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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Взаємовідносини органів дер�

жавної влади з політичними партія�
ми є одним з основних і визначаль�
них чинників розвитку та функціону�
вання політичної системи в цілому та
її складових, а через ефективність
управлінської роботи державних
органів вони суттєво впливають на
розбудову та розвиток громадянсь�
кого суспільства. Дослідження цих
взаємовідносин, аналіз їх поняття,
сутності, власних закономірностей
функціонування як складних полі�
тичних явищ у науці державного уп�
равління дозволить теоретично об�
грунтувати й спрогнозувати тен�
денції та напрями їх розвитку, роз�
робити пропозиції щодо найбільш
оптимальних шляхів цього розвитку.
Отже, необхідність дослідження
особливостей кадрових взаємовід�
носин органів державної влади з
політичними партіями в державному
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управлінні, насамперед, зумовлена
зростаючою роллю політичних пар�
тій у процесах реформування і кад�
рового забезпечення органів влади,
у трансформації політичної системи
в цілому та у подальшому розвитку
суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізуючи стан наукової роз�
робки проблеми теоретико�понятій�
них аспеків кадрових взаємовідно�
син органів державної влади з полі�
тичними партіями, слід зауважити,
що цій проблемі не приділялась знач�
на увага в роботах вітчизняних вче�
них. Щодо науки державного управ�
ління, то заслуговують на увагу ро�
боти вчених С. Кравченка і Л. Шти�
ки, які, досліджуючи проблеми
формування терміносистеми в галузі
науки "Державне управління", зап�
ропонували підхід до розроблення

морфологічної структури терміно�
системи [40]. Необхідно відмітити,
що вагомий внесок у дослідження
взаємовідносин органів державної
влади з політичними партіями зроб�
лено Е. Афоніним, Ю. Ганжуровим,
В. Лісничим, О. Радченком [21]; Л. Го�
нюковою [5; 6; 7], В. Кафарським
[14], Р. Павленком [20], М. Дмитрен�
ком [10], Д. Лук'яновим [16], М. При�
мушем [26; 27; 28; 29], Ю. Шведою
[32; 37; 38; 39].

Незважаючи на велику кількість
наукових розробок у сфері забезпе�
чення органів державної влади висо�
кокваліфікованими кадрами та
діяльності політичних партій, прове�
дений аналіз наукових праць вітчиз�
няних фахівців свідчить, що комп�
лексних досліджень проблеми тео�
ретико�понятійних аспектів кадро�
вих взаємовідносин органів держав�
ної влади з політичними партіями
майже не проводилось.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є дослідження по�

няття та сутності теоретико�поня�
тійних аспектів кадрових взаємовід�
носин органів державної влади з
політичними партіями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Суб'єктом і об'єктом в держав�
ному управлінні завжди виступає
людина, насамперед її свідома воля.
Саме на останню направлені різні
управлінські рішення, які прийма�
ються службовцями органів держав�
ної влади, що виступають в ролі су�
б'єкта управління. Ці взаємовідноси�
ни між суб'єктом і об'єктом, насам�
перед, повинні бути спрямовані на
вільний розвиток індивідуальності
кожної людини, її свободи, само�
стійності, підприємливості, твор�
чості, її свідомості, зокрема політич�
ної та правової, тобто направлені на
впровадження людиноцентристсь�
кої ідеології служіння держави осо�
бистості й громадянину, що є необ�
хідною умовою утвердження демо�
кратичних принципів і методів дер�
жавного управління [9, с. 79].

Для створення і забезпечення
функціонування системи демокра�
тичного управління громадяни пере�
дають право здійснювати владу своїм
представникам, які в умовах демо�
кратії отримують її на певний термін,
визначений Конституцією. Зрозумі�
ло, що повинен існувати механізм,
який дозволяв би представникам на�
роду отримати і здійснювати владу,
особливо якщо людська спільнота
багаточисельна і розміщена на ве�
ликій території. Таким механізмом і
є різні форми взаємовідносин ор�
ганів державної влади з політични�
ми партіями, причому ці відносини
мають місце з моменту виникнення
політичних партій в результаті про�
цесу самоорганізації людського сус�
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пільства і набуття ними сучасних рис
інституту боротьби за владу [18, с. 9].

Один з засновників сучасної по�
літичної теорії Нікколо Макіавеллі
вважав боротьбу партій одним з ос�
новних чинників політичного життя
не тільки в Флорентійській рес�
публіці, але і в усіх державах, які
існували до неї, в тому числі у Древ�
ній Греції та Римі [19, с. 7]. Можна
вважати, що політична боротьба
існує з моменту створення партій і є
одним з видів взаємовідносин партій
з владою.

Дослідження кадрових взаємо�
відносин органів державної влади з
політичними партіями потребує з'я�
сування сутності політичної взає�
модії і політичних відносин. В пол�
ітичному енциклопедичному словни�
ку політичну взаємодію визначають
як взаємний вплив різних політичних
суб'єктів у процесі їхньої політичної
діяльності, необхідну передумову
повної реалізації функції політичної
системи, яка визначає характер по�
літичного розвитку і темпи політич�
ного прогресу. До форм політичної
взаємодії відносять консенсус, геге�
монію, контроль, погодження, союз,
блок, ізоляцію, нейтралізацію, кон�
флікт, конфронтацію, співробітниц�
тво, боротьбу, панування, правління
та ін. [22, с. 70].

В. Кремень бачить взаємодію у
складових частинах певної ціліс�
ності, системи, здійснювати яку мо�
жуть її компоненти [8, с. 406]. В ме�
неджменті взаємодію також розгля�
дають як зв'язки, що виникають все�
редині групи чи системи: "Взаємодія
(interection) — усі  види здійс�
нюваних між членами групи комун�
ікацій"[2, с. 407]. Автори політоло�
гічного словника розглядають взає�
модію політичну як керований про�
цес, який визначається за рівнем
співвідношення інтересів і цілей
політичних суб'єктів. "Керування
ним не відокремлюється від управ�
ління політичною системою як та�
кою, що перебуває в постійному
розвитку і передбачає наявність
політичної інформації про цілісне її
функціонування, особливості ви�
никнення і можливості реалізації
інноваційних політичних процесів…
Спільні види утворюють механізми
генезису, функціонування, змін,
єдності, внаслідок чого й формуєть�
ся цілісна система взаємодії пол�
ітичної, котра постає як політичне
суспільство"[23, с. 95].

На думку цих же науковців, "від�
носини соціальні — це 1) стійка сис�
тема зв'язків між індивідами, яка
складається в процесі їх взаємодії в
умовах того чи іншого суспільства,
місця і часу; 2) відносини рівності та
соціальної справедливості, пануван�
ня і підкорення між іншими соц�
іальними групами, а також всередині
них щодо розподілу життєвих благ,
умов становлення і розвитку особи�

стості, задоволення матеріальних,
соціальних і духовних потреб. Відно�
сини соціальні виникають у процесі
взаємодії, реалізації і задоволення
потреб індивідів, соціальних груп або
спільнот. Відносини соціальні об�
'єднують індивідів, їх розрізнені дії
в єдине ціле, утворюють суспільство
як систему, як соціальну цілісність.
Специфіка відносин соціальних по�
лягає в тому, що вони об'єднують
людей у соціальні спільноти різних
видів, різновидів і типів на засадах
однакових умов їхнього життя, що
відображається в способі життя,
становищі в суспільстві, інтересах,
прагненнях, ідеалах тощо"[23, с.
103]. Крім того, "суспільні відноси�
ни — це різноманітні відносини, що
виникають між народами, націями,
соціальними групами, а також всере�
дині них у процесі політичної, еко�
номічної, соціальної, культурної
життєдіяльності. Окремі індивіди
вступають у суспільні відносини як
члени спільнот" [24, с. 255 ].

Т. Мельник розглядає політичні
відносини як один з видів суспільних
відносин, в які індивіди і соціальні
спільноти вступають для спільної
політичної діяльності. "Такі взає�
мовідносини соціальні суб'єкти
здійснюють через організаційні
структури, які вони створюють з
політичними цілями. Завдяки полі�
тичним відносинам між цими струк�
турами (які одночасно є самостійни�
ми системами і підсистемами по�
літичної системи — прим. автора)
політична система функціонує як ці�
лісність … Розуміння сутності, форм
політичних відносин у суспільстві,
місця і ролі їх у політичній системі
дає можливість з'ясувати політичні
процеси і спрямувати їх" [24, с. 254—
255].

Міжнародні та етнонаціональні
відносини, при системному підході,
також розглядаються вченими як
відносини між окремими групами чи
системами: "Відносини етнонаціо�
нальні — відносини між суб'єктами
національно�етнічного розвитку —
націями, народностями, національ�
ними групами та їх державними ут�
вореннями" [25, с. 552]. "Відносини
міжнародні — сукупність економіч�
них, політичних, ідеологічних, пра�
вових, дипломатичних та інших
зв'язків між державами й системами
держав, між головними соціальними,
економічними, політичними силами,
організаціями й громадськими руха�
ми, які діють на світовій арені"[25, с.
552].

Необхідно відмітити, що пол�
ітичну систему розглядають як один
із найважливіших компонентів со�
ціальної організації суспільства. Під
"системою" зазвичай розуміють упо�
рядковану сукупність функціональ�
но взаємозалежних елементів [30, с.
11]. Автор М. Цюрупа зазначає, що
"в загальнонауковому плані система

— це достатня кількість взаємопо�
в'язаних елементів, що утворюють
стійку цілісність, які мають певні
інтегративні якості, притаманні саме
цій спільності елементів. У навко�
лишньому світі існують різноманітні
системи, не обов'язково всі вони со�
ціальні, зокрема є системи "людина —
машина", "людина — природа" тощо,
а однією з найважливіших серед соці�
альних систем є політична система"
[36, с. 150 ]. "Стосовно політики це
означає, що всі її складові внутріш�
ньо пов'язані між собою та взаємо�
діють у межах загального політично�
го простору і політкультурного "ко�
ду" [30, с. 11]. Політична система в
усьому різноманітті своєї структури
і функцій є засобом соціальної інтег�
рації, важелем стримування руйнів�
ного впливу деструктивних процесів
і докорінних соціальних суперечно�
стей на єдине взаємопов'язане існу�
вання суспільно�політичного орга�
нізму [30, с. 11].

З приведеного дослідження вип�
ливає, що, хоча між вченими немає
чіткого розмежування між застосу�
ванням понять "політична взаємодія"
і "політичні взаємовідносини", інко�
ли вони використовуються як то�
тожні, але більшість з них, на наш
погляд, схиляється до думки, що
взаємодія відбувається всередині
однієї системи як політичного інсти�
туту між її складовими елементами,
а взаємовідносини відбуваються між
різними системами чи складовими
різних систем. Отже, ми вважаємо за
доцільне запропонувати в державно�
му управлінні використовувати тер�
мін політична взаємодія для всіх
видів комунікацій, що виникають і
функціонують всередині однієї сис�
теми як політичного інституту між її
складовими елементами, а політичні
взаємовідносини виникають і відбу�
ваються між різними системами чи
складовими різних систем.

 Політичні відносини розуміють
як взаємодію суб'єктів політики з
приводу завоювання, використання
і перерозподілу політичної влади.
Виділяють дві типологічні групи та�
ких відносин: вертикального типу —
між суб'єктами політики та індивіда�
ми, соціальними, національними
спільнотами, тобто між тими, хто
безпосередньо займається політи�
кою, і тими, на кого вона спрямова�
на; горизонтального типу — між
різними верствами і групами однієї
або однотипної спільноти, між на�
ціями, етносами, релігійними течія�
ми, політичними та іншими громадсь�
кими утвореннями, що здійснюють�
ся переважно через відносини між
відповідними суб'єктами політики
[22, с. 74—75].

На наш погляд, в цьому контексті
необхідно відмітити визначення
Т. Мельник: "Політичні відносини —
це різноманітні, зумовлені соціаль�
но�економічним і культурним рівнем
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суспільства взаємозв'язки і взає�
модії, що виникають між соціальни�
ми спільнотами й індивідами, створе�
ними ними політичними інституція�
ми й організаціями з питань втілен�
ня політичних інтересів і політичних
потреб у сфері завоювання, форму�
вання і функціонування політичної
влади" [24, с. 255 ].

"Політичні відносини — це спе�
цифічна галузь буття суспільства і
держави ("буття політичне") зі свої�
ми фундаментальними закономірно�
стями, внутрішніми зв'язками, дже�
релами розвитку і каналами взаємо�
залежності від зовнішнього середо�
вища" [30, с. 11]. Враховуючи вище�
зазначене, можна стверджувати, що
взаємовідносини органів державної
влади з політичними партіями в дер�
жавному управлінні слід розглядати
не тільки як стале явище, але і як ди�
намічний процес, що здатний до роз�
витку і вдосконалення. Одночасно зі
зміною взаємовідносин реформу�
ються її складові, зокрема можуть
удосконалюватися склад, структура
і функції органів державної влади і
політичних партій.

У теоріі держави і права полі�
тичні відносини визначають як "вре�
гульовані політичними нормами
стосунки між суб'єктами політики,
у процесі яких ці суб'єкти набува�
ють і реалізують права і обов'язки.
Політичні відносини включають, на�
самперед, реалізацію політичних
функцій, що є основним напрямом
діяльності суб'єктів політики. До та�
ких функцій належать: а) політичне
цілевизначення; б) владнополітична
інтеграція суспільства; в) регулю�
вання соціально�політичної діяль�
ності; г) забезпечення цілісного
впливу управління на суспільні про�
цеси" [34, с. 71].

"Політичні відносини є різнома�
нітними за своїм характером, їх
можна класифікувати за окремими
принципами. Типологія політичних
відносин виглядає приблизно так:

1) за характером соціальних
суб'єктів — міжнародні; міжнаціо�
нальні; між соціальними групами;
між особами (індивідами, лідерами);

2) за організацією соціальних
суб'єктів політики — міждержавні;
міжпартійні; між громадськими об'єд�
наннями; державно�партійні; між
державою і громадськими об'єднан�
нями; між партіями і громадськими
об'єднаннями;

3) за характером відносин між
суб'єктом і об'єктом політики —
відносини панування; підкорення;

4) за характером упорядкова�
ності — координаційні; суборди�
наційні;

5) за характером різних сфер
політичної влади — законодавчі, уп�
равлінські, судові;

6) за характером тривалості —
сталі, тривало існуючі політичні
відносини, що виражають докорінні

особливості даної політичної влади;
рухомі, динамічні, що відображають
зміну співвідношення соціально�
політичних сил у процесі повсякден�
ної політичної життєдіяльності сус�
пільства;

7) між світовими політичними
структурами — міжурядові, сформо�
вані національними урядами; неуря�
дові організації, що складаються з
національних організацій та асоці�
ацій; транснаціональні організації,
які створюються індивідами;

8) за територіальною спрямова�
ністю — у масштабах політичної си�
стеми однієї країни; у глобальному
масштабі між політичними система�
ми різних країн;

9) за механізмом формування і
прояву — стихійні; свідомі" [24, с.
254—255 ].

Розвиток і різноманітність форм
політичних відносин свідчать про
складність і багатогранність політич�
ного життя суспільства. В процесі
розвитку суспільства розвиваються,
удосконалюються і збагачуються
політичні взаємовідносини. Чим роз�
винутіше суспільство, тим складніші
та різноманітніші форми політичних
відносин [24, с. 259—262]. Зокрема,
за Т. Мельник, до основних політич�
них відносин належать:

— політична позиція — порівня�
но стійка сукупність взаємодій та
взаємозв'язків політичних суб'єктів,
що формує спосіб їхньої спільної
діяльності;

— політичне співробітництво —
форма політичних відносин, що
відображає спільні дії суб'єктів по�
літики, які не суперечать цілям кож�
ного з них;

— політичний компроміс (від лат.
comprotnissum — угода) є формою
політичних відносин, за якої розв'я�
зання конфлікту і досягнення на цій
основі угоди відбуваються взаємни�
ми поступками сторін;

— конкуренція в політиці (від
лат. concurrentia — змагання, супер�
ництво) — форма політичних відно�
син, що виражені у змаганні в про�
цесі здійснення політичної діяль�
ності між соціальними групами, ок�
ремими особами — політичними
лідерами або індивідами, політични�
ми партіями та іншими організація�
ми для досягнення поставленої мети;

— політична консолідація (від
лат. consolidatio — зміцнення, згур�
тування) — форма політичних відно�
син, що виражає об'єднання суб'єк�
тів політики з метою досягнення за�
гальних цілей на основі спільних
принципів взаємовідносин;

— політичний конфлікт — це
форма політичних відносин, для якої
є характерним відкрите зіставлення
політичних інтересів і зіткнення со�
ціально�політичних сил, що проти�
борствують і дії яких спрямовані на
досягнення несумісних цілей, насам�
перед у сфері влади і власності;

— політичне напруження — це
особливий стан політичного життя,
що характеризується втратою дові�
ри до влади, зростанням незадоволе�
ності реальним станом життя, нако�
пиченням агресивності серед окре�
мих груп і верств населення, нагро�
мадженням стресових ситуацій,
втрачанням керованості поведінкою
людей;

— політична боротьба — форма
політичних відносин між суб'єктами
політики, спрямованих на досягнен�
ня міцних позицій у системі владарю�
вання, впливу на владу шляхом реа�
лізації своєї політичної волі [24, с.
259—262].

Народи, нації, соціальні групи,
окремі індивіди у процесі політичних
відносин об'єднуються в певні орга�
нізаційні структури. Це дає їм змогу
сформулювати свій інтерес і реалізу�
вати його у своїй діяльності. Вступа�
ючи у певні політичні відносини,
організаційні структури забезпечу�
ють цілісність політичної системи
суспільства. У цій системі політичні
відносини виконують роль зв'язку.
Ця роль розкривається у соціальних
функціях політичних відносин як
порівняно самостійного структурно�
го елемента даної політичної систе�
ми. Визначальними серед них є такі:

— об'єднувальна функція;
— координаційна функція;
— функція соціально�політично�

го творення;
— діяльнісна функція [24, с.

262—263 ].
 Політичні й правові відносини,

незважаючи на те, що мають різний
характер, вони знаходяться у стані
тісних взаємовідносин щодо влади,
але політичне владарювання від�
різняється від неполітичного, чи
приватного владарювання. По�пер�
ше, влада має верховний, чи дер�
жавний характер, що визначається
відомими поняттями суверенітету
та ієрархії. По�друге, в демокра�
тичному суспільстві вона має пуб�
лічний характер, тобто стосується
інтересів інших людей, і здійс�
нюється відкрито. "Саме елемент
публічності означає, що в політич�
них відносинах присутній елемент
"жертовності", служіння людям,
суспільству в цілому. Основними
принципами взаємовідносин су�
б'єктів у правовому суспільстві є:
для фізичних і юридичних осіб у
відносинах соціального обміну —
"дозволено робити все, що не забо�
ронено правом"; для володарюю�
чих суб'єктів — "заборонено втру�
чатися в діяльність підпорядкова�
них суб'єктів за межами дозволе�
ного правом" [30, с. 29—30]. Вище�
зазначене стосується і взаємовід�
носин органів державної влади з
політичними партіями, які разом з
своїми структурними підрозділами
мають статуси юридичних осіб, а
члени партії — фізичні особи.
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Серед науковців існують різні
погляди щодо інститутів, які входять
до політичної системи. "Але прак�
тично всі вчені незалежно від їх по�
глядів на зміст політичної системи
визнають її головними елементами
державу й політичні партії. Саме ці
організації є суто політичними, ство�
реними з метою здійснення політи�
ки, тобто діяльності, пов'язаної з
відносинами між класами, націями та
соціальними групами, ядром якої є
проблема завоювання, збереження й
використання влади. Решта органі�
зацій створюються для досягнення
інших цілей". Отже, процес взаємо�
відносин органів державної влади з
політичними партіями, як політич�
них інститутів, насамперед відбу�
вається в політичній системі суспіль�
ства, адже вони є її головними скла�
довими елементами, причому суто
політичними, створеними з метою
здійснення політики, головним для
якої є завоювання, здійснення, збе�
реження та використання влади [16,
с. 11—12].

В юридичній літературі поняття
політичної системи визначається по�
різному, але всіх їх можна звести до
широкого і вузького розуміння
політичної системи як суспільного
явища. У вузькому розумінні полі�
тична система визначається виключ�
но як сукупність суб'єктів, що беруть
участь у реалізації політичної влади,
тобто в управлінні справами суспіль�
ства. Окремі прихильники такого
підходу (А. Венгеров [3, с. 190], М.
Марченко [17, с. 243], В. Хропанюк
[35, с. 46]) поняття політичної сис�
теми ототожнюють з політичною
організацією суспільства. Інші вчені
(С. Копєйчиков [11, с. 35], С. Лисен�
ков [34, с. 67], П. Рабінович [31, с.
14—15]) вважають, що поняття "по�
літична система" є більш складним і
широким. "Широке розуміння цього
явища охоплює всю сукупність мате�
ріальних і нематеріальних компо�
нентів, пов'язаних з відносинами, що
виникають з приводу здійснення
політичної влади. Такий підхід до
розуміння політичної системи охоп�
лює всю систему функціонуючих у
суспільстві інститутів, організацій,
установ, громадян (осіб), а також
механізми керівництва і управління,
з допомогою яких здійснюється по�
літична влада" [34, с. 67].

Хоча об'єктом нашого дослі�
дження є взаємовідносини влади, точ�
ніше — органів державної влади з
політичними партіями, які вважа�
ються головними елементами полі�
тичної системи, на нашу думку, ши�
роке розуміння політичної системи
є точнішим, змістовнішим та охоп�
лює всі явища, що мають наукову
цінність в державному управлінні.
Всі інші складові політичної системи,
що входять до неї при широкому
підході до тлумачення її поняття,
буде розглянуто нами в межах і кон�

тексті необхідних для більш повно�
го розуміння суті та результатив�
ності дослідження.

"Відповідно до широкого розу�
міння елементами політичної систе�
ми суспільства визнають: а) суб'єктів
(носіїв) політики; б) політичні норми
та принципи; в) політичні відносини
(стосунки); г) політичні погляди,
політичну свідомість та культуру; д)
зв'язки, що об'єднують названі ком�
поненти. При системному вивченні
цих компонентів ми можемо зроби�
ти висновок, що вони передбачають
існування і функціонування п'яти
основних аспектів політичної систе�
ми: 1) інституціональної (організації,
установи); 2) регулятивної (норми та
принципи); 3) функціональної (полі�
тичні функції, політичний процес та
режим); 4) ідеологічної (політичні
погляди, політична свідомість та
культура); 5) комунікативної (зв'яз�
ки, що об'єднують зазначені компо�
ненти політичної системи)" [34, с.
67].

Як уже відмічалося, політичні
партії разом з органами державної
влади можна вважати головними
складовими елементами політичної
системи. Визначення партії має дуже
важливе значення, адже воно прямо
вказує на її суть, тобто внутрішній
зміст, внутрішні відносини та суттєві
внутрішні якості, з яких витікають
зовнішні якісні ознаки: властивості,
характеристики, функції, діяльність,
в тому числі і особливості взаємові�
дносин з органами державної влади
[13, с. 60].

На нашу думку, дуже важливо
відмітити етимологічну подвійність
поняття "партія". Етимологія як на�
ука, що вивчає походження, точне
значення слова та його співвідно�
шення з іншими словами, розглядає
походження терміна "партія" від ла�
тинських "pars",що значить "рід", і
"partio" — "ділю", "розділяю". З точ�
ки зору етимології термін "партія"
розглядається як частина суспіль�
ства, його орган, як група людей,
команда, згуртована за якою�небудь
ознакою (відстоювання інтересів,
підтримки, досягнення спільних
цілей), що відокремлює себе від
інших груп суспільства, які прагнуть
за допомогою активної діяльності
відстояти свої погляди, позиції, інте�
реси, досягти певних цілей. Але, крім
значення "об'єднуватися"і "згурто�
вуватися", етимологія розглядає по�
няття "партія" як: " відокремлювати�
ся" і "розділятися" аж до повної "роз�
біжності" з іншими групами. "Цей
двоїстий образ, діалектичне уявлен�
ня, який мимоволі виникає в голові
людини, що володіє європейськими
мовами, завжди треба мати на увазі,
вимовляючи слово "партія" [13, с.
41—42].

В енциклопедичному словнику
"Політичні партії" Ю. Шведою по�
няття "політична партія" розкри�

вається як "політична організація,
найбільш активна й організована ча�
стина соціальної спільноти, класу,
покликана виражати і захищати інте�
реси цієї спільноти, здійснювати
практичну роботу для їх задоволен�
ня. Політична партія зазвичай праг�
не взяти політичну владу або мати
можливість впливати на неї, вона
може брати участь у здійсненні дер�
жавної влади, визначати форми і на�
прями її діяльності" [37, с. 283].

На наш погляд, від змісту визна�
чення поняття партії залежить три�
валість історії партій від зароджен�
ня і розвитку до соціально�політич�
них інститутів. Якщо під партією ро�
зуміти будь�яке угрупування, яке
бореться за владу, вплив, інтереси,
ідеали своїх членів, то історія партій
починається з часу створення орга�
нів управління: вождя і його оточен�
ня, ради старійшин, зборів племені.
Разом з тим, безперечно всі вони ви�
никали з прагнення людей об'єдна�
тися для того, щоб відстоювати свої
інтереси у відносинах з органами
влади [13, с. 60—61]. Якщо під пар�
тією розуміти об'єднання депутатів
законодавчого органу, обраних на
підставі закону про вибори, які пра�
цюють за певними нормами і прави�
лами; об'єднання, що має визнаного
лідера, загальні уявлення про систе�
му ідей і цілей, які вони здійснюють
через органи державної влади, то
виникнення партій припадає на XVII
століття. "Такі партії, як ми пам'я�
таємо, виникли спочатку в англійсь�
кому парламенті, потім — амери�
канському конгресі, у французьких
законодавчих зборах, в законодав�
чих органах інших країн і існували, у
вигляді парламентських фракцій, до
тих пір, поки змінилися умови їхньої
діяльності, в першу чергу через роз�
ширення виборчого корпусу та де�
мократизація суспільства, які змуси�
ли змінити організаційну структуру
партій" [13, с. 60]. Отже, враховую�
чи вище зазначене, можна вважати,�
що філогенез взаємовідносин орга�
нів державної влади з політичними
партіями як об'єкт нашого дослід�
ження, бере свій початок з моменту
виникнення партій, тобто певною
мірою співпадає з філогенезом пол�
ітичних партій, а однією з головних
причин виникнення партій і виконан�
ня ними своєї суспільної місії якраз
і є кадрові взаємовідносини з орга�
нами влади [13, с. 60].

У даний час у науковій літературі
існують різноманітні підходи щодо
визначення поняття "політична
партія". Зокрема, Б. Ісаєв, розділя�
ючи існуючі визначення за підхода�
ми, зазначає необхідність виявляти
найбільш характерні та ефективні
для тих чи інших цілей дослідження.
Він виділяє наступні підходи до виз�
начення поняття "політична партія":

— функціональний;
— структурно�інституціональ�
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ний;
— структурно�організаційний,

структурно�функціональний;
— комбінований;
— юридично�практичний, що вра�

ховує визначення партії в законі пев�
ної країни [13, с. 68—72].

Зокрема, у юридичних дослід�
женнях, даючи визначення поняттю
політичної партії виходять пере�
дусім з характеру цього об'єднання,
оскільки за своїм походженням,
сферою діяльності, функціональним
призначенням, тощо, партії значною
мірою являють собою суспільно�
політичну, ніж державно�правову,
категорію [1, с. 9]. "Правова інститу�
ціоналізація є особливою формою
інституціоналізації партій, тобто
процесом їх формування як політич�
них та правових інститутів. Хоча ці
процеси можуть не співпадати за ча�
сом (формування партій як політич�
ного інституту, як правило, передує
її правовій регламентації), вони тісно
взаємопов'язані" [7, c. 137]. Відпові�
дно для правової інституціоналізації
політичних партій у більшості демок�
ратичних держав спеціальні закони
визначають юридичний зміст цього
поняття. Зокрема, в статті 2 Закону
України "Про політичні партії в Ук�
раїні" дане наступне визначення по�
няття політичної партії: "Політична
партія — це зареєстроване згідно з
законом добровільне об'єднання
громадян — прихильників певної за�
гальнонаціональної програми суспі�
льного розвитку, що має своєю ме�
тою сприяння формуванню і вира�
женню політичної волі громадян,
бере участь у виборах та інших пол�
ітичних заходах" [12].

Необхідно зазначити, що в даний
час у наукових дослідженнях існує
більше 30 різновидів і понад 200 виз�
начень поняття "політична партія"
[4, с. 28]. На наш погляд, при тракту�
ванні терміна "політична партія" не�
обхідно визначити основні ознаки,
що вирізняють його від інших об�
єднань громадян, які є суб'єктами
політичної системи. Зокрема, Ю.Ш�
веда вважає, що "всі основні сучасні
визначення політичних партій вибу�
довують їх з тих самих" елементів
(індикаторів), таких як: 1) організа�
ція; 2) ідеологія чи програма; 3) мета
існування чи функція партії в полі�
тичній системі; 4) репрезентація інте�
ресів певної соціальної групи" [37, с.
106]. П. Кривоцюк виділяє наступні
індикатори чи базові критерії для
визначення поняття "політична
партія": 1) участь у політичному про�
цесі; 2) діяльність, спрямована на за�
воювання та здійснення державної
влади; 3) наявність політичної про�
грами, в якій відображені погляди
партії на устрій суспільства та дер�
жави, засоби, за допомогою яких
партія хоче реалізувати свою про�
граму; 4) постійна формалізована
організаційна основа [15, с. 38—39].

Щодо ідеологічної програми
партії як одного з базових критеріїв
чи ознак визначення поняття "полі�
тична партія", то в статті 7 Закону
України "Про політичні партії в Ук�
раїні" зазначено, що політичні партії
повинні мати програму, яка є викла�
дом цілей та завдань цієї партії, а та�
кож шляхів їх досягнення [12]. Ми
вважаємо, що при розробці власної
ідеологічної програми цілей і зав�
дань політичної партії, обов'язковим
є врахування існуючих соціально�
економічних та політичних проблем
розвитку суспільства і шляхів їх ви�
рішення, причому кращих, ніж у по�
літичних конкурентів. Разом з тим,
вихідним пунктом діяльності будь�
якої політичної партії є розробка
політичного курсу, спрямованого на
розв'язання проблем суспільства,
тобто програми діяльності. Основ�
ним завданням, яке ставлять перед
собою політичні партії, є не тільки
завоювання і здійснення державної
влади, а й формування політичних
поглядів як членів партії, так і яко�
мога більшої кількості населення,
яких вона хоче залучити до кола
своїх прихильників [39, с. 239].

С. Рябов, даючи визначення полі�
тичній партії, відмітив важливість
ролі політичних партій у виборах і
широко розкрив цей процес: "Партія
політична (від лат. partis — частина,
галузь, відділ) — добровільне об'єд�
нання людей, що прагнуть домогти�
ся здійснення ідей, які вони поділя�
ють, задоволення спільних інтересів.
У демократичних суспільствах по�
літичні партії відіграють важливу
роль у формуванні та діяльності всіх
ланок апарату державної влади".
Важливою є роль політичних партій
у виборах. Висуваючи своїх претен�
дентів на виборну посаду, підтриму�
ючи незалежних кандидатів або
навіть тих, кого висунули інші угру�
повання, політичні партії відбирають
людей, зменшують міру випадко�
вості вибору. "Партії намагаються
пробудити інтерес громадян до ви�
борів, до запропонованого ними кан�
дидата, здійснюють і координують
розподіл кандидатів по округах, го�
тують партійні списки за умов про�
порційних виборів, формулюють ви�
борчі платформи та гасла, організо�
вують і здійснюють агітацію за кан�
дидата. Тільки спираючись на під�
тримку партії, на її пропагандистсь�
кий апарат, організаційну діяльність,
фінансову допомогу, політик може
серйозно розраховувати на перемо�
гу на виборах. Особливо важливою
є роль партій за пропорційної вибор�
чої системи, де встановлена обов'яз�
ковість висування кандидатів за
партійними списками, де партія і виз�
начає черговість кандидатів у спис�
ку" [33, с. 164—165].

У процесі філогенезу політичній
партії для захоплення, утримання,
здійснення і використання влади не�

обхідна підтримка якомога більшої
кількості різних верств населення з
різних регіонів, тобто, залучаючи і
об'єднуючи їх у свою організацію,
політичні партії фактично об'єдну�
ють суспільство. Для більшої під�
тримки електорату і рекрутування
членів у різних регіонах країни, по�
літичні партії в своїй програмі розвит�
ку суспільства повинні враховувати
проблеми всіх регіонів і містити шля�
хи покращення добробуту всіх гро�
мадян суспільства, що також сприяє
об'єднанню. Крім того, хочемо заз�
начити, що законодавчо�правова
регламентація також сприяє об'єд�
навчій функції партій. Насамперед,
у статті 3 закону України "Про полі�
тичні партії в Україні" зазначені пра�
вова основа і регламентація діяль�
ності політичних партій в Україні.
Зокрема, відмічено,що політичні
партії провадять свою діяльність
відповідно до Конституції України,
цього Закону, а також інших законів
України та згідно з партійним стату�
том, прийнятим у визначеному цим
Законом порядку. Політичні партії в
Україні створюються і діють тільки
із всеукраїнським статусом [12].

Всі політичні партії, що існують
у певному суспільстві, функціоную�
чи, взаємодіючи між собою та всту�
паючи у взаємовідносини з органа�
ми державної влади, складають пев�
ну партійну систему. За Ю. Шведою,
"партійну систему" можна визнача�
ти як: конфігурацію політичних пар�
тій, які або конкурують, або співпра�
цюють між собою на підставі стаб�
ільних поглядів, які підлягають про�
цесові інституціоналізації, визнача�
ють взаємні зв'язки між ними як на
виборчій, так і на парламентській
арені; систему взаємних зв'язків між
партіями, які приймають рішення з
приводу існування самої системи;
систему коопераційно�конкурент�
них зв'язків між партіями, принципо�
вою ціллю яких є перенесення та ре�
алізація суспільних інтересів у рам�
ки державного процесу прийняття
рішень; систему зв'язків, оформлену
на різних політичних рівнях: вибор�
чому, парламентському та організа�
ційному" [37, с. 258—259].

Партійна система характери�
зується, по�перше, загальною кіль�
кістю партій; по�друге, умовами, в
яких вони діють; по�третє, реальни�
ми можливостями, які є в будь�яких
партіях для того, щоб стати керів�
ною (керівними), тобто сформувати
уряд. Це визначальні ознаки. Бува�
ють держави, в яких діють партії, але
уряд формується не на партійній ос�
нові. Але в демократичних державах
партії все рівно можуть висувати
своїх кандидатів на посаду глави
держави. "Більш того, навіть коли
лідери держав не пов'язані з будь�
якою партією, демократична модель
усе рівно приводить до того, що та
чи інша партія або коаліція партій
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стають пропрезидентськими, тобто
фактично правлячими "[26, с. 162].
Партійні системи можуть бути бага�
топартійними, багатопартійними з
однією домінуючою партією і дво�
партійними [26, с. 163—164].

На нашу думку, взаємовідноси�
ни органів державної влади з полі�
тичними партіями значною мірою
визначаються тим, яку форму має
держава, а категорія "форма держа�
ви" є одним із найважливіших понять
державного управління. Вона має
констатувати сукупність певного
кола загальних ознак і відносин, що
характеризують державу як суспіль�
ний феномен [11, с. 77]. На важ�
ливість форми правління вказує і
Д. Лук'янов: "Від того, яку форму
правління має держава — монархію
чи республіку — залежить не лише
взаємодія, а, взагалі, можливість
існування політичних партій у пол�
ітичній системі" [16, с. 23]. "Найбільш
актуальним в аспекті цього дослід�
ження є аналіз місця політичних
партій у республіках. Переважна
більшість сучасних держав мають
саме республіканську форму правл�
іння. Головною її відмінністю від
монархії є законодавче визнання
джерелом влади народу і як наслідок
— виборність вищих органів законо�
давчої і виконавчої гілок влади. За�
лежно від обсягу повноважень окре�
мих державних органів розрізняють
три форми республіки — президен�
тську, парламентську і змішану" [16,
с. 23].

У президентській республіці ха�
рактерним є те, що після успішно
проведеної президентської виборчої
компанії вся державна влада концен�
трується в руках партії, висуванець
якої став президентом. Тому, "якщо
Президент і його адміністрація вис�
тупають провідною силою політич�
ної системи, то партії в першу чергу
стурбовані результатами президен�
тських виборів, на їх забезпечення
вони кидають основні ресурси" [13,
c. 339]. Російський вчений Б.Ісаєв
вважає, що на сучасному етапі роз�
витку громадянського суспільства в
різних країнах "можна звести різні
моделі взаємовідносин інституту
президентства і політичних партій до
трьох основних:

— модель безпартійного, над�
партійного Президента, який, як ко�
роль�патріот, не визнає партійних
відмінностей, відстоює не приватні,
а загальнонаціональні інтереси, ви�
ступає арбітром у партійних супе�
речках, займає позицію поза партія�
ми і над партіями;

— модель партійного Президен�
та, який є лідером партії, спираєть�
ся на неї у боротьбі за президентсь�
кий пост, а завоювавши його, "роз�
плачується" з найбільш активними та
відданими партійцями державними
посадами, розширюючи свою опору
в державному апараті;

— модель "надпартійного пар�
тійного" Президента, який виступає
в першу чергу як лідер нації і тільки
в другу — партії" [13, c. 339].

У парламентській республіці
політичні партії будують свою так�
тику та стратегію взаємодії з дер�
жавними органами, враховуючи як
визначальний чинник те, що голов�
ною державною посадою є посада
прем'єр�міністра. Тому всі зусилля
та ресурси політичних партій спря�
мовані на перемогу в парламентській
виборчій компанії. Після перемоги
на виборах політичні партії форму�
ють кадровий склад парламенту і
парламентську більшість, яка при�
значає свого представника на ключо�
ву посаду прем'єра та згідно законо�
давчо закріплених механізмів — кад�
ровий склад уряду та інших держав�
них органів [13, c. 340].

Характер взаємовідносин полі�
тичних партій з державними органа�
ми при президентсько�парламент�
ській формі правління зумовлений
тим, що влада розподілена між дво�
ма найвпливовішими фігурами —
Президентом і прем'єром. Тому і
взаємовідносини мають два основні
напрями, і зусилля партій направлені
як на перемогу у всенародних вибо�
рах Президента, так і на успішне
проведення парламентських виборів
і створення пропрезидентської пар�
ламентської більшості та призначен�
ня однопартійного з Президентом
прем'єра, що дає змогу Президенту
успішно керувати і виконувати пере�
двиборні обіцянки. І все�таки в пре�
зидентсько�парламентській рес�
публіці, в процесі взаємовідносин
політичні партії віддають перевагу
президентській виборчій кампанії і
перемозі в ній [13, c. 340].

На відміну від президентсько�
парламентської республіки, в умовах
парламентсько�президентської фор�
ми правління взаємовідносини в про�
цесі виборчих кампаній хоч і роздво�
юються між виборами Президента і
парламенту, та в першу чергу зусил�
ля і ресурси політичних партій на�
правлені на перемогу в парламентсь�
ких виборах, що дає змогу створити
парламентську більшість чи коаліцію
депутатських фракцій і сформувати
персональний склад уряду [13, c.
341].

Взаємовідносини політичних
партій, які не увійшли до складу
правлячої парламентської більшості,
з державними органами, характери�
зуються тим, що вони створюють
парламентську опозицію та можуть
формувати тіньовий уряд. Завданням
опозиції в процесі взаємовідносин з
державними органами є контроль і
критика їхньої управлінської діяль�
ності, їхньої програми та прийнятих
рішень, розробка альтернативних
пропозицій. Зокрема, щодо взаємо�
відносин з Президентом як держав�
ним органом, то опозиційні партії і

фракції можуть бути в опозиції, чи
діяти узгоджено. В останньому ви�
падку, при домінуванні у політичній
системі влади Президента, коли
Президент є представником однієї з
опозиційних партій, опозиція в про�
цесі політичного співробітництва з
Президентом може досить суттєво
впливати на формування кадрового
складу державних органів.

Таким чином, форма правління
має визначальний вплив на взаємо�
відносини органів державної влади з
політичними партіями аж до можли�
вості існування самих партій. Разом
з тим, діяльність політичних партій
в процесі їх кадрових взаємовідно�
син з органами державної влади, з
одного боку, і суспільством — з ін�
шого, суттєво впливає на розвиток і
модернізацію політичної системи —
аж до зміни форми правління.

ВИСНОВКИ
Отже, необхідність дослідження

особливостей кадрових взаємовід�
носин органів державної влади з
політичними партіями в державному
управлінні, насамперед, зумовлена
зростаючою роллю політичних пар�
тій на процеси реформування і кад�
рового забезпечення органів влади,
трансформацію політичної системи
в цілому та подальші напрями роз�
витку суспільства. Наукове дослі�
дження кадрових взаємовідносин
органів державної влади з політич�
ними партіями в державному уп�
равлінні повинно базуватися на виз�
наченій системі підходів, принципів,
методів та способів наукового піз�
нання.

Можна вважати,що філогенез
взаємовідносин органів державної
влади з політичними партіями як
об'єкт нашого дослідження бере свій
початок з моменту виникнення
партій, тобто певною мірою співпа�
дає з філогенезом політичних партій,
а однією з головних причин виник�
нення партій і виконання ними своєї
суспільної місії якраз і є кадрові вза�
ємовідносини з органами державної
влади.

Кадрові взаємовідносини органів
державної влади з політичними пар�
тіями в державному управлінні слід
розглядати не тільки як стале явище,
але як динамічний процес, що здат�
ний до розвитку і удосконалення.
Одночасно зі зміною взаємовідносин
реформуються її складові, зокрема
можуть удосконалюватися склад,
структура і функції органів держав�
ної влади і політичних партій.

Процес кадрових взаємовідно�
син органів державної влади з по�
літичними партіями як політичних
інститутів, насамперед, відбувається
в політичній системі суспільства, ад�
же вони є її головними складовими
елементами, причому суто політич�
ними, створеними з метою здійс�
нення політики, головним для якої є
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завоювання, формування, здійс�
нення, збереження та використання
влади.

 Форма правління має визначаль�
ний вплив на взаємовідносини ор�
ганів державної влади з політични�
ми партіями аж до можливості існу�
вання самих партій. Разом з тим,
діяльність політичних партій в про�
цесі їх кадрових взаємовідносин з
органами державної влади, з одного
боку, і суспільством — з іншого, сут�
тєво впливає на розвиток і модерні�
зацію політичної системи — аж до
зміни форми правління.

Ми вважаємо за доцільне запро�
понувати в державному управлінні
використовувати термін "політична
взаємодія" для всіх видів комуні�
кацій, що виникають і функціонують
в середині однієї системи як політич�
ного інституту між її складовими
елементами, а "політичні взаємовід�
носини" виникають і відбуваються
між різними системами чи складови�
ми різних систем.
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