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Запорукою сталого розвитку держави є стабільна партійна система, яка, 

як відомо, взаємопов’язана з усіма сферами суспільного життя. Тому 

дослідження партій та партійних систем – актуальна тема для сучасних 

політологічних досліджень. У вітчизняній науці останнім часом особлива 

увага приділяється дослідженню партійних систем іноземних країн. 

Враховуючи, що в сучасних міжнародних відносинах існує тенденція до 

постійного зростання ролі азійського регіону, а стабільний розвиток Японії, 

яка являється провідною економічною та політичною силою в Азії, є одним з 

факторів його регіональної та глобальної безпеки, вивчення трансформації 

японської партійної системи на сучасному етапі являється важливим. 

Актуальність дослідження також обумовлено тим, що в умовах 

суспільно-політичної кризи, яка розгорнулась в Україні, проблема побудови 

ефективної політичної системи стоїть надзвичайно гостро. Запорукою 

політичної стабільності являється ефективна та дієва партія, і у зв’язку з цим 

вивчення досвіду Ліберально-Демократичної партії Японії, історія 

перебування при владі якої налічує вже більше ніж півстоліття, може бути 

корисним. І хоча, враховуючи великі розбіжності в політичній культурі та 

історичному розвиткуЯпонії та України, адекватно перейняти більшість 

напрацювань японської партійної системи неможливо, однак на основі їх 

аналізу можливо виробити рекомендації щодо варіантів удосконалення 

українських партій та нормативно-правових актів у сфері регулювання 

партійної діяльності. Крім цього, актуальним питанням розвитку сучасних 

партійних систем Японії та України є мінімізація фінансових порушень в 



політичній сфері. А враховуючи той факт, що Японія має більший досвід у 

цьому напрямку, вивчення її досягнень та прорахунків буде корисним для 

нас як в теоретичному, так і в практичному сенсі. 

Оскільки розвиток сучасних партійних систем та політичних партій є 

суспільно значущим питанням, з наукового погляду актуальність теми 

рецензованої дисертації не викликає сумнівів. Формулювання об’єкта та 

предмета дослідження, визначення мети та наукових завдань відповідають 

паспорту науковій спеціальності. Крім того, враховуючи, що вивчення 

тематики дисертації в вітчизняній науці є недостатнім, формулювання мети 

роботи як «комплексне дослідження трансформаційних процесів, що 

відбуваються в партійній системі Японії» (с.5) є доречним. Наукові завдання 

були поставлені досить чітко, що сприяло логічному розкриттю теми 

дослідження. Структура дисертації повністю відповідала поставленим меті та 

завданням і дала змогу розкрити зміст.  

У першому розділі дослідження, присвяченому теоретико-

методологічним засадам вивчення партійних систем, було систематизовано 

основні теоретичні підходи та сформовано категоріальний апарат 

дослідження. Автор проаналізувала такі ключові поняття дисертації як 

«політична система» «партійна система», «виборча система», «партія», 

визначила їх особливості та класифікації. На основі цього аналізу було дано 

визначення ключовому елементу партійної системи – політичній партії, з 

урахуванням характерних особливостей об’єкту дослідження (с.24). Також 

було охарактеризовано стан наукової розробки, джерельну базу та визначені 

методи дослідження. Класифікація наукового доробку з досліджуваної 

проблематики за проблемним принципом дозволила визначити ступінь 

вивченості питання та визначити недостатньо досліджені аспекти. 

У другому розділі було охарактеризовано японську партійну систему 

напередодні виборів до Палати Представників 2009 року, які автор визначила 

як відправну точку у розгортанні трансформаційних процесів. Досліджуючи 

чинники, які вплинули на її формування, дисертантка цілком справедливо 



приділила увагу характеристиці таких факторів як державний устрій країни, 

політична культура, виборча система, економічні та соціальні складові (с.56). 

Було відзначено, що кризові явища, які поступово зростали, починаючи з 90-

х років ХХ століття, у цей час вже охопили всі сфери суспільного життя, що 

сприяло зростанню рівня невдоволеності існуючими партіями (с.66). 

Серед основних законів у сфері регулювання діяльності партій 

Т. М. Іванець виділила«Закон про вибори», «Закон про регулювання 

політичних фондів», «Закон про державні субсидії політичним 

партіям» (с.66-67). Було справедливо відзначено, що японській законодавчій 

сфері притаманна відданість правовим традиціям (с.76-77). 

Серед характерних рис японської партійної системи у 2009 році було 

зазначено обмежену кількість парламентських партій на фоні чисельних 

регіональних політичних утворень. Автор проаналізувала 

внутрішньопартійні документи провідних парламентських партій (с.79-81), 

дослідила особливості їх створення та діяльності (с.81-85), розглянула 

існуючі на той період тенденціїв активності електоратуз урахуванням вікових 

груп (с.81) Серед характерних рис японської партійної системи Т. М. Іванець 

було виділено велику роль у політичному житті країни бюрократичних 

структур та цілий ряд особливостей, пов’язаних з політичними 

традиціями (с.90). 

Третій розділ був присвячений вивченню особливостей 

трансформаційних процесів в партійній системі Японії у 2009 – 2017 роках. 

Автором було доведено, що процеси трансформації відбувалися в умовах 

максимального загострення кризових явищ у всіх сферах суспільного життя 

та неспроможності політичних сил ефективно діяти в складних 

ситуаціях (с.105). Також автор виявила, що трансформація партійної системи 

стала каталізатором змін у політичні та виборчій системах Японії (с.97-

98, 103-104). 

Вивчивши програмні документи ЛДПЯ, Нова Комето, ДПЯ, автором 

було зроблено висновок, що вони не мали яскравого ідеологічного 



забарвлення та відрізнялися ситуативністю (с.107-118), виявлено зростання 

рівня використання популістських методів в партійних маніфестах (с.107-

118). Також автор з’ясувала, що реалізація агресивного політичного курсу 

ЛДПЯ після повернення до влади у 2012 році сприяла початку ідеологічного  

оформлення партій (с.118). 

Досліджуючи процес виникнення та діяльності правопопулістських 

партій, автор визначила, що першою спробою правопопулістських сил 

закріпитися на політичній арені Японії була участь «Вашої партії» на 

виборах до Палати Представників 2009 року (с.122), однак справжнім 

успіхом став результат «Партії Реставрації Японії» у 2012 році (с.128). Серед 

характерних рис нових партій Т. М. Іванець виділила радикальні політичні 

програми, які передбачали реформування всіх сфер життя, регіональне 

спрямування політики, наявність харизматичних лідерів, нестабільну 

внутрішню структуру (131-132). 

Четвертий розділ був присвячений аналізу партійної системи Японії 

на сучасному етапі та вивченню можливостей залучення японського досвіду 

в Україні. Автор визначила, що продовжується ідеологізація японських 

партій та формування двох ідеологічних центрів в японській політиці (с.135-

137). При цьому ідеологічний поділ має яскраво виражену національну 

специфіку та відбувається по лінії відношення до політики, що 

реалізовувалася правлячою ЛДПЯ (с.148). Автором було доведено, що 

трансформаційні процеси в партійній системі Японії знаходяться в активній 

стадії. Дослідивши можливості залучення досвіду японської партійної 

системи для України, автор виробила ряд рекомендацій по формуванню 

електоральної політики для політичних партій та по удосконаленню 

українського законодавства у сфері регулювання діяльності партій та 

виборчого процесу для органів законодавчої та виконавчої влади (с.171-172). 

Основні наукові положення і висновки дисертації було висвітлено у 11 

наукових працях, 5 з яких опубліковано в наукових фахових виданнях. 

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН. 



Висновки є цілком обґрунтованими та розкривають всі поставлені наукові 

завдання. Водночас, відзначаючи високий рівень проведеного дослідження, 

варто визначити ряд положень, які мають дискусійний характер та 

потребують уточнення: 

По-перше, в дисертації автор говорить, що демографічні процеси, а 

саме процес старіння нації, впливає на політичне життя країни та розвиток 

партійної системи (с.103). Цікаво було б почути, як це знаходить 

відображення в електоральній політиці партій. 

По-друге, автор, аналізуючи фактори, що спряли формуванню 

партійної системи Японії, зазначає, що введення у 1994 році змішаної 

виборчої системи, яка не забороняла на виборах до нижньої палати 

Парламенту висувати одного й того самого кандидата як в одномандатному 

окрузі, так і в окрузі пропорційного представництва, сприяло виникненню 

явища, коли кандидат, програвши у своєму окрузі, проходив до Парламенту 

за партійними списками (с.64). Чи дійсно це явище на сучасному етапі є 

масштабним та сприяє нерівнозначному представленню інтересів окремих 

округів? Та чи може автор навести конкретні приклади? 

По-третє, характеризуючи партійну структуру японського Парламенту, 

автор відзначала, що у його складі на постійній основі присутні 

представники старих опозиційних партій, а саме Соціал-Демократичної та 

Комуністичної партій Японії. Починаючи з виборів 2013 року спостерігалося 

значне збільшення представників КПЯ в Парламенті, чим це можна 

пояснити? 

По-четверте, було б цікаво почути думку автора щодо подальшої 

реалізації політики ЛДПЯ по посиленню Сил Самооборони та можливого 

скасування пацифістського статусу японської Конституції. 

Однак висловлені зауваження не впливають на загальну високу оцінку 

дисертації, яка є самостійним та оригінальним дослідженням здостатнім 

науковим та методологічним рівнем.  

 




