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Дослідження політичних партій та партійних систем країн-членів 

Європейського Союзу є одним із найважливіших завдань політичної науки. 

Науковій спільноті, яка займається дослідженням партійних систем та партій, 

добре відомо їх вагомий вплив на майже всі царини життя суспільства. З 

огляду на це партії та партійні системи, як політичні інститути, є досить 

актуальними темами для політологічних досліджень.  

Політичні партії виконують роль сполучної ланки між владою та 

населенням держави, а також є головним фундатором політичних доктрин та 

програм вдалого розвитку суспільства. Утім, як показує політична практика, 

не всі політичні партії, які існують в країні, можуть мати однакову політичну 

вагу в суспільстві. Найчастіше для дослідження партійних систем науковці 

беруть тільки ті політичні партії, які є основним каркасом в політичній 

системі держави та мають визначальний вплив на прийняття політичних 

рішень. У країнах з демократичними режимами значна кількість таких партій 

представлена у парламенті.  

Досить актуальними є ті дослідження партійних систем країн, які мають 

вагому політичну силу у світі. До таких держав, безумовно, можна віднести 

Італію. Італійська Республіка є членом багатьох впливових міжнародних 

організацій, таких як: ЄС, НАТО, ОБСЄ, ВТО тощо.  

Італійське суспільство, поза сумнівом, є демократичним, але тривалий 

час – від періоду Другої Республіки (1994 р.) воно зазнавало постійних 

трансформацій своєї політичної структури, що ставило під загрозу її 



успішний розвиток. Важливість представленого дисертаційного дослідження 

обумовлена актуальністю досвіду політичних трансформацій тих країн, які 

мають схожі проблеми та умови розвитку, зокрема Італійської Республіки, 

яка в силу своїх певних особливостей має схожість з Україною. Актуальною 

в Українській державі сьогодні є проблема децентралізації регіонів, 

розв’язання якої мало позитивні наслідки в Італійській Республіці. У зв’язку 

з цим розгляд проблеми децентралізації регіонів у програмних документах 

італійських політичних партій та виокремлення для України окремих 

корисних аспектів є доречними й актуальними питаннями. Утім, ставитися 

до цього слід дуже критично, попри позитивний досвід вирішення цієї 

проблеми в Італії.  

Сучасний політичний процес прогнозує проблеми, пов’язані з 

вивченням партійних систем та політичних партій, це досить актуальне з 

наукового погляду, отже актуальність теми рецензованого дослідження не 

викликає сумніву. 

 Оскільки у вітчизняній політичній науці рівень вивчення проблематики 

дисертаційної роботи, можна оцінити як недостатній, дисертантка цілком 

умотивовано обрала метою роботи «вивчити особливості формування та 

фактори трансформації партійної системи сучасної Італії» (с. 5 рукопису). 

Вона досить чітко та зрозуміло поставила завдання дослідження, що 

безумовно, вплинуло на якість висновків. У цілому М. А. Свєтлакова 

висунула та розв’язала такі завдання, які належним чином відображають 

сутність тематики дослідження, його зміст та актуальні напрямки розвитку. 

Окремо слід відзначити логічну структуру роботи: кожен наступний розділ 

та підрозділ пов’язаний із попереднім і доповнює його. 

У першому розділі дослідження «Теоретико-методологічні основи 

вивчення партійних систем» на достатньому науковому рівні 

систематизовано теоретичні підходи до визначення понять політична 

система, партійна система, партія, також зроблено класифікацію партійних 



систем, розглянуто стан наукової розробки та основні джерела дослідження. 

Авторка досить ґрунтовно дослідила історіографію проблеми, показала 

ступінь її вивченості, а також вказала на ті аспекти, які залишаються 

недостатньо вивченими. Належним  є теоретико-методологічне опрацювання 

проблеми, що дозволило дослідниці розробити категоріальний апарат 

дослідження.  

У другому розділі «Структура партійної системи Італії (2005-2013)» 

дисертантка досліджує процес формування та розвитку партійної системи 

Італії, який почався у 1990-ті рр. і триває нині. Протягом цього періоду 

сформовано багатопартійну систему, яка зосередила ті політичні сили, що 

представляють практично весь спектр ідеологій та підходів до вирішення 

політичних проблем. У першому параграфі авторка виокремила суспільно-

економічні та політичні умови розвитку становлення сучасної партійної 

системи Італійської Республіки, а також дослідила законодавчу базу, зокрема 

Конституцію Італії та законопроекти, на яких базувалась діяльність 

політичних партій (с. 58-59). Окремим важливим фактором, який вплинув на 

еволюцію партійного життя, стала світова економічна криза. Дисертантка 

виокремила етапи розвитку економічної кризи (с. 60), а також зазначила 

реабілітаційні дії керівного уряду стосовно подолання серйозних наслідків 

кризи (с. 62). 

Другий параграф цього розділу дисертантка присвятила вивченню 

становлення та трансформації партій правоцентристського спрямування. При 

цьому вона розглянула основоположні документи діяльності партій, зокрема, 

Статут партії «Вперед, Італія», «Хартію Цінностей» (с. 71), передвиборчу 

програму (с. 72). Акцентована увага на партіях популістського характеру 

«Рух п’яти зірок» (с. 75-81) та сепаратистського «Ліга Півночі» (с. 81-85). 

Розглянуто нову партію «Новий правий центр», яка сформувалася на базі 

коаліції «Народ Свободи» С. Берлусконі (с. 88-91). Третій параграф 

стосується  партій ліберального напрямку, а саме «Союз Центру» (с. 91-94) та 



Громадянський рух «З Монті за Італію» (с. 94-97). Авторка відзначила, що 

обидві партії були молоді та не мали достатнього досвіду участі у 

парламентських виборах, тим не менше  вони  здобули  підтримку 

електорату. 

Четвертий параграф присвячено ознайомленню з лівоцентристським 

спектром партійної структури Італії. Розглянуто основоположні документи 

діяльності «Демократичної партії», зокрема Статут (с. 102) та Кодекс етики 

партії (с. 102-103), проаналізована політична програма (с. 104-105). Окрему 

увагу в цьому параграфі дисертантка приділила створеній напередодні 

парламентських виборів 2013 р. партії «Ліві.Екологія.Свобода», що, 

незважаючи на свою нещодавню появу, виступила окремо від коаліції та 

успішно увійшла до парламенту (с. 106-108).  

У третьому розділі «Участь політичних партій у парламентських 

виборах» дослідниця аналізує особливості дій італійських партій у ході 

виборчих кампаній 2006, 2008 та 2013 р. Вона детально опрацювала 

специфіку ведення передвиборчих кампаній окремих партій, їх форми та 

механізми боротьби  за  електорат. Важливо  що  результати волевиявлення 

італійців  подано окремо по  кожному регіону (додатки А.1., А.2., А.3., А.4.).  

У першому параграфі висвітлено передумови проведення 

парламентських виборів 2006 р., охарактеризовано новий виборчий закон, за 

яким проходили вибори (с. 114), розкрито партійну складову правої коаліції 

«Дім Свобод» (с. 116) та лівої «Олива» (с. 118). Дострокові вибори у 

парламент 2008 р. розглянуто у другому параграфі дисертаційної праці, при 

цьому  зазначено складні умови, за яких вони проходили, зокрема політичну 

та світову економічну кризи (с. 129). Окремим фактом ходу виборів 

зафіксовано появу нової партії «Союз Центру», яка активно включилася до 

боротьби між правою та лівою коаліціями (с. 132). Зацікавлюють  

охарактеризовані М. А. Свєтлаковою особливості регіонів Італії, вплив яких 

на розподіл електоральних переваг був різним (с. 136). Світова економічна 



криза, яка стала глобальною подією у міжнародних відносинах останнього 

часу, наклала значний відбиток на економічному становищі Італійської 

Республіки. Це вплинуло на період проведення парламентських виборів 2013 

р., країна перебувала в затяжній рецесії та політичній кризі. Неспроможність 

уряду вирішувати нагальні проблеми, які постали перед Італією, позначилося 

на електоральній апатії італійців, які не вбачали сенсу йти на виборчі 

дільниці (с. 143-144). Особливістю виборів 2013 р. стало широке партійне 

представництво, яке проявилося в нових політичних об’єднаннях (с. 151). 

Зокрема, йдеться про появу нових партій, у контексті передвиборчої кампанії 

2013 р., зокрема «Рух п’яти зірок» та Громадянський рух «З Монті за Італію», 

які здобули значну підтримку електорату.  

Як влучно зазначає авторка, важливою складовою національної 

безпеки держави є політика недопущення територіальної дезінтеграції 

(с. 162). Актуальним для нашої держави став позитивний досвід Італійської 

Республіки з вирішення проблем децентралізації окремих регіонів, зокрема 

Трентино-Альто-Адідже (с. 163). Дослідниця характеризує проблеми регіонів 

у політичних програмах партій та наводить приклади заходів, які були 

запропоновані італійським урядом для вирішення цього питання. У зв’язку з 

цим підхід італійських партій до вирішення питань територіального 

дисбалансу є досить актуальним для України. 

Цілком обґрунтованими є висновки дисертантки, які розкривають усі 

поставлені наукові завдання. Наукову новизну представляє спроба провести 

системний політологічний аналіз трансформації сучасної партійної системи 

Італії. 

Водночас слід зазначити, що як і кожне самостійне дослідження, 

дисертація М.А. Свєтлакової не позбавлена певних недоліків. Загалом 

позитивно оцінюючи роботу, тут є низка положень, які мають дискусійний 

характер або потребують уточнення. 



По-перше, дисертантка, аналізуючи основні концепції та теорії 

партійних систем та партій, приділила недостатньо уваги розкриттю такого 

актуального для дисертації поняття, як багатопартійність, тому доречним 

було б його більше охарактеризувати (с. 18).  

По-друге, характеризуючи політичні умови становлення партійної 

системи Італійської Республіки, доцільно було б надати загальну кількість 

партій, які входили до парламенту на момент проведення виборів та 

відстежити еволюцію збільшення або зменшення політичного 

представництва (с. 57). 

По-третє, аналізуючи передвиборчі програми партій, авторка 

здебільшого акцентувала увагу на визначенні внутрішньополітичних та 

соціально-економічних факторів, що впливають на позиції партій. Доцільним 

було би охарактеризувати більш ширше і роль зовнішньополітичних 

орієнтацій при формуванні партійних програм (с. 53-68).  

По-четверте, розглядаючи парламентські вибори, цікавим було б 

розкрити трансформацію  передвиборчих технологій, які характерні для 

Італійської Республіки (с. 111-160). 

По-п’яте, характеризуючи трансформацію політичної системи Італії, 

авторці доречним було б більш детально зупинитися на причинах 

виникнення малих італійських партій.  

Однак, висловлені зауваження істотно не впливають на загальний 

достатньо високий науковий і методологічний рівень дисертації, яка є 

самостійним й оригінальним дослідженням важливого наукового питання, 

що має методологічний та прикладний характер. Дисертація відповідає 

вимогам ВАК України, зокрема, пп. 9, 11, 12, 14 «Положення про порядок 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567. Мета дослідження дисертанткою 

досягнута, сформульовані нею завдання в цілому розв’язані, а результати  



 


