У Вірменії політичні партії формувалися на базі національно-культурних 

об’єднань, які перетворилися в політизовані організації, а потім і в партії. Там, 

наприклад, існувало «Об’єднання національного самовизначення», програмною метою 

якого вважалося відновлення національної державності Вірменії, вихід зі складу СРСР. 

Усе це відбулося в 1991 р. (Вірменія проголосила свій державний суверенітет). З цього 
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часу в умовах міжпартійної боротьби в рамках політичної системи в країні реальний 

політичний вплив могли справляти лише кілька партій. 

Проголошення незалежності в кожній з пострадянських республік вимагало 

повсюдного здійснення процесу нормативного закріплення інституціалізації 

політичних партій і рухів. Уже в 1992 р. прийнято закони, де були сформульовані 

правові норми створення та діяльності громадсько-політичних об’єднань (у першу 

чергу політичних партій), порядок їх функціонування у відповідності з існуючими в 

республіках конституціями. 

За більш ніж два десятиліття в усіх пострадянських республіках склалися свої 

взаємини в міжпартійній боротьбі. Поступово повсюдно змінювалася сама партійна 

система в суверенних державах. Деякі автори – Д. Г. Красильников [1], 

А. В. Пасьянов [6] – розглядають існуючу багатопартійність за такими ключовими 

поняттями: «партія влади», «правляча партія», партія проурядова, опозиційні партії. 

Їхні відмінності виявляються в механізмах взаємовідносин з існуючою політичною 

владою. Як правило, такі партії представлені своїми депутатами в парламенті. 

Розглянемо це положення щодо кожної з пострадянських країн. 

Російська Федерація. Створена з перемогою В. В. Путіна на президентських 

виборах в 1999 р. «Єдина Росія» є прикладом успішно реалізованого і закріпленого в 

подальший період проекту «партії влади». Ця партія має в Державній думі стійку 

більшість впродовж кількох її каденцій. Інші великі партії – ЛДПР, КПРФ, 

«Справедлива Росія» – виступають, з одного боку, опозиційно до «Єдиної Росії», з 

іншого – залучені в парламентський процес, представлені фракціями у Думі. Члени цих 

партій входять у різні владні структури. Існують партії позапарламентського плану. 

Вони можуть розраховувати тільки на вуличні протести та виступи в опозиційних ЗМІ. 

Широка багатопартійність в Росії все ж передбачає політичну боротьбу за лідерство в 

країні, але в цій боротьбі позиції «Єдиної Росії» залишаються досить стійкими. Дрібні 

політичні партії можуть розраховувати тільки на місця в регіональних та місцевих 

органах влади. 

Україна. Вибори в жовтні 2012 р. практично не змінили співвідношення сил в 

тодішній багатопартійності (до початку 2013 р. в країні число політичних партій 

перевищило 200). У Верховну Раду потрапили ті ж самі партії, які були і раніше 

(додатково увійшла партія «Удар» і партія «Свобода»): Партія регіонів («партія 

влади»), «Блок Юлії Тимошенко» (опозиція), Компартія. Втратили свої позиції «Блок 

Володимира Литвина», «Блок Наша Україна – Народна самооборона». Першу можна 

було назвати «партією, наближеною до влади». В. М. Литвин був головою Верховної 

Ради. Друга – явна опозиційна партія, але була представлена в парламенті. Партія 

регіонів у той період мала низку ознак «партії влади», але для підтримки своєї політики 

їй потрібно було об’єднуватися з іншими політичними силами, особливо на місцях для 

проведення своєї лінії. Трагічні кровопролитні події на Майдані на початку 2014 р., 

втеча В. Януковича і його найближчого оточення різко змінили партійно-політичну 

обстановку в країні. Деморалізована пропрезидентська парламентська коаліція 

розвалилася. Сама Партія регіонів розпалася. З неї виділились «Партія Розвитку» та 

«Сильна Україна». У парламенті і за його стінами тон стали задавати політичні партії 

націонал-радикальної спрямованості, такі як «Свобода», «Радикальна партія», «Правий 

сектор». Позачергові президентські і парламентські вибори легітимізували цю 

ситуацію. І хоча в парламенті достатньо широко представлений пропрезидентський 

блок («списочники» плюс «мажоритарники» «Блоку Петра Порошенка»), тим не менше 

сили, які прагнуть до радикальних дій, вельми впливові («Народний фронт», 

«Батьківщина», «Радикальна партія»). Ультрарадикали («Свобода», «Правий сектор») 

не пройшли 5-відсотковий бар’єр. У парламент вперше за більш ніж 20-літню історію 
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не потрапили і представники Компартії України, за заборону якої був ініційований 

судовий процес. Уламки колишньої партії влади консолідувалися в дві передвиборних 

сили – «Опозиційний блок» і «Сильна Україна». «Опозиційний блок» пройшов до 

парламенту, набравши майже 10 % голосів. «Сильна Україна» продемонструвала 

слабкий рейтинг, ставши аутсайдером. 

Молдова. У цій республіці довгий час «партією влади» була «Партія комуністів 

Республіки Молдова» (ПКРМ). Лідером партії та президентом республіки довгий час 

був В. Воронін. Але після розпуску парламенту в 2009 р. ПКРМ хоч і виграла вибори 

(44,69 % голосів), проте отримала лише 48 мандатів з 101. Ще чотири партії, які 

увійшли до парламенту (Ліберальна партія, Демократична партія Молдови, Ліберально-

демократична партія Молдови і альянс «Наша Молдова») як опозиційні партії, 

об’єдналися в «Альянс за Європейську інтеграцію» та сформували більшість (53 

мандати). Тим самим блокували вибори президента (потрібен 61 мандат) і фактично 

привели країну до чергової парламентської кризи. На позачергових виборах 

абсолютного лідера серед партій не вийшло. Оновлений альянс (з трьох партій) мав 59 

мандатів, яких, однак, не вистачало для виборів президента країни. У підсумку 

виконуючим обов’язки глави держави став лідер Демократичної партії, прем’єр-міністр 

Маріан Лупу [2]. 

Білорусь. Неформальною «партією влади» в республіці є громадське об’єднання 

«Біла Русь» (поки ще не політична партія, але має достатньо своїх представників в обох 

палатах парламенту, в уряді). У парламенті відсутні партійні фракції, в країні фактично 

немає діючої багатопартійності. Існує позапарламентська опозиція, яка ніяк не може 

проявити себе на політичному полі через те, що не може консолідувати сили своїх 

прихильників. Спроба опозиціонерів змінити виборче законодавство (замість 

мажоритарних – вибори за партійними списками) поки результатів не принесла. 

Таджикистан. У республіці відповідно до законодавства можуть бути створені 

тільки республіканські політичні партії (тобто організації в масштабі республіки). 

Протягом двох десятиліть в країні функціонують досить великі партії, представлені в 

парламенті: Народно-демократична партія Таджикистану (НДПТ), Комуністична партія 

Таджикистану, Партія ісламського відродження Таджикистану. Президент країни (він 

же глава уряду) Е. Рахмон є головою НДПТ, тим самим саме цю партію можна назвати 

«партією влади». Тим більше що їй належить більшість у парламенті, її члени входять 

до складу уряду країни. 

Узбекистан. У республіці «партією влади» можна вважати Ліберально-

демократичну партію Узбекистану (ЛДПУ), лідером якої є беззмінний президент країни 

Н. Карімов. Всього ж в республіці офіційно зареєстровано п’ять партій. Крім ЛДПУ, 

Соціал-демократична партія Узбекистану, Демократична партія Узбекистану («Міллі 

тікланіш»), Народно-демократична партія Узбекистану, Рух підприємців і ділових 

людей. Опозиційної є Народно-демократична партія Узбекистану. У 

позапарламентському полі діють радикальні опозиційні організації в основному 

ісламістської спрямованості, але вони переслідуються за законами Узбекистану. Решта 

тією чи іншою мірою консолідуються з «партією влади», допомагаючи їй мати 

більшість у парламенті і фактично представляючи собою проурядові партії. 

Багатопартійність як необхідне для демократії положення формально існує, але 

очевидно, що створена єдина суспільно-політична структура, яка групується навколо 

«партії влади», – ЛДПУ. 

Вірменія. Одна із значущих політичних сил в республіці –Республіканська партія 

Вірменії (РПВ), лідером якої залишається президент країни С. Саргасян, обраний на 

цей пост на виборах в лютому 2013 р. РПВ має значне, але не переважне 

представництво в парламенті (національних зборах), тому, залишаючись «правлячою 
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партією», вона робить спроби до коаліційного об’єднання з іншими політичними 

силами. Існуюча опозиція займає достатні позиції і готова в будь-який момент 

перехопити владу. Це наочно проявилося на президентських виборах 2013 р. Тому РПВ 

скоріше не «партія влади», а просто правляча партія, що отримала в певний момент 

кредит довіри народу Вірменії. 

Казахстан. Для республіки характерна президентська вертикаль влади, на вершині 

якої стоїть президент Н. Назарбаєв. Своє ставлення до влади в поточний період він 

сформулював так: «... на перехідний період збережеться тенденція посилення 

виконавчої влади, без чого неможливим є реформування економіки» [3]. Разом з тим 

президент Н. Назарбаєв спирається на найбільшу в республіці партію – «Нур Отан» 

(народно-демократична партія Казахстану), створену в 1999 р. шляхом злиття всіх 

створених раніше «партій влади» – Партії народної єдності Казахстану, Демократичної 

партії Казахстану, Ліберального руху та інших партій. На цьому тлі значно ослабла 

опозиція. Лідером НДПК є чинний президент, а партія, наприклад, на виборах у серпні 

2007 р. до парламенту країни виявилася єдиною партією, яка подолала 7-відсотковий 

бар’єр і набрала 88 % голосів виборців [5]. Очевидно, що партія «Нур Отан», ставши 

вже зараз «партією влади», перетворилася на системоутворюючу структуру, навколо 

якої об’єднаються різні політичні сили, забезпечуючи монолітність законодавчої і 

виконавчої влади. 

Киргизстан. У виборах 10 жовтня 2010 р. брали участь кілька партій, але в 

парламент пройшли тільки п’ять: «Атажурт», Соціал-демократична партія Киргизії, 

«Ар-Намис», «Республіка» та «Атамекен». Але жодну партію не можна з певністю 

назвати «партією влади», хоча до революційних подій 2010 р. в країні існувала 

створена за два місяці до президентських виборів 2007 р. партія «Ак Жол» («Світлий 

шлях»). Тоді її лідером був президент К. Бакієв, чий режим був повалений в квітні 

2010 р. Відомо, що новим президентом Киргизії, за результатами виборів 30 жовтня 

2011 р., став А. Атамбаєв – лідер Соціал-демократичної партії Киргизії. У певному 

сенсі саме цю партію можна вважати «партією влади», хоча повної політичної сили 

вона ще не набула. Тим не менше, на тлі все ж існуючої в країні багатопартійності одна 

з партій (можливо, соціал-демократична) може перетворитися на чітко виражену 

правлячу партію. 

Азербайджан. Традиції багатопартійності в республіці існують з 1918–1920 рр. 

Особлива активність в партійному будівництві спостерігалася і в кінці 1980-х – початку 

1990-х рр. У 1992 р. виникла «партія влади», лідером якої став Г. Алієв, – «Єні 

Азербайджан» («Новий Азербайджан»). І сьогодні вона відіграє домінуючу роль. 

Новим її лідером став І. Алієв, нинішній президент країни. На парламентських виборах 

2000, 2005, 2010 років ця партія отримала переважну кількість голосів і в парламенті 

мала абсолютну більшість. Тому говорити про багатопартійність в Азербайджані, тим 

більше про якусь значну міжпартійну боротьбу, не можна – немає реального 

суперництва між існуючими в республіці політичними силами. 

Литва. Набуття Литвою суверенітету і незалежності не привело до припинення 

зіткнень між різними політичними силами. На 1994 р. в країні налічувалося 26 офіційно 

зареєстрованих партій та політичних організацій; до 2013 р. їх число зросло до 40. 

Отже, в пострадянських республіках поки накопичено лише обмежений досвід 

існування політичного плюралізму в порівнянні, наприклад, з європейськими країнами. 

Тому існуючі протиріччя, за відсутності можливості їх вирішення у відповідних 

інституційних формах, сприяють прирощенню латентного кризового потенціалу. Так, 

однією з причин кризової політичної ситуації в нашій державі є те, що в Україні не 

сформована повноцінна партійна система (вона існує лише як сукупність окремих 

партій). З точки зору виборчої системи та організації влади, в Україні досягнута повна 
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партійність влади. Однак самі партії не виконують функцію відображення та 

відстоювання громадських інтересів у владі. Партійна влада, яка не представляє 

суспільство, постійно переносить конфлікти між бізнес-групами за перерозподіл 

власності та вигідних джерел доходів у політику. І в ці конфлікти втягується все 

суспільство. 

Тому науковий аналіз і прогнозування оптимальних шляхів виходу з цього вже 

далеко не латентного конфлікту є завданням номер один як для політичної теорії, так і 

для політичної практики більшості пострадянських країн. 
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