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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Питання розвитку та трансформації партій 

і сформованих ними партійних систем є однією з найбільш дискусійних тем 

політологічних досліджень та важливим питанням політичного порядку денного в 

демократичних країнах. Європейські країни в умовах поширення та поглиблення 

євроінтеграційних процесів переживають новий етап суспільного розвитку. Це 

обумовлює трансформацію політичної системи та її інститутів, зміну моделей 

поведінки політичних еліт. На цьому тлі зі вступом країни в ЄС та необхідністю 

адаптації до нових умов реорганізується і її партійна система. До того ж, 

соціально-економічна та політична ситуація в Європі на початку ХХІ ст., що 

пов’язана з одного боку з поглибленням інтеграції, а з іншого – з кризовими 

явищами в питаннях економіки, безпеки, міграції, характеризується активними 

трансформаційними процесами в державах-членах ЄС, що призводить до суттєвих 

змін у розвитку політичних партій. Зважаючи на це, має велике теоретичне і 

практичне значення вивчення досвіду функціонування партійних систем в 

контексті перетворень, обумовлених процесом європейської інтеграції.  

Республіка Кіпр стала членом ЄС у 2004 р. разом з ще дев’ятьма країнами. 

Але вона являє собою особливий випадок. Зокрема через своє геостратегічне 

положення у Східному Середземномор’ї на перетині трьох континентів і 

цивілізацій. Саме на території цього острову відбувається зіткнення інтересів 

різних сил, що призвело до одного з найбільш затяжних конфліктів – кіпрської 

проблеми. У зв’язку з цим проявляється інша сторона унікальності Кіпру, адже він 

став єдиним розділеним членом Європейського Союзу. За такого поєднання 

факторів, в той же час завдяки швидкому економічному розвитку у порівнянні з 

іншими країнами регіону, Республіка Кіпр змогла фактично стати однією з 

розвинутих країн, яка з упевненістю вступила до ЄС. Усі ці аспекти тісно 

пов’язані з розвитком партійної системи країни. Кіпрська партійна система почала 

розвиватися достатньо пізно у зв’язку з колоніальним минулим острову та 

внутрішнім конфліктом. Але водночас її достатньо стабільний стан і схильність 

партій до компромісу дозволили досягти цій невеликій країні такого рівня 

розвитку, щоб стати повноправним членом міжнародного співтовариства, центром 

надання туристичних та фінансових послуг.  

Ці особливості партійної системи виділяють Республіку Кіпр з-поміж інших 

європейських країн. Тим не менше після вступу до ЄС сильнішим стає вплив 

сучасних загальноєвропейських тенденцій на національну картину: зниження 

довіри громадян до партій, розмивання партійної ідентичності, зниження явки 

виборців на виборах, поява нових типів партій та їхня радикалізація тощо. Усе це 

обумовлює актуальність дослідження партійної системи Республіки Кіпр в умовах 

євроінтеграції. 

Вивчення досвіду Республіки Кіпр у цьому питанні є особливо актуальним 

для України в нинішній ситуації, у контексті реалізації курсу на євроінтеграцію, 

збройної агресії Росії на Донбасі і проблеми возз’єднання країни. За умови 

невирішеності російсько-українського конфлікту та окупації частини території на 

момент виконання Україною умов для вступу в ЄС схожість ситуації з Кіпром 

може призвести до використання цього прецеденту. А для української партійної 
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системи Кіпр може слугувати прикладом розвитку партійної системи в умовах 

євроінтеграції, а також єдності партій щодо необхідності вирішення конфлікту та 

об’єднання країни, надання цьому питанню першочергового значення і постійних 

зусиль в переговорах з європейськими партнерами. 

Стан наукової розробки проблеми. Проблемами партійної системи 

Республіки Кіпр займаються здебільшого кіпрські дослідники, зокрема, К. Агапіу-

Джозефідс, Е. Іоанну, Н. Лоізідес, Я. Кацурідес, Л. Маврос, Н. Тріміклініотіс, 

Г. Фаустман, Й. Хараламбос, Х. Хрістофору. В їхніх роботах розглядаються окремі 

партії, вибори в Республіці Кіпр, певні аспекти функціонування партійної системи. 

Разом з тим, слід відзначити специфічну спрямованість досліджень ефекту 

євроінтеграції Кіпру. Вони присвячені здебільшого впливу на кіпрську проблему і 

лише деякі торкаються політичної системи, розглядаючи вплив на окремі сфери 

політики або інститути, в тому числі партії, залишаючи партійну систему загалом 

поза увагою. Водночас у роботах українських та російських дослідників ця 

проблема не знайшла відображення, що обумовлює необхідність детального 

комплексного аналізу партійної системи Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана 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 в дослідженні 

розвитку партійної системи Республіки Кіпр в контексті інтеграції країни до 

Європейського Союзу  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є здійснення 

комплексного політологічного аналізу партійної системи Республіки Кіпр та її 

розвитку в умовах євроінтеграції.  

Відповідно до мети дослідження було визначено такі наукові завдання: 

- вивчити основні категорії та поняття, розкрити методологічні підходи до 

вивчення партій і партійних систем як елементів політичної системи; 

- проаналізувати рівень наукової вивченості та джерельну базу 

дослідження партійної системи Республіки Кіпр; 

- розглянути етапи становлення політичної системи Республіки Кіпр та 

фактори, що його обумовили; 

- дослідити основні напрями процесу модернізації партійної системи в 

контексті реалізації курсу на євроінтеграцію; 

- визначити та проаналізувати основні підходи кіпрських політичних 

партій до участі країни в ЄС; 

- охарактеризувати особливості функціонування і трансформації кіпрської 

партійної системи в рамках Європейського Союзу; 

- дослідити розвиток багатопартійності в контексті національних виборів 

та їхній вплив на основні домінанти політичного розвитку; 

- проаналізувати участь кіпрських партій у виборах до Європейського 

парламенту як фактор впливу на партійну систему; 

- з’ясувати можливості використання досвіду розвитку партійної системи 

Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції в Україні, в тому числі щодо діяльності 

партій з проблеми возз’єднання країни. 
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Об’єктом дослідження виступає партійна система Республіки Кіпр. 

Предметом дослідження є особливості функціонування та трансформація 

партійної системи Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції країни. 

Хронологічні рамки дослідження обумовлені якісними змінами у 

політичному житті Республіки Кіпр, пов’язаними з її європейською інтеграцією. 

Вони охоплюють період з 1990 р., коли було подано заявку на членство в ЄС та 

розпочався процес адаптації до європейських норм, через вузловий момент вступ 

Республіки Кіпр в ЄС 1 травня 2004 р., до 2016 р., який був позначений 

проведенням останніх парламентських виборів. Втім необхідність комплексного та 

об’єктивного аналізу сучасного стану партійної системи вимагає дослідження 

становлення політичної системи Кіпру загалом. Тому дисертант частково був 

змушений звертатися до більш ранніх процесів появи перших політичних 

організацій, отримання незалежності та постколоніального розвитку Кіпру. 

Методи дослідження. Основу методологічного апарату складають 

загальнонаукові принципи об’єктивності, сутнісного аналізу та єдності логічного 

та історичного. Реалізація дослідницьких завдань потребувала використання 

автором комплексу теоретичних та емпіричних методів і підходів: проблемно-

хронологічного, системного, структурно-функціонального, інституційного, 

термінологічного, порівняльного, статистичного, методу контент-аналізу. 

Особливе значення під час висвітлення процесів, що відбувалися в партійній 

системі Республіки Кіпр в період євроінтеграції, мав проблемно-хронологічний 

підхід, що дозволив розділити дисертаційне дослідження на відповідні структурні 

частини за етапами інтеграції (підготовка до вступу – розділ 2, період членства в 

ЄС – розділ 3) та аспектами розвитку (модернізація партійної системи – підрозділ 

2.2., сучасні особливості функціонування – підрозділ 3.1., участь партій у виборах 

різного рівня – підрозділи 3.2., 3.3. і т.д.), та системний метод, який забезпечив 

комплексний підхід до проблеми (вивчення партій, характеру взаємодій між ними, 

вплив фактору євроінтеграції). Важливу роль у процесі дослідження відіграли 

також загальнологічні методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, 

діалектичний метод та метод абстрагування.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження обумовлена комплексом 

поставлених дослідницьких завдань. У дисертації зроблено спробу вперше у 

вітчизняній науковій літературі провести комплексний аналіз партійної системи 

Республіки Кіпр та її розвитку в умовах інтеграції країни до ЄС. У роботі 

досліджено діяльність політичних партій з вирішення кіпрської проблеми і 

возз’єднання країни, досвід яких може бути використаний і в Україні. При цьому в 

процесі дослідження отримані наукові результати, які розкривають особистий 

внесок автора в розробку проблеми і характеризують новизну роботи, а саме: 

вперше: 

– визначено особливості трансформації партійної системи Республіки Кіпр 

в умовах євроінтеграції країни, зокрема відносно позицій кіпрських партій щодо 

участі країни в ЄС, правових умов функціонування партій та їхнього 

фінансування, зміни структури партійної системи та моделей партійної 

конкуренції; 
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– використано у вітчизняній політичній науці та введено в науковий обіг 

джерела дослідження партійної системи Республіки Кіпр новогрецькою та 

англійською мовами; 

– проаналізовано можливості використання досвіду Республіки Кіпр в 

Україні з питання функціонування партійної системи в умовах євроінтеграції в 

контексті проблеми возз’єднання країни; 

удосконалено: 

– теоретичні основи розуміння сутності політичних партій, партійних 

систем і виборчих систем та їхньої взаємозалежності, виборів, в тому числі щодо 

питання другорядності виборів до Європейського парламенту;  

– періодизацію становлення та розвитку політичної системи Кіпру; 

– положення про вплив референдуму з плану Аннана на електоральну 

підтримку партій партійну систему загалом; 

дістало подальший розвиток: 

– вивчення системи правового регулювання діяльності партій в Республіці 

Кіпр; 

– дослідження національних виборів з точки зору їхнього впливу на 

розстановку сил в партійній системі; 

– аналіз результатів виборів до Європарламенту в Республіці Кіпр та їхній 

вплив на партійну систему. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їхнього 

застосування з науковою, навчальною та прикладною метою. Насамперед, 

фактичний матеріал і висновки дисертаційної роботи можуть бути використані для 

подальшого дослідження політичних процесів в Республіці Кіпр, проблем 

розвитку її партійної системи, а також наукової розробки проблематики 

трансформації партійних систем європейських країн під впливом інтеграційних 

процесів.  

Основні положення дисертації можуть бути використані у навчальному 

процесі для викладання навчальних дисциплін соціально-політичного 

спрямування, зокрема, для студентів спеціальностей «Політологія», «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Окремі положення та 

результати дослідження можуть бути використані під час проведення навчальних 

занять з курсів «Порівняльна політологія», «Країнознавство», «Партологія», 

«Виборчі системи країн світу», «Політичні інститути і процеси», «Політичні 

режими і системи країн світу», для занять зі спецкурсу «Роль ЄС в сучасному 

світі». 

Результати дисертаційної роботи можуть бути рекомендовані політичним 

партіям України, органам законодавчої та виконавчої влади для пошуку 

ефективних засобів адаптації до європейських норм та правил. Вони можуть бути 

також використані громадськими організаціями, засобами масової інформації в 

їхній практичній діяльності. 

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням, наведені й викладені в роботі наукові результати отримані 

безпосередньо автором та є особистим внеском здобувача в розробку проблеми. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

представлені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
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конференціях: Друга всеукраїнська конференція «Науковий діалог «Схід-Захід» 

(м. Дніпропетровськ, 12 жовтня 2013 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Україна і світ: проблеми історії» (м. Маріуполь, 28 листопада 

2014 р.), Третя, Четверта та П’ята інтернет-конференція «Тенденції розвитку 

сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу» 

(м. Маріуполь, 2013-2015 рр.), ХVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 

(м. Переяслав-Хмельницький, 17-18 жовтня 2015 р.), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Україна у світовому історичному просторі» 

(м. Маріуполь, 8 квітня 2016 р.), ІV Міжнародна наукова конференція 

«Перспективні наукові дослідження» (м. Моррісвілль, 30 березня 2017 р.) та інші. 

Публікації. За темою дослідження опубліковано 17 наукових праць 

загальним обсягом 7,8 д.а., серед яких 5 статей у фахових виданнях з політичних 

наук обсягом 3,7 д.а., 1 стаття у зарубіжному науковому виданні обсягом 0,7 д.а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Основний зміст роботи викладено на 193 сторінках. Робота містить 

9 додатків на 9 сторінках. Список використаних джерел охоплює 356 найменувань 

на 46 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

охарактеризовано стан наукової розробки проблеми, визначено мету і основні 

завдання, об’єкт та предмет дослідження, окреслено хронологічні межі 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, наведено відомості про їх апробацію та публікацію. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження» – 

розглянуто основні поняття і категорії дослідження, аргументовано використання 

необхідної методології, зроблено огляд наукової літератури з теми дисертації та 

охарактеризовано основні джерела дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Категоріально-понятійний апарат та методологічна база 

дослідження» розкрито сутність таких понять як «політична система», «партія», 

«партійна система», «вибори», «виборча система», охарактеризовано типологію 

партійних систем та зв'язок виборчої і партійної систем, визначено 

методологічний апарат.  

Зазначено, що питання партійних систем є частиною теорії політичних 

систем. Основи сучасних концепцій та підходів у вивченні політичних партій, 

партійних систем та їхньої типології були закладені такими дослідниками, як 

М. Дюверже та Дж. Сарторі. Підкреслюється вагомий внесок в теорію партійних 

систем європейських та американських дослідників М. Вейнера, С. Ерсона, 

І. Даадлера, Дж. Лапаломбара, Я.-Е. Лейна, а в сучасній українській партології – 

М. Примуша, М. Обушного, А. Романюка, Ю. Шведи тощо. У той же час в рамках 

дослідження партійних систем окремих держав автор аргументує важливість 
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з’ясування тлумачення політичної партії в законодавстві країни та надає 

визначення, яке використовується в кіпрському законодавстві. 

Поняття партійної системи, яке використовується автором у дисертаційному 

дослідженні, ґрунтується на визначені, відповідно до якого партійна система 

представляє собою інститут політичної системи, який характеризується 

сукупністю легально діючих національних політичних партій, що на виборчому 

рівні беруть участь в політичному житті країни, у державній владі, а також 
системою взаємозв’язків і взаємовідносин між цими суб’єктами системи. У цьому 

контексті, обґрунтовуючи важливість теорії виборів, автор звертає увагу на 

соціологічні закони Дюверже, що доводять вплив виборчої системи як на кількість 

партій так і на характер відносин між ними, і навпаки. 

Проведений автором аналіз дозволив дійти висновку, що існуючі теоретичні 

дослідження і наукові розвідки дають змогу використовувати створене теоретичне 

підґрунтя в подальших розробках, а також в аналізі партійної системи Республіки 

Кіпр. 

Для виконання поставлених в дисертації наукових завдань автором були 

залучені характерні для політологічних досліджень методи: системний і 

структурно-функціональний, інституційний, порівняльний і статистичний, метод 

спостереження і контент-аналізу, проблемно-хронологічний і термінологічний 

підходи. Основу методології склали системний та структурно-функціональний 

методи, що обумовлено самим об’єктом дослідження. Це дозволило вивчити 

кіпрську партійну систему як комплекс елементів і підсистем, що утворюють 

певну цілісність в її зв’язку з іншими складовими більш широкої системи – 

політичної, впливом на неї різних факторів, головним з яких було обрано 

євроінтеграцію Кіпру. У роботі визначається місце і роль усіх кіпрських партій у 

функціонуванні партійної системи, як елементів, які складають її структуру. 
Оптимальним методологічним підходом для вивчення теми дослідження став 

проблемно-хронологічний. Відповідно автор розглядає період євроінтеграції 

Республіки Кіпр, розділивши його за проблемним принципом на більш вузькі 

площини, кожна з яких розглядається в хронологічній послідовності. Водночас 

автор спирався на загальнонаукові принципи об’єктивності, сутнісного аналізу та 

єдності логічного й історичного, та загальнологічні методи. 

У підрозділі 1.2. «Стан наукової розробки теми та джерельна база 

дослідження» автор дослідив наукову літературу з теми дисертації та 

класифікував її за проблемами, які в ній розглядаються, а також здійснив аналіз 

використаних джерел. 

Під час вивчення питань розвитку партійної системи Республіки Кіпр в 

умовах євроінтеграції було використано комплекс наукових праць, які були 

умовно поділені на декілька груп. Вирішення поставлених у дисертації проблем 

стало неможливим без звернення до загальнотеоретичних розробок у сфері партій 

і партійних систем. Вони представлені в роботах Ж. Блонделя, Г. Голосова, 

К. Джанди, Л. Дунаєвої, М. Дюверже, Л. Ентіна, Дж. Лапаломбара, Дж. Сарторі, 

Ю. Шведи. До цієї групи також було віднесено теоретичні дослідження, що 

присвячені впливу на партії та партійні системи європейської інтеграції. Серед них 

праці Д. Алмейда, Р. Ладрека, К. Лютера і Ф. Мюллєра-Ромеля, Г. Маркса і 

К. Вілсона, П. Мейра.  
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До другої групи віднесено наукову літературу, що торкається загалом Кіпру, 

аналіз якої дозволив автору глибоко зрозуміти сутність тих проблем, які 

знаходили відображення в програмах партій і були фактором, котрий впливав на 

формування як всієї політичної системи, так і її елементів, зокрема партійної 

системи. Серед них дослідження сучасної історії Кіпру (В. Меллінсон), 

особливостей його геополітичного розташування (Дж. Лей), дисертації російських 

науковців, присвячені кіпрській проблемі (О. Бредіхін, Н. Жукова, Н. Міхєєва). 

Література, в якій досліджується політична система Республіки Кіпр 

належить до третьої групи. У рамках групи роботи пов’язані з характером системи 

влади, виборчою системою, роботи, присвячені окремим елементам політичної 

системи (наприклад ,профспілки, церква), політичній культурі. Авторами цих 

праць в переважній більшості є кіпрські дослідники: Х. Вернардакіс, Г. Іоанну, 

С. Ладі, Х. Ламбріанаку, Л. Ларку, Я. Кацурідес, Дж. Кер-Ліндсей, 

М. Кітромілідіс, Н. Тріміклініотіс, Г. Фаустман, Й. Хараламбос, Х. Хрістофору. 

До четвертої групи автор відніс праці, в яких вивчаються різні питання 

функціонування партійної системи Республіки Кіпр, що були розділені на три 

підгрупи: загальні роботи з партійної системи, дослідження окремих партій, 

роботи, присвячені виборам в Республіці Кіпр. Серед загальних робіт з партійної 

системи відзначено дослідження Х. Хрістофору, який розробляв проблему 

еволюції партійної політики та партійних змін 1995-2005 рр., К. Хадзікостаса з 

питань партійного фанатизму та партійного патріотизму в рамках партійної 

системи Кіпру, Ф. Касал Бертоа та І. Ван Бейзена щодо партійного регулювання в 

країнах Південної Європи, в тому числі на Кіпрі, і т.д. Вони дозволили детально 

вивчити окремі аспекти функціонування партійної системи Республіки Кіпр і 

включили як період становлення, так і розвиток партійної системи вже після 

вступу до ЄС. Однак автором підкреслено відсутність комплексних робіт з 

партійної системи, які б охоплювали різні сторони питання, сучасну ситуацію. 

Окремі партії Республіки Кіпр (АКЕЛ / Прогресивна партія трудового народу, 

ЕДЕК / Рух соціал-демократів, ЕЛАМ / Національний народний фронт, КОП / Рух 

за екологію та охорону навколишнього середовища) досліджували І. Ботедзагіас, 

Е. Іоанну, Г. Кавечі, Я. Кацурідес, Й. Хараламбос. Але поза увагою дослідників 

залишилися інші партії, і великі та впливові (наприклад, ДІСІ / Демократичний 

збір та ДІКО / Демократична партія) і молоді дрібні партії,  що створювалися 

протягом 1990-2000-х рр. До третьої підгрупи включено роботи, присвячені 

виборам в Республіці Кіпр: парламентським (Л. Маврос, Л. Пєткова, С. Ставрідіс, 

Й. Хараламбос, Х. Хрістофору, Х. Якову), президентським (К. Делой, П. Джоанін, 

Н. Лоізідес, Й. Хараламбос, Х. Хрістофору), виборам до Європарламенту (загальні 

дослідження виборів до Європейського парламенту (Г. Бенедетто), дослідження, 

що охоплюють країни Південної Європи (Е. Тепероглу), дослідження, які 

стосуються саме Республіки Кіпр (Я.Кацурідес, Й. Хараламбос).  

Процес приєднання Республіки Кіпр до ЄС та вплив інтеграційних процесів 

на розвиток країни відображені у дослідженнях четвертої групи (П. Іфестос та 

Х. Цанданідіс, К. Мацука, Р. Пейс). Серед досліджень цієї групи автор виділив ті, в 

яких розкриваються різні сторони європеїзації Кіпру (К. Агапіу-Джозефідс, 

Я. Кацурідес, А. Сепос, Н. Тріміклініотіс), а також дослідження, присвячені 
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впливу євроінтеграційних процесів на кіпрську проблему (Н. Точчи і Т. Ковзірідзе, 

С. Ставрідіс і т.д.). 

Проведений автором аналіз літератури засвідчив, що в роботах українських та 

російських дослідників питання партійної системи Республіки Кіпр не отримали 

відображення. 

Джерельна база характеризується великою кількістю документів в переважній 

більшості новогрецькою та англійською мовами. Аналіз джерел дозволив автору 

поділити їх на групи. До першої групи було віднесено документи міжнародного 

характеру. Це договори та документи, які позначили важливі етапи в історії Кіпру, 

розвитку політичної системи країни (Цюріхсько-Лондонські угоди 1959 р., 

Документ «Всеосяжне врегулювання кіпрської проблеми» або план Аннана), 

документи, що стосуються процесу євроінтеграції Кіпру (Висновком Європейської 

комісії з питання подання Республікою Кіпр заявки на членство в ЄС 1993 р., 

Договором про приєднання 2003 р.), звіти, рекомендації міжнародних організацій 

та інститутів, таких як GRECO, ОБСЄ, Європейська комісія. 

Другу групу представляють державні законодавчі акти Республіки Кіпр, що 

дають можливість побачити правове поле, в рамках якого формувалася партійна 

система. У першу чергу це Конституція, а також закони, що стосуються 

функціонування партійної системи: «Закон про вибори», «Закон про політичні 

партії (придбання, володіння та розпорядження рухомим і нерухомими майном)» 

1989 р., «Закон, що закріплює і перераховує закони, які регулюють створення та 

функціонування радіостанцій і телевізійних станцій» 1998 р., «Закон про обрання 

членів Європейського парламенту 2004 р.», «Закон (змінений) про Радіомовну 

корпорацію Кіпру» 2006 р., «Закон про політичні партії» 2011 р., «Закон про 

реєстрацію та фінансування політичних партій» 2012 р. 

Третя група джерел – партійні документи, а саме статути, установчі 

декларації та декларації принципів, політичні рішення з’їздів, програмні 

документи і пропозиції на конкретні вибори. Аналіз цієї групи джерел дозволив 

прослідкувати,як проходив процес становлення партій, їхньої ідеології та 

організаційних принципів, а також, як змінювалися їхні програмні засади, як партії 

адаптувалися до процесу інтеграції. 

Статистичні матеріали складають четверту групу джерел. Особливої уваги в 

рамках цієї групи надано даним результатів виборів: парламентських, 

президентських, європейських, які дали змогу проаналізувати в динаміці виборчу 

силу політичних партій. Окремо виділено статистичні матеріали соціологічних 

опитувань Євробарометру, що використовувалися для визначення змін суспільної 

думки після вступу Республіки Кіпр до Європейського Союзу. 

П’яту групу джерел склали інтерв’ю та прес-конференції, промови та заяви 

членів партій, державних політичних діячів, які загалом відносяться до 

передвиборчого періоду та поєднують в собі обіцянки та пропозиції, представлені 

в ході тематичних прес-конференцій, агітаційних заходів або позачергових з’їздів 

партій, присвячених виборам. 

Матеріали засобів масової інформації увійшли до шостої групи. Серед них 

друковані газети та їхні онлайн-версії, або інтернет-видання. Основними 

періодичними джерелами стали кіпрські видання «Καθημερινή», «Το Βήμα», 

«SigmaLive», «Πολίτης online», «Ο Φιλελεύθερος». 
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Використання широкого кола первинних джерел дозволило автору вивчити 

всі аспекти партійного життя в Республіці Кіпр, сформувати об’єктивне всебічне 

бачення її розвитку в період інтеграції до ЄС. Як результат в науковий обіг було 

введено значну кількість джерел англійською та новогрецькою мовами, частина 

яких не використовувалася у вітчизняній політичній науці, а частина була введена 

в науковий обіг вперше. 

Другий розділ – «Розвиток партійної системи Республіки Кіпр в умовах 

реалізації курсу на євроінтеграцію» – присвячено періоду підготовки до вступу 

Кіпру до ЄС та дослідженню факторів впливу на становлення і періодизацію 

сучасної політичної системи Республіки Кіпр, в рамках якої розвивалася і партійна 

система, основних показників процесу модернізації партійної системи після подачі 

заявки на вступ до ЄС, а також вивченню питання про ставлення кіпрських партій 

до членства країни в Європейському Союзі і бачення ними перспектив 

європейської інтеграції країни. 

У підрозділі 2.1. «Становлення політичної системи Республіки Кіпр» 

здійснено аналіз процесу створення та закладення основ сучасної кіпрської 

політичної системи і визначено етапи її розвитку, виділено низку чинників впливу 

на них.  

Розглянувши варіанти періодизації політичної історії сучасного Кіпру, 

представлені такими дослідниками як Н. Тріміклініотіс, А. Сепос, С. Ладі, 

Х. Хрістофору, автором було визначено, що політична система Республіки Кіпр 

пройшла декілька етапів становлення, коли протягом 1940-1950-х рр. почали 

з’являтися перші політичні організації на острові, в 1960-1970-ті рр. розвиток 

політичної системи визначався персоналізацією влади в руках архієпископа 

Макаріоса, а на початок 1990-х рр. вона набула своєї сучасної форми. Якісно 

новий період в розвитку політичної системи був пов'язаний з процесом 

приєднання до ЄС в 1990-2004 рр., визначений автором як етап адаптації до норм 

ЄС, а з 2004 р. до теперішнього часу – етапом функціонування в рамках ЄС. При 

цьому автор підкреслив, що період становлення включав перші три етапи і тривав 

до початку 1990-х рр. На той час головною характерною рисою політичної 

системи стало центральне місце інституту партій. У цей же час вже стабілізувалася 

партійна система країни навколо чотирьох основних партій: АКЕЛ, ДІСІ, ДІКО та 

ЕДЕК. 

Характеризуючи етапи становлення політичної системи, автор виділив низку 

чинників, які обумовили процес розвитку. Серед них політизація етнічних 

відмінностей і закладення Конституцією Республіки Кіпр інституційних основ 

держави з урахуванням етнічного чинника; жорстке протистояння лівих та правих 

політичних сил, що призвело до розколу серед населення; особлива роль церкви на 

Кіпрі; діяльність і вплив профспілкових організацій; визначальна роль лідерів 

політичних партій і політичний патронаж. Особливе значення серед чинників було 

надано змінам виборчої системи від мажоритарної до пропорційної. У цьому 

контексті автор спирався на закони Дюверже і на прикладі Республіки Кіпр довів 

вплив виборчого режиму на партійну систему і те, що процес розвитку партійної 

системи Республіки Кіпр загалом відповідав закономірностям, визначеним в 

законах. 
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Таким чином, зроблено висновок про те, що становлення сучасної політичної 

системи і партійної системи Республіки Кіпр проходило паралельно і співпадає за 

хронологією розвитку. Хронологічні межі періодів розвитку при цьому 

співпадають зі змінами виборчої системи. 

У підрозділі 2.2. «Модернізація партійної системи Республіки Кіпр в 

контексті підготовки до вступу в ЄС» досліджено нові характеристики, яких 

набувала кіпрська партійна система перед отриманням офіційного членства в 

Європейському Союзі.  

Розглянувши етапи участі Кіпру в європейському інтеграційному просторі, 

автор визначив, що саме з початку 1990-х рр. з поданням заявки на вступ до ЄС 

офіційно розпочалася реалізація євроінтеграційного курсу. Цей фактор співпав з 

кардинальними геополітичними змінами після розпаду біполярної системи 

міжнародних відносин, процесами демократизації в Європі, послабленням впливу 

комуністичних партій і фактичним їхнім відходом з європейського простору, і 

позначив початок процесу модернізації партійної системи.  

Автором визначено, що офіційно процес гармонізації з нормами ЄС 

розпочався для країни лише в 1998 р., але зміни в партійні системі розпочалися ще 

з початку 1990-х рр. та вже тоді стали відображенням адаптації до європейських 

стандартів та норм. Перш за все це вплинуло на створення більш чіткого 

правового поля діяльності партій. З прийняттям першого закону про політичні 

партії розпочався процес законодавчої інституціоналізації кіпрських партій. 

Уперше на законодавчому рівні було поставлено питання щодо фінансування 

партій. Модернізація також проявлялася в подальшій демократизації політичної 

системи загалом і партійної зокрема: у зниженні виборчого віку, закріпленні ролі 

ЗМІ в рамках передвиборчої кампанії як важливого елементу демократії, в 

інституційному розвитку і посиленні ролі парламенту, посиленні профспілок у 

контексті взаємовигідних зв’язків з політичними партіями, а з іншого боку – у 

створенні громадських організацій і формуванні громадянського суспільства, що 

призводило до зменшення впливу партій. Особливу увагу приділено процесу 

європеїзації партій, як поступовому процесу переорієнтації напрямів і форм 

політики, в міру того як сили ЄС стають частиною організаційної логіки 

національної політики і розробки політичного курсу. Європеїзація політичних 

партій Республіки Кіпр у цей період проявилася в зміні акцентів в політичних 

програмах, запровадженні принципів внутрішньопартійної демократії.  
Зазначені процеси модернізації напряму відобразилися на трансформації 

структури кіпрської партійної системи. Характеризуючи її на момент вступу 

країни до ЄС та використовуючи класифікацію Дж. Сарторі, автор говорить про 

багатопартійну систему помірного плюралізму з чотирма провідними партіями, що 

мають постійне представництво в парламенті. З огляду на розподіл партій в 

політико-ідеологічному спектрі виділено дві партії, що розташовуються на 

протилежних позиціях: ліва АКЕЛ та права ДІСІ, дві партії, що націлені стати 

головною центристською силою: ЕДЕК та ДІКО, а також молоді партії, які 

займають центристські позиції. За такого розподілу складалася ситуація. коли 

влада в країні належала або правим або лівим силам та завжди існувала сильна 

опозиція. 
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Окрему увагу звернено на те, що в період підготовки до вступу до ЄС, 

незважаючи на різницю в ідеологічних поглядах, партії Республіки Кіпр 

поєднувала спільність поглядів щодо вирішення кіпрської проблеми, 

першочерговість цього питання в партійних програмах. 

У підрозділі 2.3. «Позиції кіпрських партій щодо членства країни в ЄС» 

ґрунтуючись на тому, що процес євроінтеграції країни передбачає позитивне 

ставлення до ЄС населення і головних політичних сил, автор розглянув ставлення 

партій Кіпру, які в 2004 р. мали парламентське представництво (АКЕЛ, ДІСІ, 

ДІКО, ЕДЕК, КОП, ЕДІ / Об’єднані демократи, «Нові горизонти», АДІК / 

Демократичний рух боротьби) до перспективи європейської інтеграції країни. 

Аналіз було здійснено на основі партійних установчих документів, декларацій та 

рішень з’їздів партій, заяв партійних лідерів тощо. 

Визначено, що на момент вступу Республіки Кіпр до ЄС в цілому всі 

політичні партії підтримали цей курс. Жорсткий євроскептицизм мав місце в 

більшій мірі лише до середини 1990-х рр., що було пов’язано з ідеологічними 

питаннями, та був характерним для риторики комуністичної партії АКЕЛ та 

соціалістичної партії ЕДЕК. Зміна ситуації у світі після розпаду соціалістичного 

табору та СРСР призвела до зміни позиції цих партій на користь членства в ЄС. 

Головним мотивом для цього послугувало надія на те, що вступ до Європейського 

Союзу допоможе у вирішенні кіпрської проблеми. Європейську спрямованість 

ДІСІ було відображено в установчих документах. Позицію ДІКО, в документах 

якої за часів заснування партії не містилося позиції стосовно ЄС, на початку  

2000-х рр. можна охарактеризувати як позитивну. Молоді дрібні партії КОП, ЕДІ, 

«Нові горизонти», АДІК загалом приймали та підтримували приєднання Кіпру до 

ЄС. Автор доходить висновку про те, що ЄС виступив як об’єднуючий фактор для 

політичних партій, на основі якого відбулося їхнє ідеологічне зближення, проте 

існувала різниця у підходах і методах використання фактору ЄС. 

Автор виділив, що головним чинником, який вплинув на єдність всіх 

політичних сил в питаннях підтримки членства в ЄС, була необхідність вирішення 

кіпрської проблеми. Політичні партії, як і народ Кіпру, вірили в те, що вступ до 

ЄС створить реальні умови для об’єднання країни, в тому числі через тиск на 

Туреччину. Ця віра мала далекосяжні наслідки для їхньої загальної оцінки 

інтеграції в ЄС. У цьому контексті було досліджено референдум з плану Аннана та 

ставлення партій до нього, як останньої спроби вирішення кіпрської проблеми 

перед офіційним вступом Республіки Кіпр до ЄС. Позиції партій в результаті не 

підтвердили ані характерного для партійної системи розколу між лівими та 

правими, ані єдності партій як в питанні членства в ЄС. Натомість Кіпр вступив до 

ЄС розділеним, залишаючи перспективи об’єднання важливим фактором впливу 

на ставлення партій до ЄС. 

Третій розділ – «Трансформація партійної системи Республіки Кіпр в 

рамках ЄС» – присвячено головним тенденціям в розвитку кіпрської партійної 

системи після офіційного приєднання країни до ЄС і до останніх парламентських 

виборів. В цій частині дослідження автор визначив нові риси, процеси та явища у 

функціонуванні партійної системи вже в рамках Європейського Союзу, з’ясував як 

змінювався баланс сил за результатами національних виборів, а також, який вплив 
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мали вибори до Європейського парламенту як новий аспект діяльності кіпрських 

партій. 

У підрозділі 3.1. «Особливості функціонування партійної системи Республіки 

Кіпр  2004-2016 рр.» обґрунтовано, що зі вступом до ЄС в 2004 р. кіпрська 

партійна система опинилася під впливом різних факторів. Серед них особливий 

вплив мали ті фактори, що випливають із членства країни в ЄС. Вони пов’язані з 

соціально-економічними змінами, змінами порядку денного, економічними 

проблемами. Також вплив мали внутрішні фактори, що пов'язані з новим 

соціально-політичним розколом, який виник між прихильниками плану Аннана та 

його критиками, зменшенням довіри і прихильності до партій. 

Доведено, що в нових умовах розпочалися процеси в рамках партійної 

системи, що змінили як середовище системи (умови функціонування ) так і самі 

суб’єкти системи (політичні партії). Ці нові зміни автором було розподілено за 

якісними та кількісними показниками. До якісних змін віднесено фрагментацію 

партійної системи, засновану на позиціях з плану Аннана і кіпрської проблеми 

загалом, врегулювання питань фінансування партій; обговорення реформування і 

вдосконалення виборчого законодавства, що проявилися в дискусії щодо 

запровадження горизонтального голосування, змінену прохідного порогу до 

парламенту, розширення виборчих прав; поширення радикалізму і популізму; 

європеїзацію кіпрських партій. Під впливом якісних показників було змінено і 

кількісні показники партійної системи, що проявилося в зміні її структури, 

створенні після відколу від ДІСІ на правому фланзі системи невеликих партій, 

появі праворадикальних та популістських партій. 

При цьому особливу увагу приділено процесу європеїзації кіпрських партій, 

який проявився в участі в партійних групах Європейського парламенту, 

розширенні моделей партійної конкуренції в рамках виборчих кампаній і боротьби 

за виборців, включенні до партійної риторики питань розвитку ЄС. 
У підрозділі 3.2. «Розвиток багатопартійності в контексті національних 

виборів» комплексно розглянуто виборчі кампанії і результати парламентських 

(2006, 2011, 2016 рр.) і президентських (2008, 2013 рр.) виборів та визначено 

характер змін в електоральній підтримці партій і силі їхнього впливу на процес 

прийняття рішень. Такий підхід автор пояснює специфікою політичної системи 

Республіки Кіпр, що проявляється в її дуалізмі – першочерговість президентських 

виборів з огляду на президентську форму правління, які мають потенціал стати 

точкою повороту в політичній конкуренції, а з іншого боку – важливе значення 

парламентських виборів з огляду на роль і вплив політичних партій та обов’язкову 

підтримку уряду парламентськими партіями. 

Автором з’ясовано, що провідні позиції двох основних партій ДІСІ та АКЕЛ 

зберігалися протягом всього періоду за результатами і президентських, і 

парламентських виборів. Таким чином, розкол між лівими та правими силами та 

існуюча з 1980-х  рр. біполярність партійної системи підтвердилася і вкоренилася. 

Центристські партії, в основному представлені ДІКО та ЕДЕК, продовжували 

переходити до табору або лівого або правого уряду, або коаліції залежно від 

ситуації, обираючи найбільш вигідний варіант з огляду на можливість впливу на 

процес прийняття рішень та доступ до влади. Молоді дрібні партії, які були 

створені протягом 1990-2000-х рр., так і не отримали достатньої електоральної 
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підтримки порівняно з основними чотирма партіями. У результаті парламентських 

виборів лише деякі з них спромоглися отримати депутатський мандат. А в рамках 

президентських виборів все більше молодих партій висували своїх кандидатів, а не 

підтримували кандидатів від провідних партій. Це простежено і в порівнянні 

кандидатур на виборах 2008 р. і 2013 р. І хоча ці кандидати не розглядалися як 

загроза, а головними опонентами були 2-3 кандидати від впливових партій, для 

молодих партій президентські вибори були черговим етапом для визначення 

настроїв електорату, завоювання підтримки з метою отримання місць в 

парламенті. 

Проведений аналіз передвиборчих кампаній національних виборів протягом 

досліджуваного періоду дозволив зробити висновки щодо політичних програм 

партій. Перші парламентські і президентські вибори після 2004 р. загалом 

проходили в тіні референдуму з плану Аннана, тому саме питання вирішення 

кіпрської проблеми ставилося в центрі. Питанням ЄС особливої уваги приділено 

не було. Партії або висловлювали в підтримку європейської інтеграції, або 

поєднували питання членства в ЄС з перспективами вирішення кіпрської 

проблеми. Парламентські вибори 2011 р. і президентські вибори 2013 р. 

проходили в період економічної кризи. Тому програми партій в першу чергу 

торкалися економічних питань. При цьому питання вирішення кіпрської проблеми 

відійшло на другий план. Європейський Союз в програмах розглядався лише в 

контексті необхідності його залучення до вирішення кіпрської проблеми та 

протистояння економічній кризі, перспектив розвитку Союзу та поглиблення 

інтеграційних процесів. Установки, з якими партії вийшли на вибори 2016 р., були 

сконцентровані навколо двох питань: економічного розвитку після кризи 2012 – 

2013 рр. і шляхів вирішення кіпрської проблеми. Отже, в передвиборчих 

документах партій змінювалися акценти, але тематика ЄС була практично 

відсутня і не отримувала належної ваги серед актуальних питань кіпрської 

політики.  

У результаті визначено, що членство в ЄС загалом не мало безпосереднього 

впливу на розстановку сил в кіпрській партійній системі. Воно загалом не змінило 

вподобання електорату, залишивши при владі чотири найбільші партії, які ще на 

початку 1990-х рр. закріпили свій статус ядра партійної системи. А початок 

перехідного етапу відзначився парламентськими виборами 2016 р. Високий 

(33,26 %) рівень неявки, зменшення підтримки традиційних партій, підвищення 

прохідного порогу до парламенту і, незважаючи на це, отримання місць в Палаті 

представників восьми партій, в тому числі і ультраправого Національного 

народного фронту / ЕЛАМ, окреслили нові умови і тенденції розвитку партійної 

системи. Так було закладено основи переходу до нового циклу розвитку партійної 

системи.  

У підрозділі 3.3. «Вибори до Європарламенту в Республіці Кіпр як фактор 

впливу на партійну систему країни», спираючись на теорію про «другий ранг» 

виборів до Європарламенту, автор проаналізував участь у них кіпрських партій як 

новий напрям в їхній діяльності. Перш за все було визначено специфічні моменти 

щодо проведення європейських виборів на Кіпрі: питання законодавчого 

регулювання, виборчої системи та виборчого права, участі турків-кіпріотів у 

виборчому процесі.  
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Розглянувши вибори 2004, 2009 та 2014 рр., автор дійшов висновків щодо 

неоднозначності впливу виборів до Європейського парламенту на кіпрську 

партійну систему. З одного боку за результатами голосування було підтверджено 

стабільність кіпрської партійної системи. Чотири основні партії: ДІСІ, АКЕЛ, 

ДІКО та ЕДЕК ділять між собою шість відведених для Кіпру місць в 

Європейському парламенті. Не було внесено значних змін і до політичних програм 

партій. Вони хоча в деяких випадках і посилалися на програми європейських 

партійних груп, але у передвиборчих кампаніях увага приділялася здебільшого 

питанням національним, внутрішнім, а не питанням ЄС. Лише тільки на виборах 

2014 р. кіпрськими партіями почали розглядатися питання майбутнього Європи, 

що пояснювалося загостренням економічної кризи та необхідністю її вирішення. З 

іншого боку, на прикладі результатів «Альянсу громадян», «Послання надії» та 

ЕЛАМ на виборах 2014 р. було обґрунтовано тезу про те, що вибори до 

Європарламенту стали фундаментом для молодих дрібних партій в процесі 

потенційного отримання місць в Палаті представників. 

Відзначено, що відсутність прогресу з кіпрського питання, наслідки 

Меморандуму про взаєморозуміння призвели до розчарування в можливостях ЄС з 

вирішення нагальних проблем. Це призвело до високого рівня неявки виборців, що 

стало характерною рисою для європейських виборів на Кіпрі. Така ситуація 

підтверджує теорію про другорядність цих виборів в порівнянні з національними 

парламентськими та президентськими.  

У підрозділі 3.4. «Партійна система Республіки Кіпр в контексті 

євроінтеграції і проблеми возз’єднання країни: досвід для України» розкриваються 

можливості використання в Україні досвіду розвитку партійної системи і 

діяльності партій Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції країни в контексті 

питання вирішення кіпрської проблеми. Автором визначено аспекти, в яких 

відображається подібність ситуацій в обох країнах як щодо партійних систем 

(багатопартійна система поміркованого плюралізму, поширення популізму), так і 

стосовно національної проблеми і конфлікту (геополітичні амбіції сусідніх більш 

великих держав і протиріччя між центральними і регіональними елітами як 

причини конфлікту, втручання у внутрішні справи держави-гаранта незалежності 

країни, присутність іноземних військових сил на державній території, спроби 

суверенізації окупованих територій, безрезультатність спроб міжнародного 

співтовариства з врегулювання конфлікту). 

На основі аналізу встановлено напрями розвитку кіпрської партійної системи 

та форми діяльності партій які можуть мати практичне значення в Україні і 

визначено, що вони торкаються як регулювання партійних фінансів, загального 

програмного курсу партій, активізації парламентської дипломатії, так і діяльності 

партій, що знаходить відображення у роботі в рамках Національної ради, політиці 

зближення з турецько-кіпрською общиною. Кожна з цих форм роботи при цьому 

може стати окремим самодостатнім вектором політики, а з іншого – всі вони 

можуть взаємодоповнювати один одного, що ми можемо спостерігати на Кіпрі.  

Автор звернув увагу на невирішеність питання возз’єднання країни, 

незважаючи на усі зусилля і різносторонню діяльність партій. У цьому контексті 

зазначено необхідність врахування як позитивного, так і негативного кіпрського 

досвіду.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації досліджено партійну систему Республіки Кіпр в умовах 

європейської інтеграції, розкрито особливості її розвитку і функціонування в 

період з 1990 р., коли країною було подано заявку на членство в ЄС. Результати 

проведеного дослідження дозволили дійти ряду висновків, основними з яких є: 

1. У контексті розгляду теоретико-методологічних підходів до вивчення 

партійних систем було визначено, що партійна система виступає одним з 

найважливіших елементів політичної системи, який характеризується сукупністю 

легально діючих національних партій, які на виборчому рівні беруть участь в 

політичному житті держави, у державній владі, а також систему взаємозв’язків і 

взаємовідносин між цими суб’єктами системи. У зв’язку з цим було розкрито 

поняття партій та їхні ознаки, розглянуто вузький і широкий підходи до розуміння 

партійних систем, їхню типологію. Зазначено, що основні розробки в цій сфері 

належать здебільшого західним дослідникам (М. Дюверже та Дж. Сарторі, а також 

М. Вейнер, С. Ерсон, І. Даадлер, Дж. Лапаломбара. Я.-Е. Лейн і т.д.). Серед 

українських дослідників, які зробили значний внесок в розвиток теорії партій і 

партійних систем, виділено М. Примуша, М. Обушного, А. Романюка, Ю. Шведу.  

Встановлено, що одним з найбільших факторів впливу на партійну систему є 

вибори та виборчий режим. Ґрунтуючись на цьому виборча система визначається 

як політичний інститут, який поєднує в собі законодавчі норми, процедури і 

механізми, пов’язані як із процесом проведенням виборів так і зі способом 

розподілу голосів для визначення їхніх результатів з метою формування 

державних представницьких органів влади. Розглядаючи характер взаємозв’язку 

виборчих і партійних систем автор посилався на соціологічні закони Дюверже та 

відзначив, що виборча систем впливає як на кількість партій, так і на характер 

відносин між ними, і навпаки. 

2. В рамках аналізу стану наукової розробки проблеми розвитку партійної 

системи Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції наукову літературу було 

класифіковано та поділено на групи: загальнотеоретичні розробки в сфері партій і 

партійних систем, наукова література, що торкається загалом Кіпру, література, в 

якій досліджується політична система Республіки Кіпр, праці, що розглядають 

різні питання функціонування партійної системи, роботи, які характеризують 

процес приєднання Республіки Кіпр до ЄС та влив інтеграційних процесів на 

розвиток країни. Автором визначено, що тема партійної системи Республіки Кіпр 

вивчається здебільшого кіпрськими дослідниками і не знайшла відображення у 

вітчизняній науковій літературі. Класифікація літератури дозволила визначити 

питання, які залишилися поза увагою науковців: вплив євроінтеграції на різні 

аспекти функціонування партійної системи, особливості передвиборчих кампаній і 

конкуренції партій у боротьбі за виборців, проблема появи нових дрібних партій, 

фінансування партій тощо.  

У зв’язку з цим дисертант звернувся до широкого кола первинних джерел, які 

були розподілені на наступні групи: документи міжнародного характеру, державні 

законодавчі акти Республіки Кіпр, партійні документи, статистичні матеріали 
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результатів виборів та соцопитувань, інтерв’ю та прес-конференції, промови та 

заяви членів партій, державних політичних діячів, матеріали засобів масової 

інформації. У результаті в науковий обіг було введено значну кількість джерел 

англійською та новогрецькою мовами. Автор отримав змогу вивчити всі аспекти 

партійного життя в Республіці Кіпр, сформувати об’єктивне всебічне бачення її 

розвитку в період інтеграції до ЄС. 

3. Дослідження партійної системи країни неможливе без вивчення її 

політичної системи. Проаналізувавши становлення політичної системи Республіки 

Кіпр, дисертантом були виділені етапи еволюції та фактори, які визначили 

специфіку кожного з них. Серед визначених етапів: 1940 – 1950-ті рр. – поява і 

діяльність перших політичних організацій Кіпру, 1960 – 1970-ті рр. – вплив 

особистості архієпископа Макаріоса в політичній системі, кінець 1970-х-1990 рр. – 

становлення сучасної політичної системи, 1990 – 2004 рр. – адаптація до норм ЄС, 

з 2004 р. до теперішнього часу – політична система Республіки Кіпр в умовах 

членства в ЄС. При цьому визначено, що процес становлення тривав до кінця 

1980-1990-х рр., включаючи перші три етапи.  

Серед характерних рис процесу становлення політичної системи автор 

виокремив політизацію етнічних відмінностей і закладення Конституцією 

Республіки Кіпр інституційних основ держави з урахуванням етнічного чинника, 

велику роль церкви, ранній розкол політичних сил на лівих та правих, визначну 

роль політичних лідерів, зміни виборчої системи, важливість профспілок, 

політичний патронаж. Враховуючи все це, автор доводить тезу про те, що 

особливістю формування політичної системи Кіпру був вплив політичних партій, 

які на початок 1990-х рр. стали її центральним інститутом. Це пов'язує і прирівнює 

періоди становлення в сучасному вигляді політичної системи і партійної системи, 

ядром якої на той час стали чотири основні партії АКЕЛ, ДІСІ, ДІКО та ЕДЕК. 

Автор довів дію соціологічних законів Дюверже в Республіці Кіпр, визначаючи що 

перехід від мажоритарної системи до системи пропорційного представництва 

ознаменував остаточну стабілізацію кіпрської партійної системи. 

4. Модернізація кіпрської партійної системи стала наслідком загальної 

адаптації до європейських норм та правил і почала проявлятися вже протягом 

1990-х рр. після офіційного обрання європейського курсу. Цей процес призвів до 

перегрупування сфер впливу, зміни ідеологічних орієнтирів партій та політичних 

поглядів електорату. Яскраво виражений характер зближення зі стандартами ЄС 

позначився змінами якісного характеру. Якісний вимір полягав в розробці й 

удосконаленні правової бази, в рамках якої діяли політичні партії, їхній 

європеїзації, що на той час мала форми розширення внутрішньопартійної 

демократії, зміненні акцентів в порядку денному та політичних програмах; 

коливанні статусу політичних партій у політичній системі Кіпру в умовах 

інституційного розвитку та розвитку громадянського суспільства. Ці напрями 

модернізації вплинули і на кількісний вимір, який полягав у зміненні структури 

партійної системи. На момент вступу країни до ЄС вона могла бути 

охарактеризована як багатопартійна система помірного плюралізму з 

домінуючими партіями. Так партії АКЕЛ, ДІСІ, ДІКО, ЕДЕК мають постійне 

представництво в парламенті. Двома головними полюсами стали ліві АКЕЛ та 

праві ДІСІ, інші партії в політико-ідеологічному спектрі займали позиції центру. 
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5. Визначено основні підходи кіпрських політичних партій до участі країни в 

ЄС. Виявлено, що Європейський Союз став об’єднуючим фактором для партій 

Кіпру, адже на період початку переговорів усі вони підтримали євроінтеграційний 

курс. Лише сили лівого спрямування АКЕЛ та ЕДЕК, засновуючись на 

ідеологічних принципах, до початку 1990-х рр. були носіями євроскептичних ідей. 

Прийняття європейських платформ або інших партійних документів та позначення 

партіями позитивної ролі Союзу в статутах і деклараціях протягом 1990-х-

початку 2000 рр. засвідчують різницю лише в методах використання членства. У 

той же час єдність у підтримці інтеграції до ЄС пояснювалася головною метою 

кіпрських партій вирішенням кіпрської проблеми.  

У цьому контексті було виокремлено результати голосування з плану Аннана 

в квітні 2004 р., який був останньою спробою знайти рішення для об’єднання 

острову перед вступом Кіпру до ЄС. У результаті не була підтверджена модель 

єдності серед партій (як в питанні членства в Європейському Союзі), ані 

характерна модель позиціювання партій лівих та правих сил (АКЕЛ, яка завжди 

підтримувала зближення з турками-кіпріотами загалом не підтримала план, а ДІСІ 

– навпаки), в результаті чого частина виборців, які ідентифікували себе з певною 

партією, проголосувала в розріз з її офіційною позицією. Так, після відхилення 

плану Аннана Республіка Кіпр стала першою розділеною державою-членом 

Європейського Союзу, а перспектива вирішення кіпрської проблеми – важливим 

фактором впливу на ставлення кіпрського народу і партій до ЄС. 

6. Сучасні особливості функціонування партійної системи Республіки Кіпр 

почали проявлятися з набуттям членства в ЄС. Зберігаючи певні риси 

спадкоємності, вони характеризувалися новими тенденціями. Визначено, що 

відбувалися якісні зміни як в умовах функціонування системи, так і в самих 

партіях, що є її суб’єктами. Зі вступом до ЄС продовжився процес європеїзації 

партій, який тепер знайшов відображення в участі в партійних групах 

Європейського парламенту, змінах технологій боротьби за виборців, набутті 

європейського характеру тем партійної риторики. Новими аспектами 

функціонування партійної системи на Кіпрі стали: фрагментація партійної системи 

у формі розколу між правими силами на основі позицій партій з кіпрської 

проблеми; поширенні радикальних поглядів і ідей, а також популізму; 

врегулювання фінансування партій; збільшення прохідного порогу до парламенту, 

обговорення введення горизонтального голосування. Кількісні зміни в партійній 

системі проявилися в змінені її структури шляхом появи нових партій. 

7. Проведений аналіз парламентських та президентських національних 

виборів, що відбулися в період з 2004 р. до 2016 р., дозволив зробити висновки 

щодо розвитку багатопартійності в Республіці Кіпр та розстановки сил в її 

партійній системі в рамках членства в ЄС. З одного боку, підтвердилися і 

вкоренилися традиційні існуючі з 1980-х рр. моделі: біполярність партійної 

системи, що полягає в лідируючих позиціях лівої АКЕЛ та правої ДІСІ, 

нестабільний курс центристських партій ДІКО та ЕДЕК, що полягає у переході до 

табору або лівого або правого уряду або коаліції. Велика електоральна підтримка і 

відповідно парламентське представництво цього ядра партій стає перешкодою для 

молодих і дрібних партій для повноправної участі у процесі прийняття рішень. 

Висунення ними своїх кандидатів у президенти говорить про їхню націленість на 
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завоювання прихильності виборців, отримання представництва в парламенті і 

зайняття своєї ланки в партійній системі країни, що може зрушити в майбутньому 

існуюче панування ДІСІ, АКЕЛ, ДІКО та ЕДЕК. У цьому контексті яскравим 

прикладом може слугувати партія ЕЛАМ. З іншого боку, останні парламентські 

вибори 2016 р. заклали підвалини для переходу партійної системи на нову стадію 

розвитку. Адже тенденції зменшення сили традиційних партій на користь 

новостворених, посилення радикальних партій, збільшення байдужості громадян 

до політичного життя, що позначилося великою неявкою на вибори, почали 

проявлятися на Кіпрі.  

З’ясовано, що в програмах партій після 2004 р. хоч і змінювалися акценти, 

але ж питанням ЄС особливої уваги не приділялося. Ця тематика розглядалася 

загалом або з позицій підтримки євроінтеграційного курсу чи його поглиблення, 

або поєднання питань членства в ЄС з перспективами вирішення кіпрської 

проблеми. Вона затьмарювалася актуальними питаннями кіпрської політики, в 

основному кіпрською проблемою або протистоянням економічній кризі, боротьбі з 

її наслідками. 

Таким чином, після вступу до ЄС розвиток багатопартійності в Республіці 

Кіпр в контексті національних парламентських і президентських виборів 

характеризувався з одного боку збереженням специфічної для країни моделі 

багатопартійної системи помірного плюралізму з домінуючими партіями, які 

мають постійне представництво в парламенті ще з 1980-х рр. З іншого боку почали 

активно створюватися інші партії різних ідеологічних спрямувань, які поступово 

посилювали свої позиції. У результаті чого Палата представників скликання 

2016 р. включає вже 8 партій. Незважаючи на двократне підвищення прохідного 

порогу, до парламенту вперше увійшли три нові сили ЕЛАМ, Рух «Солідарність» 

та «Альянс громадян», які до того ж змінили й ідеологічний баланс. Загалом, в 

останні роки були закладені підвалини для відходу Республіки Кіпр від 

національної самобутності партійної системи, набуття нею рис характерних для 

більшості європейських країн. 

8. Характеристика участі кіпрських партій у виборах до Європейського 

парламенту, що стало новим напрямом в їхній діяльності після вступу до ЄС, 

показала, що вплив цих виборів на партійну систему країни має неоднозначний 

характер. Обмеженість впливу європейських виборів обґрунтовано перш за все 

ідеєю їхньої другорядності в порівнянні з національними. До того ж, за 

результатами трьох кампаній 2004, 2009 і 2014 рр. було лише підтверджено 

стабільність розстановки сил у партійній системі Республіки Кіпр, коли чотири 

основні партії ділять між собою всі відведені для держави місця. А питання 

європейської тематики не стали центральними проблемами виборчих кампаній, 

залишивши в центрі уваги питання національного, а не загальноєвропейського 

характеру. З іншої точки зору вибори до Європарламенту стали фундаментом для 

молодих партій для потенційного представництва в Палаті представників («Альянс 

громадян», ЕЛАМ). Окреме місце посідає високий рівень неявки, що отримав 

перші прояви на європейських виборах і сьогодні став характеризувати кіпрську 

політичну систему. 

9. Проведений аналіз партійної системи Республіки Кіпр дозволяє говорити 

про те, що досвід її функціонування та розвитку в умовах євроінтеграції, досвід 
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діяльності кіпрських партій може представляти інтерес для України. В першу 

чергу через наявність проблем, які сьогодні є актуальними  для обох країн. 

Можливості використання досвіду кіпрської партійної системи Україною в цьому 

контексті полягають в перегляді напрямів розвитку системи, запровадженні форм 

діяльності партій з питання вирішення національної проблеми, возз’єднання 

країни. Адже саме центральне місце кіпрської проблеми для всіх партій та той 

факт, що вони нерозривно поєднують цю проблему з питаннями євроінтеграції 

країни, є особливістю партійної системи Республіки Кіпр. Такі можливості можуть 

бути реалізовані з огляду на близькість ситуацій на Донбасі в результаті російсько-

українського конфлікту і кіпрської проблеми, проблеми окупації територій. У той 

же час було визначено, що в контексті визначення можливостей використання 

кіпрського досвіду в Україні слід враховувати також, незважаючи на деякі спільні 

характеристики (як наприклад, багатопартійність, ситуація у сфері партійних 

фінансів, поширення популізму), достатньо вагому різницю між самими 

партійними системами країн. Так, в умовах євроінтеграції за необхідності 

возз’єднання країни партійна система розвивається за такими специфічними 

векторами: запровадження системи державного регулювання фінансування 

політичних партій; спрямування програмного курсу на першочерговість 

вирішення національної проблеми і зв'язок цієї проблеми з питанням інтеграції до 

ЄС; активізація парламентської дипломатії, налагодження зв’язків з партіями і 

парламентами інших країн, в першу чергу членів ЄС і отримання підтримки 

міжнародних партнерів; функціонування консультативного органу, що 

складається з представників виконавчої влади і політичних партій, що в Республіці 

Кіпр функціонує в форматі Національної ради; зближення з населенням, яке 

залишилося проживати на окупованих територіях. Однак, з огляду на 

невирішеність кіпрської проблеми до цього часу, українським партіям слід 

враховувати як можливості діяльності партій за вищезазначеними напрямами, так і 

ефективність нових методів роботи. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ясірова Юлія Федорівна. «Партійна система Республіки Кіпр в умовах 

євроінтеграції». — 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, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено аналізу партійної системи Республіки Кіпр в 

умовах інтеграції країни до Європейського Союзу та розробленню на цій основі 

рекомендацій щодо можливостей використання досвіду кіпрських партій для 

України. 

У роботі систематизовано теоретичні підходи до вивчення партійних систем, 

проаналізовано сучасний стан наукової розробленості та джерелознавчу базу 

дослідження кіпрської партійної системи в умовах євроінтеграції. 

Проаналізовано процес розвитку партійної системи Республіки Кіпр в період 

підготовки до вступу в ЄС, розглянуто етапи та охарактеризовано чинники впливу 

на становлення політичної системи, проаналізовано основні напрями модернізації 

партійної системи перед отриманням офіційного членства в Європейському Союзі, 

визначено позиції кіпрських партій до євроінтеграції країни. 

Досліджено трансформацію кіпрської партійної системи в рамках ЄС, 

визначено нові риси та явища у функціонуванні системи протягом 2004-2016 рр., 

з’ясовано як розвивалася багатопартійність, змінювався баланс сил за 

результатами національних парламентських і президентських виборів, досліджено 

вибори до Європейського парламенту в Республіці Кіпр як фактор впливу на 

кіпрську партійну систему. 

У контексті вивчення досвіду функціонування партійної системи Республіки 

Кіпр в умовах євроінтеграції і проблеми возз’єднання країни визначено 

можливості його використання в Україні. 

Ключові слова: політична партія, партійна система, вибори, виборча система, 

Європейський Союз, євроінтеграція, європеїзація, кіпрська проблема. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ясирова Юлия Федоровна. «Партийная система Республики Кипр в 

условиях евроинтеграции». – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Мариупольский 

государственный университет Министерства образования и науки Украины, 

г. Мариуполь, 2017. 

Диссертационная работа посвящена анализу партийной системы Республики 

Кипр в условиях интеграции страны в Европейский Союз и разработке на этой 

основе рекомендаций относительно возможностей использования опыта кипрских 

партий в Украине. 

В работе систематизированы теоретические подходы к изучению партийных 

систем, проанализировано современное состояние научной разработанности и 
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источниковедческую базу исследования кипрской партийной системы в условиях 

евроинтеграции. 

Проанализирован процесс развития партийной системы Республики Кипр в 

период подготовки к вступлению в ЕС, рассмотрены этапы и охарактеризованы 

факторы влияния на становление политической системы, проанализированы 

основные направления модернизации партийной системы перед получением 

официального членства в Европейском Союзе, определены позиции кипрских 

партий к евроинтеграции страны. 

Исследована трансформация кипрской партийной системы в рамках ЕС, 

определены новые черты и явления в функционировании системы в период 2004-

2016 гг., выяснено как развивалась многопартийность, менялся баланс сил по 

результатам национальных парламентских и президентских выборов, исследованы 

выборы в Европейский парламент в Республике Кипр как фактор влияния на 

кипрскую партийную систему. 

В контексте изучения опыта функционирования партийной системы 

Республики Кипр в условиях евроинтеграции и проблемы воссоединения страны 

определены возможности его использования в Украине. 

Ключевые слова: политическая партия, партийная система, выборы, 

избирательная система, Европейский Союз, евроинтеграция, европеизация, 

кипрская проблема. 

 

 

ABSTRACT 

 

Iasirova Iuliia. “Party system of Republic of Cyprus under the conditions of 

European integration”. — Manuscript. 

Dissertation aimed at acquiring the scientific degree of candidate of political 

science under Major 23.00.02 – political institutes and processes. – Mariupol State 

University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol, 2017. 

The dissertation is concerned with analysis of the party system in Republic of 

Cyprus under the conditions of the country’s integration into the European Union as well 

as with development of recommendations on the basis thereof as per the opportunities of 

using the experience of Cypriot parties in Ukraine.  

The paper has systematized the theoretical approaches to the study of party systems 

and analyzed the modern condition as well as the extent of previous research and the 

amount of sources meant for the study of the Cypriot party system under the conditions 

of European integration.  

The author has analyzed the development process of the Cypriot party system in the 

period of preparation for accession to the EU, considered the stages, characterized the 

factors of influence on the formation of a political system, analyzed the main strategies 

of modernizing a party system before acquiring official membership in the European 

Union and determined the Cypriot parties’ views on the country’s European integration.  

The author has also researched the transformation of the Cypriot party system in 

the framework of the EU, determined the new features and phenomena in the 

functioning of the system during 2004-2016, defined the way the multi-party system was 

developing and the way the balance of forces was changing as a result of the national 
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parliamentary and presidential elections and researched the election to the European 

Parliament in Republic of Cyprus as a factor of influence on the Cypriot party system.  

In the context of studying the experience of the Cypriot party system’s functioning 

under the conditions of European integration and in the context of the problem of the 

country’s reunion, the author has determined the opportunities of using thereof in 

Ukraine.  

Key words: political party, party system, elections, electoral system, the European 

Union, European integration, Europeanization, Cypriot problem. 

 


