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А кт уальніст ь теми. Еволюція партійних систем є одним із важливих і 

дискусійних напрямків досліджень сучасної політичної науки. Партологічна 

тематика перебуває на порядку денному усіх демократичних країн, які 

опинилися в умовах глобалізаційних та інших викликів. Сьогодні активно 

модернізуються й національні партійні системи країн-учасниць ЄС. На них 

впливає, з одного боку, власне факт євроінтеграції, розширення Союзу, а з 

іншого -  кризові явища в економіці, безпекові виклики, активізація міграційних 

потоків, виклики існуванню самого ЄС після Вгехк і наростання 

євроскептицизму тощо.

Особливий інтерес для вивчення становить партійна система Республіки 

Кіпр -  єдиного розділеного члена ЄС, який має затяжні проблеми внутрішнього 

розвитку (кіпрська проблема). Колоніальне (британське) минуле, внутрішній 

конфлікт та ін. чинники вплинули на еволюцію партій Кіпру. Партійна система 

цієї країни має чимало особливостей, вивчення яких становить науковий інтерес 

під кутом зору проекції на вітчизняну партійну систему в умовах євроінтеграції 

України.

Якщо про кіпрську проблему є достатньо наукових розвідок, то 

партологічний сегмент досліджень політичної системи Республіки Кіпр 

розроблений недостатньо. Здебільшого цією тематикою займаються кіпрські



дослідники, а у вітчизняній політичній науці дисертаційне дослідження Ю. Ф. 

Ясірової є першою спробою наукового осмислення процесів становлення та 

еволюції партійної системи Республіки Кіпр.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційне дослідження Ю. Ф. 

Ясірової заповнює прогалину у вивченні сутнісних характеристик партійної 

системи Республіки Кіпр, процесу її становлення та еволюції, а також 

особливостей трансформації партійної системи Республіки Кіпр в умовах 

євроінтеграції країни.

Висловлені положення та рекомендації відзначаються достовірністю. 

Детальне ознайомлення з текстом дисертації, авторефератом і публікаціями Ю. 

Ф. Ясірової дає підстави стверджувати, що підхід дисертантки до аналізу 

предмета дослідження відзначається фундаментальністю та ґрунтовністю. 

Дисертація має логічну структуру, яка дозволяє розкрити поставлені науково- 

дослідні завдання та досягти поставленої мети.

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна полягає в 

дослідженні розвитку партійної системи Республіки Кіпр в контексті інтеграції 

країни до ЄЄ. Дисертантка представила авторське розуміння періодизації 

еволюції партійної системи Республіки Кіпр на основі виділення чинників, котрі 

аргументують таку етапізацію (с. 53). Ю. Ф. Ясіровою досліджено основні 

напрями процесу модернізації партійної системи (с. 68-89). Вперше у 

вітчизняній політичній науці комплексно представлений аналіз програм 

кіпрських політичних партій у частині бачення ними проблематики входження 

та подальшого членства країни в ЄЄ (с. 89-104). У дисертації відображене 

розуміння дисертанткою особливостей функціонування та трансформації 

кіпрської партійної системи в рамках ЄЄ (с. 105-127). Через наявність схожих 

проблем у Республіці Кіпр та України (окупація частини території обох держав)



дисертантка проектує використання досвіду кіпрських політичних партій на 

процеси українського державотворення (підрозділ 3.4).

Дисертанткою проаналізований партогенез Кіпру від періоду колоніальної 

залежності до сьогодення. Підкреслено чинники, які вплинули на еволюцію 

партій Кіпру, зокрема внутрішньодержавний конфлікт. Акцентовано на 

значенні чинника етнічного складу населення Кіпру. Звернено увагу на роль 

православної церкви у формуванні політичної та партійної системи Кіпру. 

Проаналізовано норми законодавства Кіпру щодо політичних партій. Розкрито 

роль провідних політиків Кіпру (починаючи від архієпископа Макаріоса) у 

еволюції партійної системи держави. Представлено участь партій у виборах і 

коаліціях.

Ю. Ф. Ясірова висунула та підтвердила гіпотезу про євроінтеграцію як 

об’єднавчий чинник для партій Кіпру. На прикладі партійної системи Кіпру 

авторкою розкрито процес адаптації політичних партій, законодавчої бази, яка 

регулює діяльність об’єднань громадян, до європейських норм. У ході 

дисертаційного дослідження вивчено процес європеїзації партій Кіпру у 

форматах участі в партійних групах Європейського парламенту. Звернено увагу 

на зміну партіями виборчих технологій, поступовий перехід партійної риторики 

до тем європейського характеру. Дисертантка акцентувала на процесі 

фрагментації партійної системи на основі позицій партій щодо кіпрської 

проблеми. У дослідженні звернено увагу на поступове поширення радикалізму 

та популізму, зменшення сили традиційних партій, поступове наростання 

абсентеїзму.

Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих праних.

Основні теоретичні положення дисертаційного дослідження викладено в 19 

наукових публікаціях. Опубліковані наукові праці та автореферат достатньо 

повно відображають результати проведених наукових досліджень. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах комплексної наукової теми кафедри



міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного 

університету: «Середземномор’я в сучасних регіональних та глобальних 

процесах» (НДР № 0 1 15Ш03039).

Практичне значення результатів дослідження. Практичне значення 

роботи найперше вбачається у внеску в партологію у частині розуміння тих 

еволюційних процесів, котрі відбуваються в партійній системі Кіпру, а також 

розуміння трансформаційних процесів партійних систем європейських країн під 

впливом інтеграційних процесів.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації мають достатнє 

теоретичне, методологічне й емпіричне обгрунтування. Це обумовлене великою 

кількістю проаналізованих дисертанткою наукових праць (356 джерел), 

апробацією результатів дослідження на науково-практичних конференціях у 

2013-2017 рр., а також використанням сучасних загальнонаукових і конкретно- 

наукових методів дослідження. Особливу цінність роботі додає її написання з 

домінуючим використанням іноземних джерел (301 позиція), переважно 

грецькою мовою. Саме це, на нашу думку, уможливило якісний аналіз предмета 

дослідження, який вивчався на основі роботи з оригінальними джерелами, без 

спотворення істини вторинними інтерпретаціями. Також відзначимо високу 

інформативність підготовлених додатків; за допомогою таких вдалих форм 

консолідації інформації здобувачці вдалося уникнути надмірної описовості у 

викладі.

Зауважимо, що динамічний предмет дослідження зумовлює низку 

дискусійних положень, що потребують подальшого обговорення. До них, 

зокрема, треба віднести такі:

По-перше, звернемо увагу на визначення методології дисертаційного 

дослідження (підрозділ 1.1.). Цей підрозділ дослідження в основному є 

представленням дисертанткою базових термінів наукової роботи (як-от, 

політична партія, партійна система, вибори, виборча система і под.). Це доволі



усталені концепти, які, на нашу думку, не потребують такої широкої підбірки 

інтерпретацій різних дослідників. Достатньо, вважаємо, визначитися з 

авторським розумінням чи солідаризуватися з доробком певних авторів.

У підрозділі 1.1. описані найперше методи, а не сформульована 

методологія дослідження, яка слугує основою для вивчення предмета 

дослідження. Дисертантка наблизилася до оптимального вибору методології, 

вказавши (с. 28) на інституційний метод (не методологію). Видається, 

правильніше було б говорити не лише як про методологію, але й як про 

неоінституціоналізм (інституціоналізм уже втратив свої позиції) -  він займає 

домінуючі позиції в новітніх партологічних дослідженнях від кінця XX ст. 

Видаються значимими для предмета досліджень теорія інституційних матриць 

С. Кірдіної, положення нормативного неоінституціоналізму Й. Олсена та Дж. 

Марча, підходи соціологічного неоінституціоналізму Дж. Мейєра та П. 

ДіМаджіо та ін.

По-друге, у дослідженні доволі широко звертається увага на типову 

проблему політичних партій -  забезпечення прозорості фінансування. В 

контексті цього дисертантка звертається найперше до нормативно-правових 

норм (Закон Республіки Кіпр «Про реєстрацію та фінансування політичних 

партій», 2012) і критики міжнародних інституцій (GRECO, PACE та ін.). Робота 

потребує емпіричного наповнення в частині висвітлення типових проблем у 

прозорості фінансування, позаяк бракує фактажу для ілюстрації специфіки 

порушень у сфері фінансування кіпрських партій (вказано тільки про проблеми 

з Прогресивною партією трудового народу, Демократичним збором, з одного 

боку, та Focus Maritime Corporation, з іншого (с. 114)). Чи змінювався характер 

та обсяг фінансових порушень за роки членства у ЄС? Рекомендовано посилити 

аналіз саме політичного процесу, який дуже часто суперечить законності. Це 

допоможе зрозуміти, чи діє на практиці механізм забезпечення прозорості 

фінансування політичних партій, чи виконуються на практиці взяті на себе



Кіпром зобов’язання фінансової транспарентності. Чи встановлювалася і яка 

саме відповідальність партій за порушення режиму фінансування? Чи на 

практиці накладалися санкції на партій (штрафи, заборона партій), адже сам 

факт закріплення певної норми не свідчить про дієвий механізм державного 

контролю за політичними акторами в частині втілення цієї норми.

По-третє, у роботі констатовано поширення радикалізму як 

характеристику кіпрської партійної системи. Чи можна підтвердити таку 

тенденцію хоча б з огляду на рівень підтримки електоратом партій такого 

спрямування? Адже праворадикальна партія Національний народний фронт 

(ELAM), подолавши у 2016 p., прохідний бар'єр, отримала лише 2 місця в 

парламенті; та й, як зауважується у дисертації, ця партія не є «типовою 

крайньою правою», «антиміграційна риторика не стала центральним елементом 

політичної програми» (с. 117). Поки що немає підстав стверджувати, що 

праворадикальні партії зуміють закріпитися як постійні гравці. Тому виникає 

питання в площині прогнозування: наскільки ймовірною є подальша

радикалізація партійної палітри Кіпру, особливо, якщо врахувати, що 

євроскептицизм, антиімігрантські настрої на Кіпрі ще не є широко поширеними.

По-четверте, авторка пише про сплески активності у створенні 

політичних партій (1968-1969, 1976, 2008 pp. та ін.), але відсутня аргументація 

того, що виступало детонаторами партоутворюючого процесу. Потребує 

пояснення, чи виключно наближення чергових виборів зумовлювало створення 

нових політичних акторів? Можливо, цей процес узалежнений від інших 

чинників?

По-п 'яте, дисертантка звертає увагу на успішність кіпрських комуністів, 

які демонструють приклад політичного виживання, попри ідеологічну кризу 

після розпаду соціалістичного табору (навіть на останніх виборах AKEL 

набрала понад чверть голосів). Потребує уточнення причина успіху кіпрських 

лівих на тлі загальноєвропейської кризи руху цього ідеологічного спрямування.



Якими є складові їх успіху: харизма партійних лідерів? програмний популізм? 

успішно реалізовані соціальні програми?

Наведені міркування не впливають на високу оцінку дисертаційного 

дослідження Ю. Ф. Ясірової, не знижують її наукової та практичної цінності. 

Висловлені побажання є дискусійними та спрямовані на підвищення якісного 

рівня дисертаційного дослідження.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації мають достатнє 

теоретичне, методологічне та емпіричне обгрунтування. Це обумовлене 

великою кількістю проаналізованих здобувачем наукових праць, партійних, 

нормативно-правових та інших офіційних документів, які відображають 

еволюцію партійної системи Республіки Кіпр, апробацією результатів 

дослідження на науково-практичних конференціях, а також використанням 

сучасних загальнонаукових і конкретно-наукових методів дослідження, 

положень партологічної теорії, закономірностей, принципів, моделей і підходів 

політології, наукових напрацювань щодо закономірностей еволюцій сучасних 

політичних партій.

Основні положення та результати дослідження викладені у 19 публікаціях, 

зокрема 6 статтях у наукових фахових виданнях із політичних наук (у т.ч. 

міжнародному), 13 тезах у матеріалах науково-практичних конференцій (у г. ч. 

за міжнародною участю). Опубліковані наукові праці та автореферат достатньо 

повно відображають результати проведених наукових досліджень. Зміст 

автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Тема дисертації є актуальною, її структура є добре продуманою, а 

матеріал викладений логічно та послідовно. Отримані у роботі наукові 

результати в сукупності розв’язують важливу наукову проблему, що 

виявляється в теоретико-методологічному обгрунтуванні можливості 

використання досвіду політичних партій Республіки Кіпр для розкриття 

можливостей залучення вітчизняних партій до євроінтеграційного процесу



України. Робота виконана на належному теоретико-методологічному рівні, є 

цілісною та завершеною. Дисертаційне дослідження Ю. Ф. Ясірової відповідає 

паспорту спеціальності 23.00.02 — політичні інститути та процеси (політичні 

науки).

Представлена до захисту дисертаційна робота Ю. Ф. Ясірової «Партійна 

система Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції» є самостійним і оригінальним 

науковим дослідженням, яке містить раніше не захищені наукові положення, 

отримані автором нові науково обґрунтовані результати в галузі політичні 

науки.

Дисертація й автореферат відповідають вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 

від 24.07.2013 р., а здобувач Ясірова Юлія Федорівна заслуговує на

присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю

23.00.02 -  політичні інститути та процеси.
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