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Проблеми з’ясування сутності, різновидів, сили і релевантності «малих» партій 
 
 

Чи не вперше у політичній науці та практиці, однак постійно все ширше і 
ширше, про феномен, явище та процесуальне наповнення сутності «малих» політичних 
партій почали говорити ще з 70-х років ХХ століття. Одним із яскравих поштовхів 
для цього у той час почали ставати результати цілого повторювального циклу  
послідовних національних – передусім парламентських, – а згодом і субнаціональних 
(на будь-якому рівні політики й урядування, нижчому національного) виборів головно 
в скандинавських, а пізніше і в інших країнах Європи. Доповнилось це причинною 
та інерційною суттєвою зміною сутності і природи соціополітичних поділів у різних 
країнах Європи й загалом у цій частині світу, зокрема з домінуючої до 70-х років 
ХХ століття матеріалістичної до переважаючої і постійно розширювальної та 
обновлюваної після цього постматеріалістичної [103]. Ще згодом, зокрема з 90-х років 
ХХ століття, про «малі» політичні партії в країнах Європи розпочали говорити не 
тільки чи не лише головно електорально та національно, однак і функціонально, 
і в зменшеному територіально-географічному (субнаціональному – локальному, 
регіональному тощо) просторі й масштабі, тобто як про політичні партії суто на 
місцях (у регіонах, окремих місцевостях тощо, однак загалом на рівні, нижчому 
національного) і про політичні партії як безпосередній недолік партійних систем 
на національному та субнаціональному рівні політики й урядування. Причому все 
це відбулось (спочатку зініціювалось, а згодом і продовжилось) паралельно із 
актуалізацією субнаціонального (регіонального та локального) політичного процесу 
й субнаціональної тематики у сучасній політичній науці. 

Як наслідок, з плином часу склалась суспільно-політична ситуація, згідно з 
якою сьогодні так звані «малі» політичні партії стали властивими (теоретично та 
практично) чи не для всіх країн Європи, причому як Західної, так і Центрально -
Східної та Східної. Та все-ж деякі з цих політичних партій виявились спроможними 
структуризувати партійні системи цілих країн (причому на різних рівнях політики й 
урядування), а деякі – зовсім ні, оскільки вони постійно залишаються на маргінесі 
політичного процесу, спочатку формуючись, але незабаром зникаючи під впливом 
так званого «шовінізму» основних чи мейнстрімних партій [67, c. 345]. Крім того, 
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деякі «малі» політичні партії позиціонуються чи принаймні сприймаються як релевантні 
або істотні, а деякі – натомість зовсім ні. 

З усього цього слідує, що так чи інакше «малі» політичні партії на прикладі 
різних країн світу, однак передусім Європи, змушують цілі когорти і групи вчених 
переосмислювати та трансформувати теорію партій і партійних систем, а також 
обриси реальних партійних систем в окремих країнах. Зокрема на предмет та 
питання релевантності політичних партій, фрагментації/фракціоналізації, поляризації, 
електоральної волатильності, націоналізації чи денаціоналізації і загалом структуризації 
партійних систем тощо [103]. Примітно, що відбувалось і досі відбувається в рамках 
поступу політичної науки це у кілька етапів чи «хвиль», які демонструють відносну 
гетерогенність та неконсолідованість тематики «малих» політичних партій на різних 
етапах її розвитку. Так, першу «хвилю» (від моменту ініціювання і до початку 
ХХІ століття) дослідження феномена «малих» політичних партій репрезентують 
такі науковці, як (не в хронологічному порядку): П. Абрамсон, Дж. Олдріч, П. Паоліно 
та Д. Роде [3], Т. Баскаран і М. Л. де Фонсека [9], А. Блейс [13], С. Волінец [105], 
Г. Герцог [49], Г. Голд [45], В. Грант [46], К. Дешувер [30], М. Дюверже [33], Р. Кац 
та П. Мейр [55; 65; 66], В. Кей [58], Дж. Коаклі [23], К. Ловсон та П. Меркл [61], 
П. Лукарді [63], Г. Майер [67], Ф. Мюллер-Роммель і Дж. Прідхам [74; 75], М. Новак 
і Р. Касслінг [76], М. Педерсен [80], М. Пінард [81], П. Рейнольдс [83], К. Річмонд [84], 
Дж. Сарторі [88], Г. Сміт [90], С. Фішер [36; 37], Дж. Хаммонд [47] та чимало інших. 
Вони здебільшого починають розмірковувати над феноменом та синонімізацією 
стосовно виокремлення, позначення й позиціонування так званих «малих» партій і 
навіть їхніх розмаїтих та різноспрямованих різновидів, але майже не структуризують 
їх і не зводять до систематичних і комплексних порівнянь [74, c. 1]. Натомість друга 
ж «хвиля» дослідження «малих» політичних партій (від початку ХХІ століття й досі) 
репрезентована такими вченими, як (теж не у хронологічному порядку): Дж. Адамс, 
М. Кларк та Л. Езров [4; 5], Ж.-Е. Бартелс та М. Л. Ремке [8], Е. Беланжер [11], 
Ч. Боікс [15], Н. Болейер [16–18], К. Боттом, А. Кларк і К. Копус [21; 27; 28], Г. Бохель і 
Д. Денвер [14], В. Ван дер Бруг та М. Феннема [96; 97], Л. Вікс [102; 103], С. Гергіна, 
Г. Джіглау та А. Фаган [42–44], Дж. Геррінг [40], Л. Даймонд та Р. Гюнтер [31], 
К. Дешувер [29], Г. Кеффорд [56], Дж. Коаклі [24], С. МакДед та К. Рекавек [68], 
Е. О’Меллі [77], Л. Слоан [89], Дж.-Дж. Спун [91], М. Тавітс [93; 94], Б. Тамас [92], 
Дж. Фонт [38], С. Хаг [50; 51] й чимало інших. Вони розвивають доробки попередньої 
«хвилі» і навіть відносно систематизують їх, але не розв’язують всіх виокремлених 
завдань із приводу структуризації феномена та різновидів «малих» політичних  
партій консенсусно [24], а часто навіть заперечують доцільність і валідність їхнього 
виділення як таких. 

Очевидно це з огляду на те, що в теоретичному і практичному контекстах 
тематика «малих» політичних партій зовсім не є уніфікованою, унілатеральною і 
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цілковито впорядкованою та систематизованою, а натомість радше є дисперсною, 
гетерогенною і розробленою. Це вдало можемо зрозуміти із бодай часткового  
переліку генеральних та базових завдань і проблем дослідження «малих» партій 
у політичній науці, з-поміж яких: сутність і причини визначення та параметри й 
ефекти позиціонування політичних партій як «малих», причому на різних (як на  
національному, так і на субнаціональних) рівнях політики, урядування та виборчого 
процесу; організаційна структура, стратегія, тактика, ідеологія і членство в «малих» 
політичних партіях; спроможність «малих» партій виконувати альтернативні функції 
і завдання та розв’язувати проблеми, які притаманні іншим політичним партіям 
на національному й субнаціональному рівнях політики, виборчого процесу та 
урядування; здатність великих або основних (так званих «мейнстрімних») партій 
нівелювати «малі» партії за допомогою використання їхніх ідей «на прокат» і в 
рамках різних стратегій їхньої взаємодії (співпраці чи опозиції) між собою з приводу 
виборів та можливого урядування; різновиди та територіальні, функціональні й 
ідеологічні групи «малих» партій, в тому числі у теоретико-методологічному та 
практичному розрізах і сенсах; з’ясування того, наскільки розвиток та кількість 
«малих» політичних партії співвідносяться із рівнем розвитку демократії, участю 
громадян і параметрами інституційного/політичного дизайну й міжінституційних 
відносин на різних рівнях політики та урядування; врахування того, наскільки 
кількість і сила «малих» політичних партій унаслідувані від параметрів формування, 
фінансування та функціонування партій й виборчих систем і правил; причини та 
наслідки «народження»/формування, «виживання»/стабільності і/або занепаду, 
кількості, успіхів та невдач «малих» політичних партій у різних країнах і контекстах; 
релевантність або нерелевантність (істотність або неістотність) «малих» партій у 
рамках різних типів партійних систем; можливості перетворення «малих» партій 
у сильні, великі, основні або «мейнстрімні» партії чи, на противагу, можливості  
їхнього занепаду, маргіналізації і краху [18; 24; 77; 102; 103]. І це все на тлі факту 
відсутності у політичній науці регіональних (не кажучи вже про універсальні) 
порівнянь, а натомість в рамках фокусу на дослідженні окремішніх кейсів, через 
що поточно й досі немає консолідованої теорії «малих» політичних партій. 

Доволі вдало це можна продемонструвати навіть у розрізі притаманної  
для політичної науки неоднозначності і синонімії стосовно концептуалізації феномена 
«малих» партій. Адже чи не найцікавішим у контексті існуючих в політичній науці 
питань, завдань і проблем розвитку «малих» партій є те, що надзвичайно багато 
непорозумінь існує з приводу навіть не стільки дослідження та однозначності  
розуміння їхньої сутності, скільки стосовно позначення так званих «малих» партій 
різними категоріями, різними науковцями, в різних контекстах, в різних рамках і 
в різних країнах тощо [75; 89]. Адже у політичній науці застосовують найрізноманітніші 
позначення та найменування таких політсил, серед яких найчастіше вживаними є 
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власне «мала» партія (small party) [8; 17; 27; 56; 65; 75; 76; 90], «незначна» або 
«другорядна» партія (minor party) [14; 21; 23; 24; 28; 36; 40; 49; 67; 68; 77; 80; 83; 
89; 92; 102; 103], «мікропартія» (micro-party) [56; 57], «третя» партія (third party) [3; 11; 
13; 34; 45; 81; 104], «незалежна» партія (independent party або independents) [14; 28], 
«периферійна» партія (peripheral party) [56], «знедолена» партія (pariah party) [6; 32; 
72; 73; 98; 99], «протестна» партія (protest party) [18; 52], «нішова» партія (niche 
party) [4; 5; 71; 101], «локальна» партія (local party) [46], «альтернативна» партія чи 
організація (alternative organization) [1; 61], «особиста» партія (personal party) [82], 
«електоралістична» партія (electoralist party) [56] тощо. Хоч це видається надзвичайно 
великим недоліком, оскільки чимало таких і подібних прикметників для позначення 
політичних партій – їхнього розміру, організацій, структури, ідеологій, територіальності 
функціонування – взаємно пересікаються, а не є вичерпними й односторонніми. 
При цьому, найпроблемнішим є те, що різні вчені синонімізують різні позначення 
так званих «малих» політичних партій, тим самим зовсім не надаючи чіткості і  
структурованості політологічного знання. Відтак сьогодні у політичній науці відсутня 
уніфікована теорія й інфраструктура щодо розуміння «малих» політичних партій, 
а натомість відбувається «концептуальне розтягування» [25, c. 222; 41, c. 367; 56; 
86, c. 1035], через що деякі науковці раніше вважали і навіть досі вважають навіть 
за недоречне (як «аналітично некорисні концепти» [58, c. 254]) аналізувати «малі» 
політичні партії в принципі. І це попри те, що в таких країнах, як Австралія, Ірландія, 
Італія, Мексика, Німеччина, ПАР, Португалія, Сполучене Королівство, США, Чехія і 
чимало інших, до тематики «малих» політичних партій звертаються відносно часто, 
принаймні на тлі інших країн світу.  

Якщо говорити про вказану проблему політичної науки деталізованіше, то 
вона постає ще очевиднішою, адже вчені не тільки застосовують різні позначення, 
дефініції та синоніми для так званих «малих» політичних партій, а й наповнюють 
їх зовсім або доволі різним змістом та сенсом. Зокрема, можна виокремити такі 
найвідоміші у сучасній політичній науці спроби дефініювання (в тім числі у рамках 
синонімізацій) «малих» політичних партій, як: опортуністичні політичні партії, які 
прагнуть «грати» поза рамками та правилами політичної і партійної системи (за 
авторством Г. Кеффорда [56]); всі наявні політичні партії, крім двох найбільших, в країнах 
із мажоритарною виборчою системою (абсолютної або відносної більшості) та  
двопартійною системою (за Дж. Геррінгом [40, c. 83]) або, відповідно, всі «зайві» партії 
у рамках певних типів партійних систем (як «четверті» партії у двох-з-половиною-
партійних системах, «п’яті» партії в чотирипартійних системах) [14, c. 579; 23, c. 270]; 
партії, які не структуризують і не інституціоналізують міжпартійної змагальності та 
партійних систем, бо вони не є релевантними (авторства Дж. Сарторі [88], Ф. Мюллера-
Роммеля і Дж. Прідхама [75], Г. Кеффорда [56]) або не є представленими у легіслатурах 
(як вказує Г. Орр [78, c. 576]); ідеологічно різноманітні політичні партій з національною 
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підтримкою на рівні, меншому 2 відсотків електорату (як вказує С. Буйзен [19, c. 733]); 
політичні партії, які репрезентують крайню/радикальну чи нецентристську «нішову» 
ідеологічну позицію (як вважають Дж. Адамс, М. Кларк, Л. Езров [4, c. 513; 5]); партії, які 
отримують підтримку менше, аніж 1–1,5 % голосів електорату – як «мікропартії», – 
та, відповідно, від 1–1,5 до 15 % голосів електорату (хоча й упродовж не менше, ніж 
трьох виборів) – як «малі» партії (авторства П. Мейра [65; 66] та Дж. Коаклі [24]); 
політичні партії, які у жодному разі не спроможні сформувати урядових кабінетів 
і/чи бути основними акторами політичної/парламентської опозиції (як вказує С. Фішер 
[37]); політичні партії, які виборчо є зовсім чи відносно неважливими, функціонально – 
проблемними щодо отримання належної інформації про них, а тому й нездатними 
впливати на вироблення та реалізацію політики урядів і дисфункціональні за своєю 
природою (також як вказує С. Фішер [37]); політичні партії з лімітованою виборчою 
підтримкою населення, які спроможні отримувати мандати в легіслатурі винятково 
внаслідок «торгівлі» перевагами, преференціями й очікуваннями (як зазначає А. Гауя 
[39, c. 26]); непарламентські «ефемерні» політичні партії, які не отримують державної 
підтримки і фінансування (про що вказує Г. Орр [78, c. 576]); політичні партії, які 
мобілізуються і проти урядового кабінету, і проти головної чи головних опозиційних 
сил (авторства П. Абрамсона й інших вчених [3]).  

З перерахованих вище опцій розуміння «малих» політичних партій слідує, 
що різні дефініції часто є дуже неоднозначними та довільними, не окреслюють і 
не пропонують єдиного, системного й консолідованого розуміння сутності «малих» 
політичних партій як таких. Ускладнюється ситуація і ймовірністю електоральної 
невдачі будь-якої основної/мейнстрімної партії, яка з часом виборчо може стати 
«малою» або нерелевантною. Разом із цим, проблема полягає не лише у різних 
спробах дефініювання і позначення/найменування «малих» політичних партій, а 
також у тому, що є доволі різні підходи до розуміння сутності цього надзвичайно 
гетерогенного феномена. Серед них, передусім на підставі систематизації наявних 
наукових досліджень, можна виділити такі головні теоретико-методологічні підходи, 
як: 1) територіальний – на підставі врахування різних рівнів політики й урядування та 
різної ролі політичних партій у них, зокрема найперше на рівнях, нижче національного 
(субнаціональному – регіональному, локальному тощо); 2) функціональний – на 
підставі врахування факту виконанням чи невиконанням політичними партіями  
своїх основних функцій і завдань; 3) історично-організаційний – на підставі врахування 
походження, причин виникнення, способів формування, організаційної структури 
й особливостей фінансування політичних партій; 4) ідеологічний – внаслідок 
врахування розмаїтості ідей, доктрин і напрямів політики та діяльності політичних 
партій; 5) стратегічний – на підставі оцінювання стилів і форматів поведінки партій 
на електоральному ринку, в ході та з приводу урядування і загалом у політичній 
системі; 6) владно-електоральний – на підставі різності рівня успіхів політичних 
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партій на виборах, в урядуванні та загалом у політичному процесі, в тому числі з 
приводу статусу у владі та релевантності. Додатково ж проблема посилюється тим, 
що перелічені теоретико-методологічні підходи можна застосовувати і як цілком 
окремішньо або альтернативно, і спарюючи або поєднуючи їх між собою, але вони 
безумовно та беззастережно розмивають сутність і рамки «малих» політичних 
партій як таких [24]. Не допомагає у цьому контексті навіть і те, що в рамках різних 
підходів існують свої найуживаніші визначення та розуміння «малих» партій. 

Так, «малі» політичні партії, зокрема у рамках територіального теоретико-
методологічного підходу, часто розуміють як політичні партії на субнаціональному 
рівні політики й урядування тієї чи іншої країни. З цього слідує, що «малі» партії, 
навіть якщо вони формуються загальнонаціонально і на загальнонаціональному 
рівні, функціонують винятково на субнаціональному (регіональному і локальному) 
рівні політики й урядування, адже вони не користуються постійною й однаковою 
електоральною підтримкою по всій території тієї чи іншої країни. Інакше кажучи, 
«малі» політичні партії за сферою та територіальністю своєї діяльності – це суто 
регіональні і локальні (в цілому субнаціональні) політичні партії тощо, які зареєстровані 
або не зареєстровані на національному рівні політики та урядування конкретної 
країни, але можуть бути або не бути представлені в центрі її політичного процесу [27]. 
Відповідно, по факту «малі» субнаціональні партії традиційно маргіналізовані на 
національному рівні політики й урядування, а відтак у категоріях національної  
партійної системи безумовно не є релевантними [75]. Натомість такі політсили є або 
можуть бути впливовими і навіть домінуючими на будь-якому з субнаціональних 
рівнів політики й урядування, витісняючи з нього партії національного рівня тощо, 
зокрема внаслідок неспроможності останніх визнавати конкретні локальні обставини 
та реагувати на них. З огляду на це, «малі» політичні партії у такому розумінні  
безумовно забезпечують нові канали залучення громадян, політичної активності, 
участі і нові шляхи політичної відповідальності, зокрема на субнаціональному рівні, 
хоча передусім зосереджують свою діяльність на управлінні певною територією, 
а не на представництві громадян [26]. Враховуючи це, «малі» субнаціональні партії 
можуть бути або не бути релевантними чи системотворчими на субнаціональному 
рівні політики й урядування, але вони обов’язково формуються та функціонують 
на тлі конфліктів по національній–субнаціональній лінії «центр–периферія» [22]. Беручи 
це до уваги, очевидно, що «малі» партії на субнаціональному рівні урядування й 
політики можуть бути двох типів, зокрема як субнаціональні осередки/філії «малих» 
партій на національному рівні (типово з вузьким порядком денним на місцях), а 
також як субнаціональні центри і/чи осередки/філії «малих» партій винятково на 
субнаціональному рівні (звикло з широким порядком денним на місцях). 

Дещо відмінне трактування «малих» партій притаманне у випадку поєднання 
територіального, функціонального й електорального підходів до їхнього розуміння, 
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зокрема як політичних партій-представників винятково різних типів меншин. У 
цьому контексті йдеться про «малі» політичні партії, які виділяють за наслідками 
особливостей етнічних, регіональних, локальних й інших соціополітичних поділів, 
інкорпорованих у рамках тих або інших типів виборчих та партійних систем – на 
національному та субнаціональному рівнях політики й урядування. При цьому,  
врахування таких соціополітичних відмінностей та поділів через виборчі системи 
різних рівнів зовсім не впливає на формування параметрів національних партійних 
систем, політики й урядування. А тому партії-представники меншин на жодному 
рівні політики та урядування не є релевантними, щоправда за винятком тих із  
локальностей, у яких вони є базовими і передбаченими відповідним виборчим чи 
іншим законодавством, як, приміром, в Італії, Словенії тощо [87]. Примітно, що деякі 
дослідники іменують такі «малі» партії етнічними [20; 53], що особливо валідно у 
тому випадку, коли вони виявляють свої функції на периферії [22; 43]. Доповнюється 
це тим, що є вкрай мало інформації про внутрішні структури, лідерство, етіологію 
та траєкторії розвитку таких «малих» партій. З іншого боку, цікаво, що такі «малі» 
партії є чи не найбільш стабільними в електоральному розрізі, хоча й залучають 
незначну кількість виборців з ідентичної/відповідної частини суспільства [42; 44]. 

На противагу, поєднання територіального, ідеологічного та стратегічного 
теоретико-методологічних підходів дає змогу трактувати «малі» політичні партії 
як маргінальні партії і партії на периферії політики й урядування [56; 75]. В англомовній 
науковій літературі для позначення таких «малих» партій в останній період існує 
термін «fringe parties» – буквально «бахромні», «узбічні», «обмежені» або «пограничні» 
партії [43] або термін «niche parties» – буквально «нішові» партії [4; 5; 12; 62; 69–71; 
101] чи, інакше кажучи, маргінальні та периферійні партії [8]. Це передусім такі 
«малі» партії, які враховують цінності й інтереси адміністративно-територіальних 
периферій і кидають виклик, зокрема ідеологічно, основним або мейнстрімним 
партіями та загалом політиці й урядуванню на національному рівні  [43; 56; 85, 
c. 421, 425–426]. У цьому сенсі «fringe parties», «niche parties» чи маргінальні партії 
характеризуються як: політична й організаційна загроза та опозиція основним або 
мейнстрімним партіям, які втілюють стабільний і міцний локус змагальності у  
партійних системах на національному рівні; політичні ідеї, маніфести, програми та цілі, 
які пов’язані передусім з конкретними чи навіть специфічними («привласненими») 
ідеологічними позиціями, в тім числі спеціалізованими і відмінними від таких позицій 
на національному рівні політики й урядування та у середовищі мейнстрімних політсил 
[8; 43; 59]. При цьому, примітно, що «fringe parties», «niche parties» чи маргінальні 
партії можуть прагнути залишатись периферійними незмінно або намагатись зміститись 
до позицій мейнстрімних партій. У цьому сенсі вони трактуються як «малі» партії 
доти, доки позиціонуються як периферійні, особливо з огляду на те, що для деяких 
субнаціональних партій саме периферійність є передумовою їхнього електорального 
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успіху на місцях [22; 56]. Водночас ідеологічно «fringe parties», «niche parties», 
маргінальні чи периферійні партії найперше є антиглобалістськими, євроскептичними, 
націоналістичними, антиіммігрантськими й окреслюються «антикапіталістичним 
дискурсом» або, на противагу, є відверто популістськими. Тобто для «малих»  
партій у цьому сенсі притаманні також і периферійні або маргінальні ідеологічні 
позиціонування [75]. 

Поєднання територіального й організаційного теоретико-методологічних 
підходів слугує підставою трактування «малих» політичних партій як політсил із 
малою кількістю членів та слабкими організаційною структурою і фінансами [10; 95]. 
Це означає, що «малі» політичні партії – це партії, які характеризуються обмеженою 
чи «збідненою» організаційною структурою, членською базою і, як наслідок цього, 
слабкою фінансовою ресурсністю та незалежністю. І це при тому, що сьогодні  
постійно зростають фінансові витрати на виборчі кампанії, а тому «малі» партії  
перманентно стикаються з фінансовим тягарем й організаційним вакуумом [95]. Тому 
«малі» політичні партії – це типово нові партії, які не мають усталених інтересів і 
зв’язків з афілійованими організаціями. Це особливо властиво для субнаціонального 
рівня політичного процесу й урядування, адже саме «малі» субнаціональні партії 
звикло потерпають від дефектів членства, організаційної структури і фінансування, 
в тім числі в пошуку посадовців на представницькі посади [60, c. 61]. Часто це веде 
до постановки питання про те, наскільки легітимними є «малі» політичні партії [10]. З 
іншого боку, сьогодні для більшості країн Європи і загалом світу все властивішою 
постає динаміка зменшення членства та якості організаційної структури політичних 
партій як таких. Відтак «малі» політичні партії у такому сенсі характеризуються не 
партійним членством, а «наймом» професійних політиків як «агентів» виборців і 
«комунікаторів» з виборцями, чому особливо сприяє розвиток сучасних ЗМІ. Тому 
для «малих» політичних партій нормою стає відсутність фіксованої виборчої бази. З 
цього слідує, що чим «меншою» є партія, тим більше вона є «передвиборчою». А 
тому виборча кампанія постає ідеальною можливістю для партійних інновацій і 
«винаходів» у рамках функціонування «малих» партій. Однак передусім за умови, 
коли виборчі правила і процедури розподіляють фінансові ресурси серед партій 
не лише пропорційно їхнім результатам, а й з урахуванням інтересів «малих» партій і 
самого факту їхньої участі у виборах, тобто коли вони мотивують «малі» партії [10]. 

Синтезування стратегічного і владно-електорального підходів дає підстави 
трактувати «малі» політичні партії як партії без реального впливу на політичний  
процес. Адже часто «малими» іменують ті політичні партії, які мають представництво 
у політиці й виборчій сфері, причому незалежно від їхнього рівня – національного 
чи субнаціонального, – але не впливають та не визначають політичних наслідків і 
результатів урядування, а відтак загалом політичного порядку денного. Відповідно, 
«малі» політичні партії – це репрезентовані у політиці партії, які не мають реальної 
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влади, що нормою є передусім для так званих «фасадних» демократій і автократій. 
Інакше кажучи, «малі» політичні партії є лише умовно релевантними, однак вони 
характеризуються невідповідністю політичному й інституційному дизайну [64; 100]. 
Примітно, що така ситуація позначення «малих» партій паралелізується з повною чи 
майже повною неважливістю в цілому партійних систем у певних кейсах, оскільки 
формально вони існують і навіть структуризуються, зокрема як багатопартійні, але 
є нерелевантними та цілком «підконтрольними». Інакше кажучи, йдеться про ті 
ситуація, коли політичні партії, причому всі або майже всі, поступово втрачають 
свою функціональну і системну релевантність та значення, бо не здатні визначати 
голосуючий порядок денний політичного процесу. У такому сенсі «малі» партії  
мають місце передусім в умовах слабкості чи занепаду інституційного дизайну – 
відсутності достатніх арен для функціональної активності партій [24]. Перефразовуючи, 
«малі» політичні партії – це «сфальсифіковані» партії чи не до кінця сконструйовані 
в інституційному сенсі партії. 

Подібне розуміння «малих» політичних партій властиве для випадку поєднання 
владно-електорального та стратегічного теоретико-методологічних підходів, коли 
під ними мають на увазі нові партії без представництва за результатами виборів. 
«Малими» у такому сенсі є будь-які винятково нові партії, які є неуспішними за 
своїми стратегіями, представництвом та результатами під час і за наслідками виборів 
(на різних рівнях політики й урядування, але передусім на національному рівні). 
Тобто це нові політсили, які не є релевантними (за усіма можливими підходами) 
і не можуть змінити структури міжпартійної змагальності та загалом партійної системи 
тієї чи іншої країни, в тім числі за рахунок участі у формуванні урядів і визначенні 
політичного порядку денного [35]. Відповідно, у цьому сенсі жодного значення не має 
організаційна структура і фінанси таких «малих» політичних партій (вони навіть  
можуть бути розвиненими), адже головним є те, що «малі» партії, маючи наміри 
висувати чи висуваючи своїх кандидатів на виборні посади, не отримують їх, а тому 
постають «ефемерною» меншістю [23]. У цьому сенсі «малі» політичні партії часто 
розуміються як «треті» партії («third parties») [11], приміром як: реально треті партії у 
рамках ідеальної двопартійної системи, четверті партії у рамках ідеальної трипартійної 
чи двох-з-половиною-партійної системи тощо [13; 14, c. 579; 23, c. 270; 34; 40, c. 83; 
104]. Також часто «третіми» розуміють ті партії, що не мають чіткого політичного 
ранжування, статусу і ролі, бо вони мобілізуються і проти уряду, і проти основної 
опозиційної партії [3; 45]. З цього слідує, що чим сильніші основні або так звані 
мейнстрімні партії, там слабші «малі» або «треті» партії і тим менше у них шансів 
структуризувати партійні системи. Однак примітно і те, що такі «малі» партії часто 
виходять не з бажання отримати успіхи і хороші результати на виборах (хоча це 
максимально бажане очікування), а й з потреби просто брати участь у виборах і бути 
присутніми на виборчому ринку та в політичному просторі [80, c. 5]. Таким чином 
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«малі» політичні партії у цьому сенсі лише частково змінюють політичний ландшафт, 
але суттєво чи частково модифікують поведінку інших – основних або мейнстрімних – 
партій і, як наслідок, нові моделі політичної поведінки та дебатів [49; 64; 100]. Тому 
такі «малі» партії часто сприймаються як мобілізуючі (передусім ідеологічно), хоча й 
зовсім нерелевантні політичні актори [21]. 

Нарешті, у рамках суто владно-електорального підходу «малі» політичні 
партії доречно окреслювати як нові чи усталені партії з низьким представництвом 
за результатами виборів. З цього слідує, що «малими» є такі нові чи усталені партії, 
які неодмінно беруть участь у виборах (на різних рівнях політики й урядування, 
але передусім на національному), однак які можуть бути як релевантними, так і 
нерелевантними (за усіма можливими підходами до трактування релевантності 
партій), але обов'язково з низьким рівнем представництва у виборних інститутах. У 
цьому контексті нагадаємо, що релевантність партій може бути функціональною (як 
у Дж. Сарторі [88], який зазначає про потенціали коаліційності чи шантажу партій у 
легіслатурах) та розмірною (наприклад, коли партії отримують не менше 3 відсотків 
мандатів у легіслатурах або не менше 1 відсотка голосів виборців і представництво 
в легіслатурах тощо), але наголос робиться на відмежуванні «малих» партій від  
незалежних політиків [24; 103]. Різні вчені також виокремлюють розбіжні верхні межі 
розмірного представництва «малих» політичних партій у легіслатурах, зокрема від 
2 до 15 відсотків – залежно від національної специфіки та типів партійних і виборчих 
систем [21; 65; 102]. Так здійснюється спроба градуювання чи класифікації «малих» партій 
та їхнього відокремлення від основних чи мейнстрімних партій [21; 68]. Цілком 
визначальним у цьому сенсі є те, що електорально успішна «мала» політична партія 
(якщо її таки дійсно трактують як «малу») не може бути урядовою, хоча й може 
здійснювати спроби участі в процесі формування уряду. Інакше кажучи, це означає, 
що «мала» політична партія в такому сенсі не є релевантною на урядовому рівні. 
Враховуючи це, часто «малими» вважають ті партії з представництвом у легіслатурах, 
проти яких основні чи мейнстрімні політсили застосовують техніку «санітарного 
кордону», тобто формально чи фактично домовляються не співпрацювати з ними, 
передусім з приводу спільної участі у формуванні та функціонуванні урядів. Однак 
тим самим такі стратегії основних партій реалізовуються як їхні реакції на відносні 
успіхи «малих» партій, а тому «малі» партії позиціонуються як мобілізаційні. У цьому 
сенсі примітно, що та чи інша партія може мати статус «малої» на національному 
рівні, однак водночас статус основної або мейнстрімної партії – на будь-якому 
субнаціональному (регіональному, локальному тощо) рівні політики й урядування. 

Складнощі з приводу розуміння феномена «малих» партій посилюються та 
урізноманітнюються і тим, що відмінні теоретико-методологічні підходи пропонують 
неоднакові та несистематизовані варіанти і схеми класифікації «малих» партій [24]. Крім 
того, одні вчені зосереджуються на відмінностях між «малими» та «дуже малими» 
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(«ще меншими») партіями (для яких застосовують різні позначення, про які йшлось 
вище і йтиметься нижче) [65; 76], а натомість інші науковці створюють класифікаційні 
схеми і типології через пояснення походження та причин створення «малих» партій 
[54; 58; 84; 102]. Так, історично-організаційний підхід структуризує «малі» партії 
за походженням, способом виникнення та організаційною структурою. Зокрема, 
Г. Сміт виокремлює такі типи «малих» політичних партій, як маргінальні «малі» партії, 
«шарнірні» «малі» партії і відокремлені «малі» партії [90]. С. Хаг і М. Тавітс [50, c. 11–
15; 51; 93, c. 100, 106; 94] класифікують їх дещо по-іншому, в тім числі на «малі» партії 
за наслідками розколів і поділів в уже існуючих партіях, «малі» партії як абсолютно 
нові організаційні утворення, «малі» партії за наслідками злиття вже існуючих партій 
та «малі» партії як електоральні альянси і виборчі блоки. Схожим чином Д. Денвер і 
Г. Бохель типологізують «малі» політичні партії на: «малі» партії як уламки раніше 
існуючих партій; «малі» партії, які сформувались автономно, зокрема як «справжні» 
партії (з визначеною політичною платформою) і «незрілі» партії (досі не підтверджені); 
«малі» партії як виразники винятково місцевих інтересів [14, c. 580–581]. Нарешті, 
Дж. Коаклі класифікує усі «малі» партії на політсили, що відкололись (які виникли у 
результаті розколу всередині існуючих партій), та цілковито нові партії (які типово 
є з позапарламентським корінням та виникли цілком окремо від існуючих партій) [24]. 

На противагу, владно-електоральний і територіальний підходи приступають 
до класифікації «малих» політичних партій, враховуючи рівень їхніх успіхів/неуспіхів 
на виборах і загалом у політиці, а відтак з приводу отримання й здійснення влади, 
принаймні в часовому розрізі та за різними рівнями політики й урядування. На цій 
підставі П. Мейр пропонує дві класифікації «малих» політичних партій [65, c. 43–44; 
66]. Згідно із першою їх потрібно поділяти на стійкі «малі» партії (які беруть участь 
принаймні у трьох виборах поспіль) та нестійкі «малі» партії (які беруть участь у двох 
виборах поспіль і рідше). Своєю чергою, у рамках другої класифікації дослідник 
виокремлює власне «малі» партії (які отримують від 1–1,5 до 15 % підтримки 
голосів виборців принаймні на трьох виборах поспіль) і так звані «ефемерні» партії 
або «мікропартії» (котрі не відповідають навіть критерію 1  % голосів виборців 
принаймні на трьох виборах) [24; 65, c. 43–44; 102]. Подібним чином щонайменше дві 
класифікаційні логіки з приводу «малих» партій пропонує Дж. Коаклі, адже дослідник: 
по-перше, виокремлює усталені «малі» партії та «ефемерні» «малі» партії; по-друге, 
деталізує та дрібнить їх на встановлені «малі» партії, ефемерні «малі» партії,  
встановлені мікропартії та ефемерні мікропартії [24, c. 506–508]. Урешті-решт, чимало 
науковців пропонують виділяти «малі» партії на національному, регіональному 
та локальному рівнях політики й урядування або, інакше кажучи, національні та 
субнаціональні «малі» політичні партії. 

Що стосується стратегічного підходу, то в його рамках «малі» партії типово 
структуризують та класифікують за стилем поведінки і позиціонування «малих» 
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партій на виборах і виборчому ринку та загалом за функціями самих партій. Так, 
М. Пінард [81] виокремлює протестні «малі» політичні партії (засновані на загальному 
невдоволенні, переважно негайного характеру) і радикальні «малі» політичні партії 
(засновані на спільній ідеології, яка відображає конкретні глибокі і тривалі групові 
інтереси). Своєю чергою, Р. Хармел і Дж. Робертсон класифікують «малі» політичні 
партії на: «партії-претенденти», які бачать певну перспективу успіху від електоральної 
змагальності, та «партії-промоутери», які насамперед стурбовані формулюванням 
відмінних поглядів, незалежно від їхніх виборчих перспектив [48, c. 517–518]. Подібно 
Т. Рочон поділяє усі «малі» та «нові» політичні партії на: «мобілізуючі» (які прагнуть 
мобілізувати політичні ідентичності навколо нового соціополітичного поділу або 
перевизначення вже існуючого соціополітичного поділу), «кидаючі виклик» (які 
конкурують із усталеними партіями на основі існуючих соціополітичних поділів), 
«персональні» (які в основному не орієнтуються на чинні чи нові соціополітичні 
поділи) [85, c. 421–426]. Нарешті, схожої думки Дж. Коаклі, який розподіляє усі «малі» 
політичні партії на: мобілізаційні чи мобілізуючі (партії-претенденти, що виникли з 
нового соціополітичного поділу або з нової позиції і відрізняються від основних або 
мейнстрімних партій своєю політичною позицією), оскаржувальні або «кидаючі 
виклик» (партії-претенденти, які конкурують з існуючими партіями не на основі 
політики та політичних цінностей та інтересів, а на підставі спроможності досягати 
результатів), промоутерські (партії-претенденти, які відстоюють специфічні політичні 
позиції майже незалежно від виборчої привабливості та привабливості посад),  
персональні (партії-претенденти, створені для просування позицій конкретної 
особи) [23; 24]. 

Врешті-решт, у рамках ідеологічного підходу до типологізації «малих» партій 
за основу беруть доктрини, ідеї, маніфести та напрямами політики таких політсил. 
Зокрема, В. Кей виділяє нестабільні або перехідні та доктринальні «малі» політичні 
партії [58], К. Річмонд наполягає на виокремленні сецесійних, ображено-меншинних і 
доктринальних «малих» партій [84]. Більш деталізовано М. Тавітс констатує, що «малі» 
політичні партії можна розподілити на «нові праві», «нові ліві», ліво-лібертаріанські, 
регіональні тощо [93, c. 100; 94]. За аналогією Дж. Адамс, М. Кларк і Л. Езров фіксують, 
що в політиці існують та втілюються різні ідеологічні формати «нішових» партій як 
«малих політсил, зокрема як прихильників крайніх ідеологій (комуністичні і націоналістичні 
партії, неофашистські партії, «нові праві») чи нецентристських ідеологій (екологізм, 
постіндустріалізм тощо) [4, c. 513; 5]. Фіналізує таку позицію П. Мейр, який наполягає 
на логіці виокремлення різних ідеологічних сімей «малих» політичних партій і партій 
загалом, зокрема комуністичних, соціалістичних, християнсько-демократичних, 
ліберальних, крайніх правих, консервативних правих, аграрних, націоналістично-
регіоналістичних та екологічних, а також виборчих блоків й альянсів [65, c. 58; 66]. 
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З усього сказаного недвозначно слідує, що поточно існує чимало проблем 
з приводу не лише з’ясування сутності і різновидів, але й сили та релевантності 
«малих» політичних партій, причому як на рівні партійних систем, так і стосовно 
урядово-формотворчого процесу за їхньої можливої участі. Такі проблеми доцільно 
іменувати бар'єрами сили і впливу «малих» партій, як це, для прикладу, роблять 
М. Педерсен [80], Г. Герцог [49], Г. Баррінгтон [7], Дж. Коаклі [23; 24], Б. Тамас 
[92], Ч. Боікс [15], Л. Слоан [89], М. Тавітс [93; 94]. Систематизуючи їхні доробки і 
пропонуючи власні рефлексії, констатуємо, що існує декілька базових бар’єрів сили, 
впливовості та релевантності «малих» партій. Першим є бар'єр декларативності, 
який стосується участі (і декларування цього) нових «малих» партій у виборах,  
внаслідок чого такі політсили електорально «заходять» на «територію»/виборчий 
простір основних, великих і загалом мейнстрімних партій та посягають на значення у 
партійній системі на тому чи іншому – національному або субнаціональному – рівні 
політики. Другим є бар'єр формалізації, адже «малі» партії у більшості країн світу 
повинні відповідати певній національно визначеній правовій базі функціонування 
партій як таких, через що «малі» партії формально сприймають як партії інші актори, 
принаймні за умови, якщо не передбачено іншого. Третім традиційно постає так званий 
бар’єр репрезентативності, а якщо точніше забезпечення представництва «малих» 
партій спочатку на субнаціональному рівні, а згодом і можливо на національному 
рівні політики й виборчого процесу, в тому числі нерідко як функція тієї чи іншої 
виборчої системи у тій чи іншій країні [80]. Наступним можна виокремлювати бар’єр 
переваги очікувань «малих» партій, адже часто проблемою виступає формування і 
підтримка «малими» партіями відносно сильної організаційної структури, ефективного 
керівного апарату і достатньої фінансової підтримки тощо [2; 7, c. 443; 15, c. 521; 79; 
49; 92; 94]. П’ятим бар’єром часто слугує проблема непрямого впливу «малих» партій 
на основні, великі чи мейнстрімні партії, зокрема впливу «малих» партій (навіть 
через їхню участь у виборах і без отримання електоральних успіхів) на виборчу  
поведінку кандидатів від основних і мейнстрімних партій та загалом на позиції і реакції 
останніх [102]. Дуже важливим є шостий бар’єр або проблема релевантності «малих» 
партій, яка типово стосується отримання та демонстрування «малими» партіями 
певного впливу на політичний процес, прийняття політичних, урядових й управлінських 
рішень, а також загалом на визначення і ведення політики на різних рівнях урядування. 
У цьому контексті найбільше значення має відповідь на питання про те, чи «малі» 
політичні партії можуть мати роль і статус релевантних або істотних у тих чи інших 
партійних системах на різних рівнях політики й урядування [89]. Адже в рамках уже 
класичних типологій партійних систем вони традиційно постають як нерелевантні 
на тому чи іншому рівні політики й урядування. Але, на противагу, вони все-ж можуть 
бути оцінені як релевантні або істотні в категоріях «мобілізаційного потенціалу», 
який заснований на здатності привертати увагу та кидати виклик партійному статусу-
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кво, а також діяти в рамках нових соціополітичних поділів і виражати нові політичні 
ідентичності в тих чи інших країнах й умовах [63, c. 123]. Адже на релевантність 
партій можуть впливати не лише організаційні можливості впливу «малих» партій, 
особливо на національному рівні політики й урядування, однак й «новизна» таких 
політсил [79] у їхньому функціональному середовищі [75, c. 7–13]. Врешті, сутнісним 
постає і так званий бар’єр стійкості «малих» партій або їхньої здатності (за очевидної 
умови неспроможності бути основними) не втратити своєї унікальної привабливості, 
не зазнати краху, не маргіналізуватись і не розпастись чи увійти в інші партії. З цього 
слідує, що прикметник і статус «малих» партій дуже часто мають індивідуальне, а 
не систематичне значення в кожній окремій країні та на кожному окремому рівні 
політики й урядування, а тому порівняння і систематизація «малих» партій вимагає 
різних концептуальних і теоретико-методологічних підходів [27; 63, c. 123]. 

Тим не менше, у підсумку доцільно констатувати, що в рамках наявного поступу 
й інструментарія політичної науки розв’язати всі (перелічені вище та інші) наявні 
чи принаймні хоча б частину проблем і бар’єрів щодо виокремлення, позначення, 
визначення та розуміння «малих» політичних партій і їхніх можливих різновидів 
поки не вдається, а можливо й ніколи і не вдасться. Через це сьогодні не зовсім 
ствердно можна відповісти на питання не тільки про те, чим є «мала» політична 
партія, але також і про те, чим вона не є і не може бути. Адже поточно існує надто 
багато варіацій, теоретико-методологічних підходів та реальних кейсів і чимось 
потрібно жертвувати або, на противагу, не відомо як усі підходи комбіновано та 
систематизовано враховувати на різних рівнях «сходинок абстракції». І це навіть 
попри те, що сьогодні у політичній науці дослідники найчастіше використовують 
як базовий підхід, згідно з яким доцільно виокремлювати щонайменше три типи 
чи рівні «малих» політичних партій, зокрема так звані «малі» партії (small party), 
«незначні» або «другорядні» партії (minor party) та «мікропартії» (micro-party). У 
цьому контексті індикаторами розмежування «малих» та «незначних» партій і  
«мікропартій» можуть слугувати такі атрибути, як мале, незначне чи мінімальне 
членство у партіях, низька або мінімальна підтримка або непідтримка чи неучасть 
партій у виборах, низьке або мінімальне представництво чи непредставництво 
партій у легіслатурах на різних рівнях політики й урядування, а також вузька проблемна, 
політична й ідеологічна спрямованість партій. При цьому, чим більше із перелічених 
індикаторів справджується, тим «меншою» (в напрямі від «малої» до «незначної» 
партії, а далі до «мікропартії») є та чи інша політсила [57], до чого додаються різні 
інші (перелічені вище) теоретико-методологічні підходи до розуміння «малих» 
політичних партій. 

Все це означає, що краще не стільки синтезувати різні підходи та зводити 
їх до певного шуканого спільного знаменника, скільки застосовувати їх порізно та 
взаємодоповнювано, зокрема як певні додаткові прикметники територіального, 
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функціонального, історично-організаційного, ідеологічного, стратегічного та владно-
електорального спрямування. Хоча, на противагу, цілком очевидно, що «малі» партії 
неодмінно треба позиціонувати як опозиційні, обмежено здатні чи нездатні впливати 
на політику урядів і політично дисфункціональні на різних рівнях політики й урядування [36, 
c. 609–610; 37; 54]. Також деякому покращенню теоретико-методологічної ситуації 
сприяє ідея із приводу розділення «малих» партій (незалежно від їхніх ідеологій, 
рівня та територіальності операціоналізації, а також інших класифікаційних ліній) 
на релевантні/істотні і нерелевантні/неістотні або, якщо трохи простіше й умовно, 
на представлені та непредставлені у легіслатурах, причому на всіх чи різних рівнях 
політики й урядування – залежно від рівня порівняльного аналізу. Суто теоретично 
з цього слідує, що тематика «малих» партій у політичній науці неодмінно є або  
може бути значимою, але лиш порівняльно [74, c. 14]. Натомість емпірично і теоретично 
припустимо (навіть із усереднених ідей різних дослідників), що «малі» політичні 
партії, як ймовірнісно слідує, не можуть бути урядовими, принаймні якщо ми  
говоримо про національний рівень політики й урядування. Більш узагальнено й 
охоплювано це означає, що «малі» партії ніяк не можуть визначати порядок денний 
у політиці, і це навіть незалежно від того, про який рівень політики й урядування 
йдеться у конкретному випадку та компаративному масиві. Лиш ураховуючи хоча 
би це, надалі на таке розуміння «малих» політичних партій можна накладати всі 
інші опції та виміри найменування, розуміння й операціоналізації цих партій, про 
які йшлось вище, тобто не тільки електоральний, а й територіальний (зокрема в 
субнаціональних одиницях), функціональний, ідеологічний, стратегічний тощо. 
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