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Актуальність теми. Партійна система Японії є новим напрямком 

наукових досліджень української політології. Водночас цей об’єкт досліджень 

має достатньо тривалу історію та демонструє різноманітні модифікації 

партійного співіснування. Попри те, що Японія є відданою традиціям країною, її 

політичне життя, зокрема й партійна система, не стоять осторонь новітніх змін. 

Японії вдається зберігати традиційність у політиці та водночас реагувати на 

сучасні виклики часу, трансформуючи, зокрема, й партійну систему.

Упродовж кількох десятиліть політика Японії визначалася домінуючою 

партією -  Ліберально-демократичною партією Японії. Опозиційні об’єднання 

громадян у період починаючи від 1955 року не мали реальних шансів вплинути 

на вектор розвитку країни. Однак, починаючи з 1990-х років ситуація в партійній 

системі вийшла з уже усталеного формату, а у 2009 році до влади навіть прийшла, 

хоч і не надовго, опозиційна сила (Демократична партія Японії). Це пробудило 

політичні сили Японії до участі у змагальному політичному процесі, а в 

політичній науці почало обговорюватися питання модернізації японської 

партійної системи.

Загалом у вітчизняній політичній науці партологічні дослідження Японії 

лише започатковуються. Попри те, що японістика в Україні розвивається уже



чверть століття, політологічні розвідки цього напрямку є одиничними. В 

основному наукова увага приділялася аналізу участі Японії в Другій світовій 

війні, повоєнним реформам і становленню у цій країні представницької 

демократії. В цьому контексті виділяється науковий доробок Т. М. Іванець, яка 

приділяє увагу трансформаційним процесам сучасної японської партійної 

системи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційне дослідження Т. М. 

Іванець заповнює прогалину в вивченні партійної системи Японії, її-еволюції.

Висловлені положення та рекомендації відзначаються достовірністю. 

Детальне ознайомлення з текстом дисертації, авторефератом і публікаціями Т. М. 

Іванець 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 

тому, що дана дисертація є першим у вітчизняній політичній науці дослідженням 

трансформаційних процесів сучасної партійної системи Японії. Дисертантка 

комплексно досліджує трансформацію партійної системи Японії як наслідок 

суспільно-політичної кризи. Проаналізовано існуючу партійну конфігурацію в 

парламенті Японії та якісні зміни в японських партіях. Дисертантка виробила 

рекомендації щодо застосування досвіду Японії для розбудови партійної системи 

України. У ході дослідження проаналізований розподіл електоральних уподобань 

на національних виборах. Дисертантка класифікує політичні партій, враховуючи 

японську національну специфіку.

Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні теоретичні положення дисертаційного дослідження викладено в 11 

наукових публікаціях. Опубліковані наукові праці та автореферат достатньо



повно відображають результати проведених наукових досліджень. Зміст 

автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Дисертація виконана в рамках наукової теми кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету: 

«Південно-східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» (НДР 

№ 0116Ш00055), одним із виконавців якої є дисертантка.

Практичне значення результатів дослідження. Практичне значення 

роботи найперше вбачається у формуванні наукових уявлень про 

трансформаційні процеси партійної системи Японії. Відзначимо, що положення 

та висновки дисертації Т. М. Іванець можуть використовуватися у навчальному 

процесі при підготовці лекцій, підручників, посібників із політології, партології.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації мають достатнє 

теоретичне, методологічне й емпіричне обґрунтування. Це обумовлене великою 

кількістю проаналізованих дисертанткою наукових праць (286 джерел, близько 

200 із яких іноземними мовами), апробацією результатів дослідження на науково- 

практичних конференціях, а також використанням сучасних загальнонаукових і 

конкретно-наукових методів дослідження.

Зауважимо, що динамічний предмет дослідження зумовлює низку 

дискусійних положень, що потребують подальшого обговорення. До них, 

зокрема, треба віднести такі:

По-перше, у підрозділі 1.1. достатньо широко представлено відомі та 

інтерпретовані партологічні теорії (Дж. Сарторі, М. Дюверже, Є. Вятрата ін.). На 

нашу думку, приділено дещо надмірну увагу вже відомим науковим підходам, які 

не потребують висвітлення у дисертації. Загалом, представлені в дисертації 

концепції політичних партій і партійних систем увиразнюють саме західні 

підходи -  американські, французькі, італійські та ін. Водночас очікуваним є 

представлення партологічних концепцій зокрема й японських політологів. У 

підрозділі 1.2. згадуються при характеристиці історіографії низка японських



дослідників (с. 36-42), тому доцільна конкретизація в підрозділі 1.1. японської 

політологічної традиції та динаміки саме у концептуалізації політичних партій і 

партійних систем, а також оцінка дисертанткою внеску японських політологів у 

новітню партологію.

По-друге, дисертантка аналізує партійну систему Японії в період 2009-2017 

рр., визначивши хронологічні рамки дослідження (с. 6), але, на нашу думку, для 

широкої оцінки трансформаційних процесів потрібен принаймні короткий 

історичний екскурс еволюції партійної системи від ранніх її етапів. Уважаємо, 

що у підрозділі 2.1. доцільно з-поміж інших чинників приділити увагу 

історичному, адже перші партії в Японії виникли ще наприкінці XIX ст. завдяки 

прискореному капіталізму, який поступово витісняв військово-феодальні 

відносини, де не було місця партійним структурам. Водночас ще довго на 

японську політику більше впливали не партії, а міцні клани. Відтоді чимало 

різних чинників почали корегувати партійну систему: перехід до «партійних» 

кабінетів за одночасно мізерної кількості виборців (1-3 % населення країни); 

епоха «демократії Тайсьо», коли піднеслася роль партій; поетапне запровадження 

загального виборчого права; подальший реверс до антидемократичної системи 

військово-бюрократичного управління і т. д. Видається, що вплив історичних 

чинників доцільно враховувати.

По-третє, гострою проблемою для новітніх політичних партій, найперше 

в країнах Заходу, є внутрішньопартійна демократія. Її відсутність чи 

недостатність є однією з причин різних новітніх проявів політичної корупції. І 

дисертантка наголошує на партійній корупції в Японії в наповненні політичних 

фондів (с. 72), розподілі державних замовлень (с. 88) тощо. Отже, доцільно 

конкретизувати, чи притаманні та в якій мірі традиції внутрішньопартійної 

демократії політичним партіям Японії; наскільки така демократія відповідна 

корпоративній культурі політичних акторів у цій країні.



По-четверте, у багатьох країнах партії стають не чим іншим, як бізнес- 

проектами окремих політиків чи громадських діячів. Формуються партійні 

системи в яких діють партії політиків, а не політичні партії. В контексті такої 

тенденції потребує уточнення, чи такі трансформації характерні для новітнього 

інституту політичних партій в Японії.

По-п ’яте, новітні політичні партії сьогодні схильні переводити свої 

ініціативи з оІЇ-Ііпе в оп-ііпе. Чи характерне це для партійного активізму, образно 

кажучи, «східного зразка»? Також потребують уточнення ті методи, які 

використовують сучасні японські партії щодо електорату з огляду на особливості 

політичної культури японців на перетині західного лібералізму та японського 

традиціоналізму, а також низької зацікавленості політикою та тотальної 

зайнятості японців.

Наведені міркування не впливають на високу оцінку дисертаційного 

дослідження Т. М. Іванець, 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 обґрунтування. Це обумовлене великою 

кількістю проаналізованих здобувачем наукових праць, апробацією результатів 

дослідження на науково-практичних конференціях, а також використанням 

сучасних загальнонаукових і конкретно-наукових методів дослідження.

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

викладений логічно та послідовно. Отримані в роботі наукові результати в 

сукупності розв’язують важливу наукову проблему, що виявляється в теоретико- 

методологічному обґрунтуванні сутнісних характеристик, форми прояву 

неформальних деструктивних (підривних) інститутів політики та механізми 

протидії їм. Робота виконана на належному теоретико-методологічному рівні, є 

цілісною та завершеною. Дисертаційне дослідження Т. М. Іванець відповідає



паспорту спеціальності 23.00.02 -  політичні інститути та процеси (політичні 

науки).

Представлена до захисту дисертація Т. М. Іванець «Трансформація 

партійної системи Японії» є самостійним і оригінальним науковим 

дослідженням, яке містить раніше не захищені наукові положення, отримані 

автором нові науково обґрунтовані результати в галузі політичні науки.

Дисертація та її автореферат оформлені відповідно до вимог державного 

стандарту, за своєю структурою та стилем викладу відповідає вимогам МОН 

України. Зміст роботи та завдання відповідають паспорту спеціальйості 23.00.02 

-  політичні інститути та процеси і п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів і вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. і 

Наказом МОН України № 40 від 12.01.2017 р.), які висуваються до кандидатських 

дисертацій. На нашу думку, автор дисертаційного дослідження -  Іванець Тетяна 

Мирославівна -  за умови успішного прилюдного захисту заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.02 -  політичні інститути та процеси.
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