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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Суспільно-політична ситуація 
сучасного світу характеризується активізацією суспільних трансформацій у 
країнах різного рівня розвитку й можливостей. У зв’язку з цим, в умовах 
модернізації суспільства, виникають глобальні зрушення в характері 
функціонування політичних систем. У ході цього процесу відбувається 
еволюція партійних систем і політичних партій. Партійна система є одним з 
найважливіших інститутів, що впливає на тип політичного режиму та на 
політичну систему суспільства в цілому. 

Партійні системи країн Європи мають глибоку історію та є одними з 
найбільш розвинутих у світі. Втім, на сучасному етапі свого розвитку багато з 
них зазнають значних трансформацій. Досить актуальними є дослідження 
партійних систем країн, які мають вагому політичну силу у світі. До таких 
держав, безумовно, можна віднести Італію. Італія є членом багатьох впливових 
міжнародних організацій, таких як: ЄС, НАТО, ОБСЄ, ВТО тощо. Італійська 
Республіка є державою з досить насиченою та нетривіальною політичною 
історією. Партійна система країни має досить довгі етапи свого формування, 
втім коріння її сучасної системи закладені в створенні Першої Республіки. З 
цього часу партійна система Італії знаходилася в постійному процесі 
трансформації. 

Особливістю дослідження італійської партійної системи є те, що її 
трансформація відбувалася поетапно (країна пройшла від монархії через 
фашизм, двопартійність до багатопартійної системи Другої Республіки). 
Сучасна Італія має яскраво сформовану багатопартійність, втім, частіше за все 
носить коаліційний характер. Окрім цього, на сучасному етапі внутрішнього 
становища Італії спостерігається процес прагнення до консолідації наявних 
партійно-політичних сил з метою створення дієздатної партійної системи. 
Специфіка цієї системи і представляє значний інтерес для політологічних 
досліджень. 

Трансформація партійної системи Італії, яка відбувається з початку 1990-х 
рр. до сьогодення, представляє унікальну для країни політичну ситуацію. По-
перше, це відзначилося в зникненні двопартійності та переході до 
багатопартійної системи; по-друге, в переосмисленні ролі політичних партій 
стосовно ставлення до суспільства; по-третє, було здійснено фундаментальний 
перегляд програмних положень партій. 

Для України актуальним є досвід політичних трансформацій країн, що 
перебувають у схожих умовах, зокрема Італійської Республіки, яка за своїми 
історичними, політичними, соціокультурними особливостями є близькою до 
України. Ця схожість проявляється у виборчій системі (обидві країни мали 
пропорційну систему голосування) та в регіональній диспропорції. Проблема 
децентралізації окремих регіонів знаходить своє відображення в програмних 
установках політичних партій. З огляду на це підхід італійських партій до 
питань регіоналізації є досить актуальним для України. 
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Проблеми розвитку та функціонування партійної системи Італійської 
Республіки ранніх етапів знайшли відображення в багатьох наукових працях. 
Втім, сучасний стан вивчення партійних процесів в країні, не дістав детального 
висвітлення в політичній науці. Окрім цього, ступінь вивчення проблематики 
дисертаційної роботи в українській історіографії майже не відображено. Ці два 
фактори актуалізують значення наукового аналізу представленої роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконувалася в рамках комплексної наукової теми кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету: 
«Середземномор’я в сучасних регіональних та глобальних процесах» (НДР 
№ 0115U003039). Внесок автора в розробку зазначеної теми полягає у 
дослідженні сучасної партійної системи Італії в умовах регіонального 
дисбалансу Півдня та Півночі, а також в умовах світової економічної кризи. 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявити та 
вивчити особливості формування та фактори трансформації партійної системи 
сучасної Італії. 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дослідження 
визначено: 

- охарактеризувати теоретико-методологічні підходи, орієнтовані на 
визначення структури і функцій партійної системи; 

- визначити основні напрямки досліджень партійної системи Італії у 
зарубіжній та вітчизняній політичній науці, проаналізувати джерела вивчення 
партійної системи Італії; 

- вивчити суспільно-економічні та політичні умови становлення сучасної 
партійної системи Італії; 

- розглянути еволюцію програм провідних політичних партій в контексті 
економічної кризи 2008 р.; 

- визначити типологію провідних італійських політичних партій; 
- з’ясувати вплив виборчого законодавства на партійну систему Італії; 
- охарактеризувати діяльність провідних італійських партій протягом 

трьох виборчих кампаній; 
- з’ясувати значення для України регіонального досвіду в програмах 

політичних партій  Італії. 
Об’єкт та предмет дослідження зумовлені метою та завданнями 

дослідження. 
Об’єктом дисертаційного дослідження виступає партійна  система Італії. 
Предметом дослідження політологічний аналіз сучасної партійної 

системи Італії. 
Хронологічно дисертаційна робота обмежена періодом 2005-2015 рр. 

Нижня хронологічна межа обумовлена проведенням чергових парламентських 
виборів за новим виборчим законом, який було прийнято у 2005 р. завдяки 
ініціативі діючого прем’єр-міністра С. Берлусконі. Новий закон отримав назву 
«Закон Кальдеролі» та діяв від 21 грудня 2005 р. Водночас слід зазначити, що 
дисертант частково був змушений звертатися і до більш ранніх подій та 
процесів, які відбувалися в політичному житті Італії, оскільки процес 
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трансформації партійної системи Італії розпочався з 1990-х рр. з виникненням 
нових політичних партій. 

Верхня хронологічна межа доходить до 2015 р., що обґрунтовано 
внесенням змін до закону про вибори італійським парламентом. На думку 
італійських політиків, ці зміни мають сприяти забезпеченню політичної 
стабільності в країні та уникненню проблеми частої зміни урядів. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу роботи складають 
фундаментальні принципи наукової об’єктивності, історизму, економічного 
детермінізму. 

Вирішення поставлених завдань потребувало комплексного використання 
наукових підходів та методів, а саме: структурно-функціонального, 
інституціонального, історичного, системного та порівняльного, що дало змогу 
комплексно та всебічно дослідити трансформацію партійної системи 
Італійської Республіки. Для більш детального розуміння партійної системи 
було задіяно структурно-функціональний підхід, за допомогою якого вдалося 
з’ясувати ефективність функціонування політичних партій, оцінити їх значення 
в політичній системі (підрозділи 2.2., 2.3, 2.4). Інституціональний підхід був 
використаний при визначенні ролі, яку відіграють політичні інститути в 
трансформаційних процесах Італійської Республіки (підрозділ 2.1.). Системний 
підхід дав можливість розглянути реальну роль політичних партій та партійної 
системи в житті суспільства (підрозділи 3.1., 3.2., 3.3). Порівняльний аналіз 
дозволив систематизувати значний обсяг статистичного матеріалу, а також 
дійти висновків про зміни в партійній системі Італії з кожним електоральним 
циклом (підрозділи 3.1., 3.2., 3.3). Використання історичного підходу сприяло 
виявленню початкових етапів, за якими проходило становлення та розвиток 
партійної системи Італії (підрозділ 2.1.). 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена сукупністю 
поставлених завдань та засобами їх розв’язання. У дисертації зроблено спробу 
вперше у вітчизняній науковій літературі провести неупереджений системний 
політологічний аналіз трансформації партійної системи Італійської Республіки. 
У роботі досліджено діяльність політичних партій у вирішенні проблем, 
пов’язаних з процесом децентралізації Італійської Республіки, досвід якої може 
бути у пригоді для сучасної України. У межах здійсненого дослідження 
одержано результати, які мають наукову новизну та конкретизуються через такі 
положення: 

уперше: 
–  визначено та обґрунтовано основні етапи формування, розвитку та 

трансформації партійної системи сучасної Італії, виявлено характерні риси 
сучасної італійської партійної системи; 

– розглянуто основні напрямки діяльності партій Італії, зокрема, дана 
оцінка ролі та місця партій в сучасній італійській політичній системі, визначено  
правові умови діяльності партій, проаналізовано результати парламентських 
виборів та зміни в передвиборчих програмах в контексті світової економічної 
кризи; 
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–  визначено, що з 2006 р. низький рівень економічного розвитку, 
добробуту громадян  вплинули на зміни електоральних поглядів італійців та 
зумовили переорієнтацію їх симпатій від традиційних партій; 

–  з’ясовано головні чинники, які вплинули на еволюцію італійської 
партійної системи, серед них визначальне місце посідають проблеми 
регіоналізації в  італійській політиці; 

удосконалено: 
‒ категоріально-понятійний апарат дослідження партійної системи Італії 

на сучасному етапі з урахуванням досвіду європейських учених; 
‒ статистичний аналіз результатів парламентських виборів 2006-2013 рр. 

та соціально-економічного становища Італії; 
‒ розподіл електоральних поглядів за регіональними особливостями в 

Італії; 
‒ вплив сучасного італійського партійного та виборчого законодавства на 

розвиток партійної системи; 
отримало подальший розвиток: 
‒ впровадження в науковий обіг матеріалів Статистичного бюро 

Європейського Союзу (Євростату) та Міністерства внутрішніх справ Італії, що 
дозволило з’ясувати сучасне соціально-економічне становище Італії, а також 
зробити комплексний аналіз результатів парламентських виборів; 

‒ вивчення державних постанов та законів, що вплинули на формування 
сучасної партійної системи Італії. 

Практичне значення отриманих результатів обумовлене науковою 
новизною і полягає у можливості їх застосування в науково-дослідних, 
навчальних та прикладних цілях. Матеріали та результати дослідження можуть 
бути використані при вивченні проблем, пов’язаних із політичною системою 
Італії. Сформовані у дисертації висновки та положення можуть бути корисними 
у підготовці узагальнюючих праць із теоретичних та прикладних проблем 
трансформації політичних режимів, викладання навчальних дисциплін 
соціально-політичного спрямування, зокрема, для студентів спеціальностей 
«Міжнародні відносини», «Міжнародний бізнес», «Політологія». Окремі 
положення та результати дослідження можуть бути використані під час 
лекційних та семінарських занять з курсів «Зовнішня політика країн 
Середземномор’я», «Зовнішня політика країн Європи» та «Країнознавство». 

Отримані результати дослідження можуть бути використані 
представниками політичних партій і громадських організацій України, 
органами законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
засобами масової інформації в їхній практичній діяльності, спрямованій на 
забезпечення ефективного функціонування політичної системи держави, 
зокрема її партійної системи. 

Особистий внесок здобувача є достатнім. Сформульовані в дисертації 
наукові положення, висновки, узагальнення, пропозиції належать особисто 
здобувачу та є її науковим доробком. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, в якій на підставі теоретичних засад досліджена 
тема «Сучасна партійна система Італії: політологічний аналіз». 
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Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися 
та отримали схвалення на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 
вчених «Ломоносов-2015» (м. Москва, квітень 2015 р.), Всеукраїнська науково-
практична конференція «Україна і світ: проблеми історії» (м. Маріуполь, 29 
листопада 2013 р., 28 листопада 2014 р.), Друга, Третя та Четверта Інтернет-
конференції «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та 
світового політичного процесу» (м. Маріуполь, 2012-2014 рр.), ХVІ підсумковій 
науково-практичній конференції викладачів МДУ «Актуальні проблеми науки 
та освіти» (м. Маріуполь, 31 січня 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових робіт, 
загальним обсягом 6,45 д.а., у тому числі у фахових виданнях – 6 робіт, 
загальним обсягом 5,2 д.а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст 
роботи викладено на 177 сторінках. Робота містить 5 додатків на 6 сторінках. 
Список використаних джерел охоплює 287 найменувань, на 30 сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, проаналізовано 

ступінь її наукового вивчення, визначено зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами, окреслено мету та завдання, об’єкт та предмет 
дослідження, а також хронологічні межі, визначено теоретико-методологічні 
засади та методи, які було застосовано в процесі розробки теми, відображено 
наукову новизну, практичне значення та характер апробації отриманих 
результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи вивчення 
партійних систем» розглянуто праці загальнотеоретичного характеру, в яких 
визначено поняття «політична система», «партійна система», «політична 
партія». Проаналізовано концептуальні основи аналізу політичних партій та 
партійних систем, з’ясовано стан наукової розробки теми, охарактеризовані 
джерела та методологічна база дослідження. 

Оскільки дослідження партійних систем є об’єктом уваги вагомих 
зарубіжних вчених, то в підрозділі 1.1. «Понятійно-категоріальний апарат та 
методологія дослідження», дисертант детально зупинився на аналізі робіт 
означеної проблематики. Ґрунтовне вивчення партійних процесів характерно 
для праць таких вчених, як П. Майєр, Дж. Брайс, М. Дюверже, Дж. Сарторі, 
К. Джанда, М. Вебер, Р. Міхельс та ін. Здебільшого саме їх класичні праці 
стали в подальшому фундаментом для всіх наступних досліджень з вивчення 
партійної системи та політичних партій. У роботах вищезазначених науковців 
була закладена та система політичних критеріїв, за якою в сучасній політичній 
науці класифікують політичні партії та партійні системи. 
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В цілому для представників західної партології більш актуальною є 
прикладна політологія, оскільки в їхніх дослідженнях приділена увага аналізу 
партійних систем окремих країн. Узагальнити величезний досвід західної 
політичної науки, з внесенням до неї власних аспектів, намагалися як російські, 
так і українські вчені. Серед них слід відзначити доробок К. Гаджиєва, 
К. Холодковського, Ю. Шведа, Т. Шмачкової, М. Примуша, М. Обушного,  
Р. Матвєєва, О. Голобуцького, Т. Криворучко, В. Кулика, О. Мелешкіної, 
В. Бебика тощо. 

Аналіз історіографічної бази дав змогу автору зробити висновок, що 
партійна система – це певна сукупність суб’єктів, що утворює функціональну 
систему, яка здатна організувати та стабілізувати політичні відносини, 
державну владу, політичну опозицію та сформувати продуктивне «робоче 
поле» політики. Відзначено, що партійна система в сучасних умовах постає як 
закономірний та необхідний атрибут демократії. 

Узагальнення досвіду науковців при визначенні суті та типології партійних 
систем зазначає, що в центрі її аналізу вміщують систему взаємозв’язків між 
партіями. Водночас партія як головний інститут партійної системи, повинна 
виражати політичні інтереси суспільства та мати своє представництво в 
державних органах влади. Визначення поняття партії, яке використовується 
автором у дисертації, ґрунтується на узагальненні тлумачень вчених, відповідно 
до яких партія – це команда людей спільного ідеологічного спрямування з 
загальними інтересами, діяльність якої націлена на досягнення політичної 
влади в державі. 

Методологічну основу дисертаційного дослідження складає цілий ряд 
підходів політологічного аналізу. Системний та структурно-функціональний 
підходи дозволяють сформувати цілісне уявлення про механізми 
взаємовідносин партій та суспільства, зміни всередині самої партійної системи, 
які відображаються в трансформації її функцій. Інституційний підхід дає змогу 
проаналізувати розвиток демократичних інститутів, зокрема, політичних партій 
та виборів у процесі їх модернізації. Історичний підхід дозволив розглянути 
політичні процеси, які відбуваються в більш широкому контексті історичних 
вимірів, а також дослідити динаміку партійної системи Італії в процесі її 
трансформації. 

У підрозділі 1.2. «Рівень наукової вивченості та джерела вивчення 
партійної системи Італії» автор проаналізував ступінь та сутність наукового 
вивчення партійної системи Італії, здійснив класифікацію історіографічної та 
джерельної бази дослідження. Дисертант відзначає, що на відміну від 
досліджень вітчизняних учених, вивчення проблематики італійської політики 
займає помітне місце серед наукового доробку багатьох зарубіжних науковців. 
Для автора, зокрема, найбільший інтерес становлять роботи саме італійських 
дослідників. 

До першої групи робіт віднесено праці, до яких увійшли теоретичні 
напрацювання з вивчення партійної системи в цілому. Серед них роботи таких 
дослідників, як К. Джанда, Дж. Брайс, М.Я. Острогорський, П.А. Берлін, 
П. Майєр, К. Стром, Я. Бадж, Ж. Шарло. 
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Другу групу робіт складають праці присвячені безпосередньо вивченню 
партійної та політичної системи Італії. На початку 1990-х рр. в Італійській 
Республіці відбулися значні трансформації і, в першу чергу, вони торкнулися 
політичної системи країни. У зв’язку з цим італійська політична система стала 
предметом дослідження таких вчених, як В.П. Любін, І.Б. Левін, Ю.А. Вялков, 
М. Маджорані, С. Галанте, П. Феррарі, А. Ріццо, H. Албіоні тощо. Їх роботи 
присвячено різноманітним аспектам розвитку партійної системи в контексті 
трансформації політичної системи Італійської Республіки. Відзначимо, що 
окремі праці саме італійських політологів, таких як Дж. Ваттімо, Р. Котта, 
Л. Верікелі, Л. Калігаріс, А. Коломбо, П. Помбені, О. Масарі було присвячено 
аналізу ролі Італії у процесі трансформації міжнародної системи та 
становленню нової політичної системи Італії початку 1990-х рр. 

Для італійських та інших європейських вчених більш актуальним є 
дослідження невеликого аспекту партійно-політичної системи Італії, а саме 
діяльності її політичних партій. У їх роботах була приділена увага партійній 
системі Італії залежно від регіональних або соціальних факторів, які 
безпосередньо впливають на електоральний вибір. Ці праці складають третю 
групу робіт. Серед них слід відзначити праці М. Алфієрі, О. Крочі, А. Фігуса, 
О. Коваленко, М. Гаспарі, Т. Кутьї, О. Маслової, П. Ігназі, Д. Нопкіна, 
М. Лоренцької, Є. Матвєєвої. Комплексним дослідженням окремих політичних 
сил Італії займалися Р. Борек та Х. Махоні, котрі досліджували популістську 
партію «Рух п’яти зірок», П. Ігназі та Д. Нопкін, звернули увагу на діяльність 
«Демократичної партії», К. Дейвікс, А. Пітоні, А. Лібераті, І. Піаццоні, 
з’ясували проблеми зародження та утворення партій «Ліга Півночі» та «Вперед, 
Італія». 

Дослідження, присвячені парламентським виборам в Італійській 
Республіці, складають четверту групу. Результати виборів та свою думку 
стосовно проведення трьох етапів виборчої кампанії висловили такі вчені, як 
Л. Барді, Е. Масеті, С. Лямець, Д. Ієраці, П. Белуччі, П. Сегаті, Е. Гіоза, 
Б. Гуселетов, О. Сироткіна, Р. Леонарді, Л. Куріні, П. Мартелі. Зокрема вони 
зазначають, що при розподіленні електоральних переваг під час виборів, значну 
роль відіграють регіональні особливості, а саме розбіжності між північними та 
південними регіонами. 

На становлення та розвиток партійної системи сучасної Італії вплинув ряд 
факторів. У першу чергу, це соціально-економічні проблеми, які вплинули на 
політичне життя країни. Отже, до п’ятої групи віднесено роботи, в яких 
з’ясовано соціально-економічне становище Італії, з урахуванням економічної 
кризи 2008 р. Вивченню цього питання приділяли увагу такі науковці, як 
М. Кінг, Б. Бернанке, С. Боріо, С. Камін, А. Басанеті, М. Бугамелі, А. Ачетуро. 
Фундаментальні праці, в яких проаналізовано передумови кризи, здійснено 
аналіз соціальної мобільності на період кризи та зроблена спроба надати оцінку 
соціальному  становищу в Італії в кризовий період, належить таким ученим, як 
К. Біанкі, С. Габріелє, Е. Джонсу, М. Гілберту, Дж. Ньюелу, Г. Масімілано, 
Д. Гінцбергу. 
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Доцільно звернути увагу, що в роботах українських науковців таких як 
М. Варварцев, М. Нелін, І. Істратій, Є. Перепилиця, О. Івченко, М. Сорока, 
Р. Калітчак, Є. Калашнюк зроблено акцент на вивченні італійської тематики, 
насамперед українсько-італійським двостороннім відносинам, зовнішній 
політиці Італії тощо. З урахуванням того, що в Україні тема партійної системи 
Італії допоки не стала предметом спеціального дослідження, назріла нагальна 
потреба її детального вивчення. 

Віддаючи належне глибині та аналітичному характеру існуючих на 
сьогодні досліджень теоретичного та прикладного характеру політичних партій 
та партійних систем, автор отримав можливість вивчити сутність трансформації 
партійної системи Італії. 

Джерельна база дослідження включає в себе документи нормативно-
правового характеру, установчі та програмні положення політичних партій, 
документи Міністерств та відомств, статистичні дані, матеріали періодичної 
преси, офіційні промови та заяви політиків. 

Джерелознавча база дисертаційного дослідження включає в себе ряд 
документів, які автор розподілив на декілька груп. До першої групи було 
віднесено документи законодавчо-правового характеру. До них слід віднести 
Конституцію Італії, яка була прийнята у 1947 р., закон № 276 «Про порядок 
виборів в Сенат Республіки» від  1993 р., закон № 277 «Про новий порядок 
виборів в Палату депутатів» від того ж 1993 р., закон № 270 «Про зміну 
порядку виборів в Палату депутатів та Сенат» від 2005 р., закон № 52 
«Положення про вибори в Палату депутатів» від 2015 р., закон № 195 «Про 
державне фінансування політичних партій» від 1974 р., закон № 515 «Про 
фінансування партій» від 1993 р. Ці документи дозволили визначити основні 
засади функціонування політичної системи Італії. 

Друга група представляє собою основоположні документи, на яких 
базується діяльність політичних партій (статути, політичні програми, 
декларації). 

До третьої групи джерел віднесено документи та звіти Міністерства 
внутрішніх справ та Міністерства зовнішніх справ Італії. Вони дозволили 
з’ясувати повноцінну картину розподілення голосів та місць в законодавчих 
органах влади, рівень явки виборців, зміни поглядів електорату щодо 
політичних партій. 

Наступною, четвертою групою джерел стали збірки статистичних даних 
стосовно соціально-економічного та політичного розвитку Італії. Зокрема, 
автор використав дані, що містяться в аналітичних збірках Статистичного бюро 
Європейського Союзу. 

П’яту групу джерел склали матеріали періодичних видань, які інформують 
про факти та події, пов’язані безпосередньо з діяльністю самих політичних 
партій, а також їх лідерів, серед них як загальнонаціональні, так і регіональні 
ЗМІ за різними ідеологічними спрямуваннями: «Корр’єре делла Сера», «Ла 
Стампа», «Ла Републіка», «Іль Джорнале», «Ла Уніта» тощо. 
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Останню, шосту групу джерел, склали офіційні промови лідерів та 
активістів партій, їх інтерв’ю, як в спеціалізованій, партійній, так і широкій 
пресі. 

У другому розділі «Структура партійної системи сучасної Італії (2005-
2013)» досліджено процес виникнення та розвитку провідних політичних 
партій Італії, їх організаційне оформлення, програмні засади, фінансові аспекти 
функціонування. Досліджено умови формування сучасної партійної системи 
Італії. Особлива увага приділена змінам, що відбулися в соціально-політичному 
житті Італійської Республіки в умовах світової економічної кризи. 

У підрозділі 2.1. «Суспільно-економічні та політичні умови розвитку 
сучасної партійної системи Італійської Республіки» з’ясовано, що основними 
умовами, за якими відбувалося сучасне партійне будівництво Італії, виступили 
світова економічна криза 2008 р. та особливості історичного розвитку 
Італійської  Республіки, пов’язані з територіальною диспропорцією. Свою роль 
мала політична криза 1990-х рр., за якою відбувся переворот всередині 
партійного життя країни, а також зміни у виборчому законодавстві. 
Проаналізовано процеси, що відбувалися в італійському суспільстві впродовж 
світової економічної кризи, визначено основні напрямки політики уряду в 
подоланні економічного занепаду та як результат у сфері соціального 
забезпечення. 

Відзначено, що на становлення сучасної партійної системи Італії вплинула 
світова економічна криза 2008 р. У зв’язку з цим дисертантом було 
охарактеризовано механізм дій італійського уряду, спрямований на мінімізацію 
негативного впливу глобальної кризи, зокрема на італійську економіку. Окрім 
того, було проаналізовано процеси, які відбувалися впродовж останніх десяти 
років у сфері працевлаштування. Зокрема автор проаналізував показники рівня 
зайнятості населення, рівня безробіття серед молоді Італії, з’ясував попит в 
системі вищої освіти. 

З’ясовано, що територіальні контрасти на рівні індустріалізації, несуть в 
собі такі проблеми, як безробіття та міграція населення. Виокремлено основні 
заходи, які були прийняті італійським урядом для зменшення негативних 
наслідків цих проблем, як в економічному, так і в політичному плані. 

Розглянуто нормативно-правові засади сучасної політичної системи 
країни. Здійснено аналіз Конституції Італії з точки зору розподілу владних 
повноважень у державі, визначено особливості законодавчого забезпечення 
політичного процесу, охарактеризовано фінансове питання діяльності партій. 

Усі зазначені вище умови сприяли перегляду програмних положень партій, 
появі політичних рухів нової формації, створенню політичних коаліцій. 
Водночас, в умовах діючої форми правління в Італійській Республіці партії 
виступили необхідною основою для стабільності політичної системи Італії. 

У підрозділі 2.2. «Партії правоцентристського напрямку та їх установчі 
документи» розглянуто особливості створення та розвитку провідних 
політичних партій Італії правоцентриського спрямування. Автором 
проаналізовано програмні засади діяльності найбільш впливових партій та 
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блоків, зокрема: «Вперед, Італія», коаліція «Народ свободи», «Рух п’яти зірок», 
«Ліга Півночі», «Національний Альянс», «Новий правий центр». 

З’ясовано, що зміни соціально-економічної структури та системи 
ціннісних орієнтацій призводили до постійного оновлення політичних програм 
партій. Аналіз програмних положень та статутів партій дозволив дисертанту 
виявити, що всі вони мають власне бачення шляхів вирішення актуальних 
проблем італійського суспільства. 

З’ясовано, що під впливом цих умов політичні партії змінюють не тільки 
свою блокову структуру, але так само відбувається процес оновлення їх 
ідеологічних програм. У середньому всі політичні програми торкалися питань 
соціального кола, відновлення економічного зростання країни, подолання 
розриву між Північчю та Півднем. Актуалізувалися проблеми освітньої, 
пенсійної, медичної реформ, порушувалося питання необхідністі 
загальноєвропейського співробітництва у боротьбі з незаконною міграцією, 
виокремлювалося питання децентралізації. Окремим та найбільш актуальним 
питанням, особливо в період економічної кризи, стала податкова реформа. 
Водночас, особливістю політичних програм правих партій стала підвищена 
декларативність та певна демагогічність. 

Особливістю цього періоду стало загострення партійної конкуренції, яка 
проявилася на фоні створення нових політичних партій («Новий правий центр», 
«Рух п’яти зірок»). У зв’язку з цим відзначено, що провладні партії («Вперед, 
Італія», «Ліга Півночі») стали шукати ту оптимальну позицію в політичному 
просторі, яка мала забезпечити їм стійку більшість голосів електорату. 
Водночас наголошується, що серед новостворених політичних об’єднань були 
не тільки партії правого спрямування, а й такі, що виходили за рамки 
традиційного правого виміру політики («Рух п’яти зірок»). 

Окреме місце в програмах політичних партій було відведено аспекту 
поглиблення євроінтеграційних процесів, оскільки Італія є важливою ланкою в 
роботі такого складного механізму як Європейський Союз. Доведено, що в 
цілому загальна риторика політичних партій правого спрямування по 
відношенню до ЄС багато в чому є стійкою в часі та здебільшого пов’язана з 
високим рівнем європеїзації політичного класу. 

Незважаючи на це серед партій, які були виокремлені та розглянуті 
автором у роботі, є партії, спрямовані на активну євроінтеграцію («Вперед, 
Італія», «Новий правий центр»), так і партії-євроскептики («Ліга Півночі», «Рух 
п’яти зірок»). Зроблено висновок, що більший євроскептицизм переважає у 
невеликих партіях політичного спектру Італії, ніж у значних політичних силах, 
які переважно складають  більшість у парламенті. 

Аналізуючи проекти формування партій правоцентристського блоку Італії, 
автор відзначив, що вони мають схоже бачення шляхів розв’язання актуальних 
проблем італійського суспільства. Зокрема проблем децентралізації, 
податкової, медичної, освітньої реформ тощо. З’ясовано, що за період 
висвітлений в дисертаційній роботі, кількість партій правої орієнтації 
збільшилася. 
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У підрозділі 2.3. «Ліберальний напрямок в партійній системі Італії» 
розглянуто політичні партії, що декларують ліберальні цінності. Відзначимо, 
що особливістю партійної системи Італії, на відміну від інших країн, є те, що в 
країні присутні ліберальні партії, які зберегли свою присутність у парламенті і 
на сьогодні. Водночас, ці партії стали свого роду альтернативою традиційним 
лівим та правим ідеологіям, хоча в подальшому всеодно вони входили до тієї чи 
іншої коаліції. 

Окремої уваги заслуговують дві партії – «Союз Центру» та Громадянський 
рух «З Монті за Італію». У процесі дослідження докладно проаналізовано 
установчі документи та програмні положення партій, зосереджено увагу на 
характеристиці керівних кадрів. Аналіз проведений дисертантом, свідчить, що 
програмні документи ліберальних партій мають ряд загальних рис, а саме: 
поєднання традицій католицької культури та сімейної солідарності, соціальна 
справедливість, індивідуальна свобода тощо. 

Доведено, що в цілому партії з ідеологією лібералізму не мали значного 
впливу на політичну свідомість громадян та не були загрозою для більш 
авторитетних партій Італії. З’ясовано, що партії ліберальної політико-
ідеологічної орієнтації здебільшого розглядаються як політична сила, 
налаштована на зміну конфронтаційного стилю дій на стиль партнерства, 
консенсусу, компромісу. 

У підрозділі 2.4. «Лівоцентристський спектр італійської партійної 
системи» охарактеризовано партії лівоцентристського блоку. Насамперед, 
звернуто увагу на партії, представлені в парламенті Італії, зокрема коаліція 
«Союз» під керівництвом Р. Проді, «Демократична партія», коаліція «Італія. 
Загальне благо», партія «Ліві. Екологія. Свобода». 

Особливістю італійських партій лівої орієнтації є домінування в їх 
політичних програмах питання поглиблення інтеграції всередині Європи та її 
розширення; участь Італії в прийнятті загальноєвропейських рішень на правах 
лідера, а також забезпечення її зростання та стабільності всередині самого 
Європейського Союзу. Водночас, забезпечення безпеки країни було одним з 
лейтмотивів електоральних програм партій та коаліцій лівого центру. 

З’ясовано, що рівень підтримки лівих сил з боку населення значно менший 
за праві сили, що зумовлено історичними та політичними реаліями Італії. Така 
ситуація обумовлена тим, що в країні досить чітко діє регіональне розподілення 
електоральної підтримки по лінії Північ-Південь. 

Третій розділ «Участь політичних партій у парламентських виборах 
(2006-2013 рр.)» присвячено аналізу виборчих кампаній, а саме: участі 
політичних партій у виборах, формам та методам роботи з виборцями, 
особливостям  боротьби за електорат. Розкрита еволюція електоральних 
вподобань італійців. 

У підрозділі 3.1. «Виборча кампанія чергових парламентських виборів 
2006 р.» дисертантом розглянуто умови, в яких проходила виборча кампанія, 
що характеризувалася рядом особливостей та мала вплив на діяльність 
політичних партій. По-перше, було досліджено зміни, що відбулися у 
виборчому законодавстві, зокрема перехід до пропорційної системи. По-друге, 
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складна соціально-політична ситуація в країні, що вплинула на політичні 
вподобання населення та відзначилася підвищенням підтримки лівих сил. По-
третє, складна економічна ситуація (Італія перебувала в стадії стагнації). По-
четверте, внутрішні протиріччя, які виникли в правій коаліції. 

З’ясовано, що у виборах взяли участь 37 політичних партій, 25 з яких були 
об’єднані навколо двох великих коаліцій правоцентристської «Дім Свобод» та 
лівоцентристської «Союз». Характерними рисами проведення виборчої 
кампанії 2006 р. стало активне висвітлення її в ЗМІ (завдяки ЗМІ увага італійців 
була прикута не тільки до іміджу лідерів, а й до їх передвиборчих програм) та 
масове застосування політичної пропаганди. Ці фактори є підтвердженням того, 
що результати виборів показали дуже запеклу боротьбу між оппонентами та 
зовсім незначний розрив у відсотках (перемогу отримала лівоцентристська 
коаліція «Союз). Такі умови свідчили, що Італійська Республіка досі була 
розподілена на два традиційні табори (як з початку 1990-х рр.): правий блок та 
лівий, та не отримала  якогось політичного оновлення. 

У підрозділі 3.2. «Дострокові парламентські вибори 2008 р. як результат 
політичної кризи в Італії» розглянуто процес підготовки та участь в 
електоральному процесі політичних партій. Відзначено, що виборча кампанія 
проходила за досить складних умов. У першу чергу, це полягало в розгортанні 
світової економічної кризи, а також у загостренні політичної ситуації в країні. 
Ще однією несприятливою умовою проведення виборів стало питання зміни 
виборчого законодавства, яке постало майже одразу після проведення 
парламентських виборів у 2006 р. 

Дослідження електорального процесу 2008 р. довело, що не всі партії 
впливали на хід виборів, і не всі з них є значними для виборців. Характерною 
рисою цього стало зростання нових політичних сил, які отримали визнання у 
виборців. Водночас, появу молодих партій повинні були враховувати провладні 
партії, оскільки завдяки територіальним особливостям Італії, можна було 
провести лінію електоральних переваг та спрогнозувати результат голосування 
в тому чи іншому регіоні. У дисертації це було підтверджено результатами 
виборів, за якими ліві сили отримували достатню підтримку переважно в 
південних та центральних регіонах, праві мали свою електоральну вагу в 
північних. 

На підставі дослідження з’ясовано, що виборча кампанія 2008 р. проходила 
в умовах економічної та політичної кризи. Водночас поява нових політичних 
партій значно не вплинула на традиційне партійне представництво, основна 
боротьба проходила між правими та лівими силами, в результаті чого перемога 
дісталася правому блоку. 

У підрозділі 3.3. «Оновлення політичної палітри італійського парламенту 
в контексті парламентських виборів 2013 р.» охарактеризовано процес 
проведення виборів 2013 р. З’ясовано, що парламентські вибори 2013 р. 
проходили в складних умовах, які були пов’язані як з зовнішніми чинниками 
(проблемами, що накопичувалися навколо Європейського Союзу), так і з 
внутрішніми факторами (політична криза), котрі відбувалися в самій Італії. 
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Виявлено, що при формуванні електоральних переваг мала значення 
незавершеність процесу правової інституалізації; фундаментальні культурні 
цінності, а також розмежування по лінії «північ-південь», які в свою чергу, 
визначили соціально-економічний розрив між регіонами. 

Відзначено, що неспроможність правлячого правого уряду подолати 
нагальні проблеми в Італійській Республіці та недовіра населення до лівих сил 
зумовила підвищення популярності новостворених політичних об’єднань, які 
активно використовували популістські гасла. Дисертантом було зосереджено 
увагу на тому, що внаслідок радикалізації політичного процесу в країні 
найбільш ефективно закріпила свою перевагу популістська партія «Рух п’яти 
зірок». З’ясовано, що виборча кампанія 2013 р. продемонструвала тенденцію  
до збільшення фрагментації партійної системи. 

У підрозділі 3.4. «Проблеми регіоналізму в програмних документах 
італійських партій: досвід для України» проаналізовано рівень відповідності 
програмних положень в діяльності політичних партій потребам та запитам 
населення окремих регіонів. З’ясовано, що проблеми децентралізації грали 
особливу роль в програмних положеннях партій. Зокрема виявлено, що в 
програмах політичних сил України та Італії є певна схожість  у соціально-
економічних підходах та обіцянках. 

Особлива увага приділена фактору, який має значення для України, а саме, 
як процеси регіоналізації Італії вплинули на партійну систему країни. Автором 
обґрунтовано, що враховуючи досвід Італійської Республіки, Україна може 
взяти до уваги окремі аспекти вирішення такої нагальної проблеми, як 
децентралізація. Втім, слід ставитися до цього досить критично. У процесі 
адаптації італійського досвіду до українського політичного середовища 
необхідно враховувати політичні реалії, що склалися в Україні. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації розглянуто та проаналізовано сучасну партійну систему 
Італійської Республіки, розкрито її структуру, досліджено суспільно-економічні 
та політичні умови її становлення. Охарактеризовані парламентські вибори в 
Італії протягом трьох електоральних циклів за участю провідних партій країни. 
Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати низку висновків 
теоретичного характеру, основними з яких є: 

1. У контексті досягнень закордонних, зокрема західних науковців, 
дисертантом було проаналізовано основні концептуальні підходи до розуміння 
партійної системи, розкрито їх сутнісні параметри, охарактеризована її 
типологія. Визначено, що партійна система є одним з найважливіших 
інститутів, який має значний вплив як на характер політичного режиму, так і на 
політичну систему суспільства загалом. Зазначено, що важливу роль у науковій 
розробці партійної проблематики відіграють представники західної політичної 
науки, зокрема Ж. Блондель, Дж. Брайс, М. Вебер, К. Джанда, М. Дюверже,  
Дж. Ла Паламбара, А. Лейпгарт, Х. Лінц, С. Ліпсет, Дж. Сарторі. Доведено, що 
методологічні конструкції розроблені в класичних теоріях саме цих дослідників 
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є затребуваними в сучасній теорії політичних партій.  Аналіз концептуальних 
підходів до розуміння партійної системи дозволив встановити, що партійна 
система – це сукупність політичних партій, інтегрованих у конституційно-
правовому порядку, і,  відповідно до волі виборців, у систему державної влади, 
які значно впливають на реалізацію політичного курсу в країні. 
Першочерговими суб’єктами партійної системи є партії, з’ясовано, що партія – 
це добровільне некомерційне суспільне об’єднання, яке за ідейними 
міркуваннями та політичними принципами, прагне досягнення своїх 
політичних цілей. Стійкість і стабільність партійної системи об'єктивно 
генерується взаємною залежністю політичних партій у розподілі політичної 
влади. 

2. Аналіз та класифікація історіографічної бази дозволили зробити 
висновок, що розвиток партійної системи Італії є важливою темою наукового 
дискурсу західних, в тому числі й італійських учених, втім, у меншій мірі до 
них звертаються вітчизняні науковці. Сучасна Україна чітко побудувала шлях 
політичних та економічних реформ, взяла курс на поглиблення євроінтеграції, 
що є близьким до італійських приоритетів. Цей факт потребує вивчення 
позитивного досвіду досягнутого в Італійській Республіці для подальшого його 
узагальнення та використання в процесі демократичних змін України. 
Проведений аналіз свідчить, що партійні процеси в Італії є недостатньо 
вивченими у вітчизняних наукових працях, в яких розглядається виключно 
партійна система в цілому. У процесі роботи були визначені та класифіковані 
основні джерела вивчення особливостей сучасної партійної системи Італії. 
Зокрема, в науковий обіг введено законодавчі документи Італійської 
Республіки, установчі документи політичних партій, матеріали Статистичного 
бюро Європейського Союзу та Італійської статистичної служби. Це дало змогу 
повноцінно дослідити сучасну партійну систему Італії в контексті її 
трансформації.  Залучення матеріалів джерельної бази дослідження в науковий 
обіг дозволило чітко визначити сутність завдань, що стоять перед Україною в 
процесі реалізації її політики щодо європейської інтеграції. А також за 
допомогою аналізу проблемних питань, зокрема проблем децентралізації, у 
розвитку країн-членів Європейського Союзу запозичити досвід з їх вирішення. 
Відзначено, що у результаті зробленого дослідження автор використав велику 
кількість закордонних джерел та літератури, зокрема італійських, які до цього 
часу не були використані у вітчизняній науці. 

3. У дисертації здійснено політологічний аналіз основних причин 
становлення та особливостей розвитку сучасної партійної системи Італії. 
Визначено, що партійна система Італії розвивається під впливом комплексу 
чинників, які мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. Головні з них 
це світова економічна криза 2008 р., зміни у виборчому законодавстві, 
особливості історичного розвитку Італійської Республіки, зокрема дисбаланс по 
лінії Північ-Південь, злам політичної системи Першої Республіки, роль 
особистісного фактору. Відзначено, що трансформація партійної системи 
відбувалася під впливом змін у фінансовому законодавчому векторі. Окремим 
фактором є несумісність базових цінностей партій лівої та правої орієнтацій, 
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що в умовах стабільного електорату обумовлює поляризований, конфліктний 
характер як міжпартійних відносин, так і процесу становлення партійної 
системи італійського суспільства. Досліджено, що значний вплив на еволюцію 
партійної системи справила права партія «Вперед, Італія», очолювана 
харизматичним лідером С. Берлусконі. 

4. Аналізуючи формування сучасної партійної системи Італії, необхідно 
відзначити, що вона проходила під впливом цілого ряду факторів, в першу 
чергу, під трансформацією політичної системи в цілому та її ідеологічних 
основ. Зокрема, основою становлення нової партійної системи стала ідеологія 
протагонізму, що призвело як до кількісних, так і до якісних змін в партійній 
структурі Італійської Республіки. Такий розподіл характеризувався прагненням 
партій до тенденції створення коаліцій та чіткому розмежуванню партійної 
системи, що в результаті призвело до створення трьох блоків: правого, лівого та 
центристського. 

5. Аналіз програмних засад політичних партій в контексті світової 
економічної кризи 2008 р. дозволив дійти висновку, що всі вони пропонують 
вирішення досить широкого кола питань, які стоять перед суспільством та 
державою в умовах кризи. Зокрема, політичні програми італійських партій 
чітко конкретизують найбільш актуальні для суспільства проблеми: економічне 
відродження, соціальне забезпечення та пенсійну реформу, освіту, роль Італії в 
ЄС та світі, охорону навколишнього середовища, міжнародний статус 
Італійської Республіки. Політичні програми італійських партій в умовах 
економічної кризи здебільшого носять рятівний характер, оскільки вони 
обіцяють налагодження майже в усіх сферах, втім на практиці не містять 
конкретних дій та несуть декларативний характер. З’ясовано, що італійські 
партії повинні були враховувати зміни, які відбулися через світову економічну 
кризу у внутрішньополітичному розвитку Італії. Зокрема, враховувати 
опозиційні настрої серед населення, які виражалися в невдоволенні громадян в 
запропонованій політичними партіями податкової політики та програм 
соціального захисту населення. Більш того, у цей час широке розповсюдження 
отримав популізм. 

6. Досліджено трансформацію виборчого законодавства Італійської 
Республіки та її вплив на розвиток партійної системи. Виборча система є одним 
з важливих факторів, який впливає на становлення партійної системи. Сучасна 
партійна система Італії функціонує за законом прийнятим у 2005 р., за яким 
виборча система країни знову почала будуватися виключно за принципом 
пропорційного голосування. Відзначено, що даний закон створив сприятливі 
умови, в першу чергу, для крупних партій, які своїм авторитетом майже 
вибивали дрібні партії. Такій тенденції також сприяв прописаний в новому 
законі «бонус більшості», за яким коаліція або партія, яка отримала більшість 
голосів на виборах, мала право на додаткові депутатські місця. Відзначено, що 
зміни у виборчому законодавстві впливають на формування політичних 
коаліцій, яким необхідно більш вибірково підходити до обрання членів до свого 
списку, що, в першу чергу, полягало в однакових ідейних цінностях. З’ясовано, 
що за законами взаємодії партійної та виборчої системи, заснованих 
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М.Дюверже, наслідком введення пропорційної виборчої системи є збільшення 
фрагментації партійної системи, що і відбулося в Італії. 

7. Проведений дисертантом аналіз розвитку партійної системи Італії  в 
контексті трьох електоральних кампаній показав, що вони мали ряд 
специфічних особливостей. По-перше, досліджуваний автором період 
відзначився збільшенням кількості політичних партій (поява нових політичних 
об’єднань не значних за своєю чисельністю). Втім з’ясовано, що незважаючи на 
збільшення партійної кількості, жодна з партій не була спроможна 
задовольнити потреби електорату, що призвело до посилення утворення 
коаліцій. По-друге, в даний період простежується чітка тенденція партійної 
системи Італії до консолідації за своєю ідеологією, що виражається в трьох 
групах політичних сил: правої та лівої орієнтації та ліберальному напрямку. 
По-третє, сучасний етап становлення партійного будівництва відзначається 
зростаючою тенденцією популізму в країні. По-четверте, сучасна партійна 
система Італії, здебільшого представлена партіями лівого та правого 
спрямування, характеризується вагомою підтримкою останніх в північних 
регіонах. У зв’язку з цим, досліджено, що поява нових партій обумовлює 
необхідність вираження інтересів електорату і в інших регіонах. Усі ці 
особливості мають визначальний вплив на оформлення партійного 
представництва в парламенті країни. 

8. Досліджено проблеми територіального дисбалансу Італійської 
Республіки, зокрема питання децентралізації та набуття Українською державою 
досвіду вирішення цього питання. Відзначено, що всередині багатьох держав є 
свої специфічні особливості розвитку її окремих регіонів, Італія та Україна не є 
винятком. З’ясовано, що між політичною системою Італії та України є ряд 
загальних рис: багатопартійність, до деякого часу однакова виборча система, 
наявність партій популістського характеру. Автор відзначив, що в обох 
державах існує така нагальна проблема як децентралізація, обумовлена не 
тільки проблемами економічної та фінансової нерівномірності, а так само 
диспропорцією розподілу промисловості по регіонам та наявністю 
сепаратистських тенденцій. Проблема децентралізації присутня в програмних 
установках італійських партій та знаходить своє відображення в електоральній 
підтримці, тому цей досвід також є цікавим для України з точки зору залучення 
виборців. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Свєтлакова М.А. Сучасна партійна система Італії: політологічний 
аналіз. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 
спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Маріупольський 
державний університет Міністерства освіти і науки України, м. Маріуполь, 
2016.  

Дисертаційна робота присвячена аналізу сучасної партійної системи 
Італійської Республіки та узагальненню практики функціонування політичної 
системи в контексті досвіду для України. 

Систематизовано концептуальні підходи вивчення партійних систем. 
Досліджено фактори, під якими йде процес трансформації партійної системи 
Італії. Визначені нові якісні та кількісні показники сучасної партійної системи 
Італії. Розглянуто правове поле, в рамках якого діє партійна система країни. 
Визначено етапи трансформації партійної системи та їх особливості, розкрита 
структура, виявлено тенденції розвитку та еволюції партійних програмних 
установок, характер взаємодії партій з електоратом.  

У контексті трансформації партійної системи визначено ряд факторів, 
серед яких історичні особливості регіонів і специфіка їх функціонування, що 
представляє інтерес для України.  

Ключові слова: політична партія, партійна система, електорат, 
парламентські вибори, виборча система, виборче законодавство. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Светлакова М.А. Современная партийная система Италии: 

полтитологический анализ. – Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – 
Мариупольский государственный университет  Министерства образования и 
науки Украины, г. Мариуполь, 2016. 

Диссертационная работа посвящена анализу современной партийной 
системе Итальянской Республики и обобщению практики функционирования 
политической системы в контексте опыта для Украины.  

Систематизированы концептуальные подходы изучения партийных 
систем. Исследованы факторы под которыми идет процесс трансформации 
партийной системы Италии. Определены новые качественные и 
количественные параметры современной партийной системы Италии. Изучено 
правовое поле в рамках которого действует партийная система страны. 
Определены этапы трансформации партийной системы и их особенности, 
раскрыта структура, выявлены тенденции развития и эволюции партийных 
программных установок, характер взаимодействия партий с электоратом. 
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В контексте трансформации партийной системы определен ряд факторов, 
среди которых исторические особенности регионов и специфика их 
функционирования, представляет интерес для Украины. 

Ключевые слова: политическая партия, партийная система, электорат, 
парламентские выборы, избирательное законодательство, избирательная 
система. 

 
SUMMARY 

 
Svetlakova M. A. Modern party system in Italy: political analysis. - 

Manuscript. 
Thesis for Candidate Degree in Political sciences 23.00.02 – Political 

Institutions and Processes. – Mariupol State University, the Ministry of Education 
and Science of Ukraine. – Mariupol, 2016. 

The thesis presents the analysis of modern party system of the Italian Republic 
and the generalization of the practice of the functioning of the political system to use 
this experience in Ukraine. 

The conceptual approaches of studying party systems are systemized. The 
factors which influence the process of the transformation of the party system in Italy 
are investigated. New qualitative and quantitative parameters of the modern party 
system in Italy are identified. The legal environment governing the party system of 
the country is studied. The stages of the transformation of the party system and their 
features are determined.  The structure, tendencies of development and evolution of 
the provisions carried in political party programs, the nature of the interaction of 
parties with the electorate are under consideration. 

The present condition of modern political system in Italy which is in a state of 
economic and political crisis is explained. The peculiarities of changes in the political 
party programs in the context of the global economic crisis are analyzed. The 
character of the effect made by the regulations of modern Italian party and electoral 
legislation on the development of the party system as well as the controversial nature 
of the newly introduced provisions is determined. 

The effect of the global economic crisis on the processes taking place in the 
political life of Italy, in particular, the social security system, the employment of the 
population, the taxation system are under consideration. The positions hold by the 
leading political parties of the Italian Republic according to the process of European 
integration are highlighted. The tendency to mainstream regional issues, namely, the 
problem of North-South disparities is determined by conducting the comparative 
analysis of the party programs. 

In the context of the transformation of the party system a number of factors, 
including the historical features of the regions and specifics of their operation, is 
identified which is of interest for Ukraine. The proposals for Ukraine based on the 
successful experience of the Italian parties in resolving the issues of decentralization 
are worked out. 

Keywords: political party, party system, the electorate, the parliamentary 
elections, the electoral law, the electoral system. 


