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Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
НОВІ РІЗНОВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ Й ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПАРТІЙ 

ПОСТМАТЕРІАЛІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 
 

Сучасні політичні партії у різних країнах світу вже традиційно, принаймні 
впродовж півстоліття, але головно в останні десятиліття, формуються на різних 
підставах, зокрема класичній ідеологічній (чи матеріалістичній, яка поєднує в собі 
традиційні сім’ї політичних партій, зокрема комуністичні, соціалістичні/соціал-
демократичні, аграрні, християнсько-демократичні, консервативні, націоналістичні, 
ліберальні) або посткласичній неідеологічній/новоідеологічній (чи постматеріалістичній, 
яка об’єднує екологічні, регіоналістські та зорієнтовані на певні групи інтересів політичні 
партії). Конструкція такої дихотомії підстав походження та формування політичних партій 
зумовлена структуризацією соціополітичних поділів на класичні, старі чи матеріалістичні 
та посткласичні, нові чи постматеріалістичні [4; 9; 12]. Відповідно, вона найчастіше слугує 
підґрунтям виокремлення декількох найрелевантніших ідеологічних сімей партій у 
рамках вже узвичаєного в партології ліво-правого ідеологічного спектра, зокрема (зліва-
направо) комуністичних, соціал-демократичних, екологічних, аграрних, ліберальних, 
християнсько-демократичних, етнічних, консервативних, націоналістичних, персоналістських 
і регіоналістських [7]. Однак упродовж декількох останніх десятиліть окреме місце в 
структуризації партійної палітри у різних країнах світу все частіше займають так звані 
спеціальні партії, які позиціонуються відокремленою опцією “нових” політичних партій 
постматеріалістичних цінностей, що не завжди характеризуються або й зовсім не 
характеризуються чіткою ідеологічною ідентифікацією [1, с. 412–414].  

Як цілком відокремлене явище, “нові” партії постматеріалістичних цінностей або 
так звані партії “нової політики” у різних країнах світу зазвичай каналізуються на підставі 
“нових” чи постматеріалістичних соціополітичних поділів. Відтак, як відомо широкому 
науковому загалу, ці політсили головно фокусуються на розв’язанні проблем захисту 
довкілля (екологічної відповідальності) та сталого розвитку, автономії індивіда та 
вільного вибору стилю життя, захисту демократії участі, рівності статей, прав та свобод 
різних груп населення, національної спадщини та врегулювання міграційних питань 
тощо. Тим не менше, будучи вкрай специфічними за своєю програмною маніфестацією, 
партії постматеріалістичних цінностей формуються на тлі інших, переважно мейнстрімних 
політсил, а тому також намагаються знайти та викристалізувати своє місце в рамках ліво-
правого ідеологічного спектра та позиціонування тієї чи іншої країни. А це, своєю 
чергою, неодмінно зумовлює розширення та переформатування традиційних лівих і 
правих партій у рамках сучасних параметрів ідеологічного протистояння та міжпартійної 
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конкуренції у світі, що неодмінно зумовлює постановку проблематики сутності та 
варіативності “нових” партій. Відтак у цьому розрізі цілком слушною та доцільною є 
емпірична кластеризація усіх “нових” партій постматеріалістичних цінностей на “нові 
ліві” (переважно екологічні, енвайроменталістські і зелені), які здебільшого є системними й 
ідеологічними, та “нові праві” (найчастіше антиемігрантські), які традиційно виявляються 
як антисистемні та популістсько-неідеологічні [11]. Однак, на противагу, зовсім не всі 
постматеріалістичні цінності отримують політичне наповнення і рефлексування, оскільки 
не завжди кореспондуються з політичними маніфестами різних партій “нової політики”. 
Відповідно, далеко не всі постматеріалістичні цінності є підставою формування 
соціополітичних поділів “нової політики”, а тому й політичних партій, які прямолінійно 
вписуються у дихотомію на “нових лівих” і “нових правих”. 

Це означає, що, крім “нових лівих” та “нових правих” партій як найрелевантніших 
опцій партій постматеріалістичних цінностей, у багатьох країнах світу, передусім в 
країнах Європи, доцільно виокремлювати й спеціальні (чи атипові) політичні партії 
постматеріалістичних цінностей або ж партії спеціальних, специфічних чи спеціалізованих 
політичних інтересів окремих соціальних груп [2; 6; 10]. Спеціальні політичні партії – це 
такі політсили, у засадах програмної діяльності яких лежать спеціальні чи нетрадиційні 
цінності та інтереси, які звісно мають постматеріалістичний характер і природу. Попри те, 
що спеціальні політсили не можна об’єднати за єдиним проблемним й організаційним 
вектором їхнього спрямування, спільними для них є нетрадиційна та не надто широка 
програмна спрямованість, а також надто обмежене коло виборців та симпатиків. Крім 
того, особливістю спеціальних партій є те, що вони історично й функціонально не 
адресують свою критику та вимоги одній або декільком суспільним групам, а відтак і 
формату певної домінуючої в тій чи іншій країні виборчої системи. Натомість всупереч 
політичній традиції вони звертаються до апріорі гетерогенного суспільства незалежно 
від професійних, етномовних, релігійних, територіальних, вікових та інших характеристик 
громадян. Як наслідок, спеціальні партії постматеріалістичних цінностей не становлять 
єдиної та гомогенної групи, а натомість піддаються таксономії і структуризації на 
декілька груп. Зокрема, залежно від поєднання програмних позицій та особливостей 
апелювання до електорату спеціальні партії найчастіше поділяють на феміністські, 
екологічні, лібертаріанські, антиістеблішментські та пенсіонерські. Також останнім часом 
все частіше виникають чи поширенішими стають феномени гуманістських і ЛГБТ-партій, 
автономістських, сецесіоністських, сепаратистських і регіоналістських партій, секуляристських 
й антиклерикальних партій, піратських, антикорупційних, сатиричних, пацифістських і 
монархістських партій, а також спеціальних партій захисту принципів прямої демократії 
тощо. Причому, як цілком очевидно, історично домінуючими серед них були і 
залишаються феміністські (неофеміністські) та екологічні/енвайроменталістські політичні 
партії, рухи та організації [1, с. 412–414]. 
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Примітно, що виокремлення та структуризація варіативних опцій спеціальних 
партій постматеріалістичних цінностей у різних країнах світу не є випадковими. Річ у 
тому, що спеціальні партії постматеріалістичних цінностей переважно є політсилами 
структурних проблем, які позиціонуються як спеціальні чи специфічні для певних 
соціальних груп. Виняток становлять лише екологічні партії, які на сучасному етапі 
політичного розвитку та міжпартійної конкуренції позиціонуються як політсили і 
структурних, і неструктурних проблем, оскільки вони пропонують і “нові” рішення 
проблем суспільно-політичного значення, і вдаються до альтернатив “старим” підходам, 
які вкладаються в рамки традиційного ліво-правого ідеологічного спектра. Відповідно, 
невипадковість і концептуальна валідність виокремлення спеціальних політичних партій 
постматеріалістичних цінностей також зумовлена подібною логікою та сценаріями 
їхнього формування, а відтак і впливу “нових” політсил на усталені партійні системи. Така 
логіка зазвичай включає декілька етапів: виникнення “нових” соціальних рухів; 
зростання впливу малих партій; відхід частини прихильників традиційних лівих і правих 
партій до постматеріалістичних лівих та правих партій; “відчуження” носіїв так званої 
“нової політичної свідомості” від мейнстрімної політики та їхня відмова підтримувати 
традиційні партії; створення “нових” партій. 

Разом з цим, у сучасному політичному світі проблема виникнення й інституціоналізації 
спеціальних партій постматеріалістичних цінностей не є самодостатньою, оскільки вона 
перебуває на межі стику партій “старих” і “нових” соціополітичних поділів. Відтак 
“старий” та “новий” конфлікти співіснують, але жоден із них не домінує, адже зазвичай 
партії постматеріалістичних цінностей (в тому числі й спеціальні), навіть якщо вони це 
заперечують, продовжують векторну ідеологічну спрямованість мейнстрімних партій 
“старої політики”. Особливо з огляду на те, що в сучасному світі “нова” структурна 
диференціація і поляризація почала виявлятись лише у другій половині ХХ – на початку 
ХХІ століть. Більше того, вона оформилась як оновлена дихотомія між “новими” лівими і 
“новими” правими партіями, а також між “старими” (або мейнстрімними) політсилами у 
рамках класичного ліво-правого ідеологічного спектра. У підсумку це засвідчує, що 
спеціальні партії постматеріалістичних цінностей головно (за винятком окремих 
своїх опцій) є новим трендом міжпартійної конкуренції та політичного процесу, однак 
вони усереднено все ще є надто слабкими і не можуть конкурувати з партіями “старої 
політики”. Саме тому сьогодні у багатьох країнах світу простежується і відокремлення, і 
паралелізація двох вимірів міжпартійної конкуренції: перший вимір стосується 
кластичних (“старих”) соціополітичних поділів на підставі матеріалістичних цінностей, 
конфліктів інтересів та конкуренції традиційних лівих і правих партій [3; 8]; другий вимір 
звернений до “нового” соціополітичного поділу, зокрема на підставі “нових” 
постматеріалістичних цінностей, конфліктів, очікувань і конкуренції традиційних та 
“нових”, в тому числі й спеціальних, партій [5; 9]. Причому “новими” лівими, в тому числі 
й спеціальними, партіями у цьому контексті типово (проте не завжди) стають екологічні, 
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феміністські, ЛГБТ, гуманістські, георгістські, пацифістські, лібертаріанські, піратські 
та пенсіонерські партії, а натомість “новими” правими, в тому числі й спеціальними, 
політичними партіями – секуляристські, антиклерикальні, регіоналістські, антиіммігрантські, 
антиістеблішментські і гротескні партії. Відтак вони є реакцією один одного не лише на 
культурні зміни постматеріалістичних суспільств, а й на процеси їхнього оформлення та 
розвитку. 

Водночас очевидно, що виділення різних типів спеціальних політичних партій 
постматеріалістичних цінностей та оцінювання їхній ідеологічних позицій на тлі 
мейнстрімних партій є логічно детермінованими, адже такі політсили не завжди 
підпадають під класифікацію і позиціонування партій в ліво-правому ідеологічному 
спектрі. Річ у тому, що не всі спеціальні партії можна класифікувати, оскільки вони доволі 
часто створюються для вирішення “однієї проблеми”. З огляду на це, всі спеціальні партії 
постматеріалістичних цінностей можна дихотомувати на дві групи: спеціальні партії 
структурних проблем, які властиві для визначених соціальних груп; спеціальні партії 
неструктурних проблем, що мають відношення до політичного процесу на 
загальнонаціональному чи наднаціональному рівні тощо. Причому очевидно, що 
найчастіше підставою формування спеціальних партій постматеріалістичних цінностей у 
різних країнах світу є структурні чинники. Разом із цим, деякі партії спеціальних інтересів 
(зазвичай це партії, які не спрямовані на вирішення лише “однієї проблеми”) 
компонують у собі складові структурних і неструктурних проблем. Більше того, окремі з 
цих партій пропонують “нові” рішення “старих” проблем і вдаються до альтернатив 
“старим” підходам, які вкладаються у рамки традиційного ліво-правого ідеологічного 
континууму. Хоча, на противагу, загалом поки що партії спеціальних цінностей є 
недорепрезентованими й електорально неуспішними у більшості країн світу. А це, у 
підсумку, дозволяє аргументувати, що спеціальні партії постматеріалістичних цінностей 
сьогодні, хоча й не у всіх країнах, є ще надто слабкими та не можуть становити системної 
конкуренції партіям “старої політики”. 
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