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В І Д Г У К
офіційного опонента доктора політичних наук, доцента 

Хоми Наталії Михайлівни 
на дисертаційну роботу Свєтлакової Марії Андріївни 

«Сучасна партійна система Італії: політологічний аналіз»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси

Актуальність дисертаційного дослідження. Сучасний стан вивчення 

партійних процесів у Італії не отримав належного висвітлення у вітчизняній 

політичній науці. Проблематика дисертаційної роботи в українській 

історіографії майже не відображена. Відсутні напрацювання вітчизняної 

політичної науки щодо партійної системи Італії Першої та Другої Республік. 

Натомість предметом наукових розвідок були, насамперед, двосторонні 

україно-італійські відносини.

Водночас, партійна палітра європейських країн, й Італійської 

Республіки, зокрема, є ареною динамічних трансформацій, котрі потребують 

наукового аналізу. Світова економічна криза, регіональний дисбаланс, 

урядова криза -  усе це впливає на партійне будівництво Італії. В сьогоденній 

італійській партійній системі відбуваються активі зміни, що потребують 

вивчення. Зокрема, на зміну яскраво вираженій двопартійності прийшла 

система поперемінного приходу до влади двох коаліцій -  правоцентристської 

та лівоцентристської, за одночасного наростання популістських тенденцій і т. 

зв. «антиполітики». Поява таких партій, як «Рух п’яти зірок» («M5S»), та 

таких лідерів, як Дж. Ґрілло, уможливилася, насамперед: 1) затяжною 

політичною кризою; 2) розчаруванням італійців у партіях; 3) появою нових 

комунікаційних форматів спілкування з виборцями. Ці процеси, характерні 

не лише для Італії, потребують дослідження політичною наукою.

Достовірність наукових положень і рекомендацій. Наукові 

положення, сформульовані дисертанткою, є достовірними. Канцелярія .
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Наукова новизна результатів дослідження. Безумовна новизна 

дисертаційного дослідження у тому, що здобувачкою вперше у вітчизняній 

політичній науці проаналізована сучасна партійна система Італії в умовах: 1) 

регіонального дисбалансу Півдня  та  Півночі; 2)  світової  економічної  

кризи. 

Відзначимо високий ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертанкою 

досліджено особливості формування та чинники трансформації партійної 

системи сучасної Італії. Здобувачкою проаналізовано джерела вивчення 

партійної системи Італії (с. 24-50). У ході дослідження вивчено суспільно-

економічні та політичні умови становлення сучасної партійної системи Італії 

(с. 53-68). Дисертанткою розглянуто еволюцію програм провідних 

політичних партій Італії в контексті економічної кризи 2008 р. (с. 69-109). 

Здобувачка пропонує авторське бачення типології італійських політичних 

партій (правоцентристські, ліберальні, лівоцентристські) (с. 69-108). 

Дисертантка аналізує політику «берлусконізму» (підрозділ 2.2). У ході 

дослідження дисертанткою з’ясовується вплив виборчого законодавства на 

партійну систему Італії (с. 113-122). Здобувачка характеризує діяльність 

провідних італійських партій у трьох виборчих кампаніях – 2006 р. (с. 111-

127), 2008 р. (с. 127-141) і 2013 р. (с. 141-160). 

Дисертантка слушно наголошує (с. 56), що «проблема регіонального 

дисбалансу стала основним фактором розподілення симпатій електорату на 

лівоцентристські та правоцентристські настрої».  

Цінними для політичної науки є завершальний підрозділ 

дисертаційного дослідження, в якому здобувачкою зроблено спробу винести 

певні уроки для України з підходів італійських партій до проблеми 

регіоналізму, їх бачення ефективної політики недопущення територіальної 

дезінтеграції (с. 160-169). Італія, як держава 20 областей, демонструє 

виражену відмінність регіонів за рівнем економічного потенціалу, добробуту 

населення, культурно-історичними традиціями. Італія має певний досвід, 



який може бути корисним у розумінні проблеми децентралізації України 

(зокрема,  моделі  регіонів  Трентіно-Альто-Адідже  та  Південний Тіроль)  

(с. 162-164). Хоч  не  можна не зауважити (і це слушно констатує 

здобувачка), що український формат проблеми багато у чому відмінний від 

італійського. 

Безумовною новизною роботи М. А. Свєтлакової можна вважати 

визначення та обґрунтування основних етапів формування, розвитку та 

трансформації партійної системи сучасної Італії, виявлення характерних рис 

сучасної італійської партійної системи. Дисертантка пропонує авторське 

розуміння впливу сучасного італійського партійного та виборчого 

законодавства на розвиток партійної системи. Заслуговують позитивної 

оцінки наукові підходи дисертантки до з’ясування чинників, які вплинули на 

еволюцію італійської партійної системи (насамперед, проблеми 

регіоналізації). За результатами дослідження запропоновані авторські 

категоріально-понятійні уточнення понятійного апарату дослідження 

партійної системи. 

Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні теоретичні положення дисертаційного дослідження викладено в 13 

наукових публікаціях. Опубліковані наукові праці та автореферат достатньо 

повно відображають результати проведених наукових досліджень. 

Практичне значення результатів дослідження. Результати 

дисертаційного дослідження М. А. Свєтлакової можуть використовуватися 

для подальших досліджень теорії й практики генезису, модифікації партійної 

системи Італії. Сформовані у дисертації висновки та положення можуть бути 

корисними у підготовці узагальнюючих праць із теоретичних і прикладних 

проблем трансформації партійних систем. Також результати дослідження 

мають цінність для забезпечення навчального процесу з низки курсів і 

спецкурсів для студентів спеціальності «Політологія». 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації мають 
достатнє теоретичне, методологічне й емпіричне обґрунтування. Це 
 



обумовлене великою кількістю проаналізованих дисертанткою наукових 

праць, апробацією результатів дослідження на науково-практичних 

конференціях, а також використанням сучасних загальнонаукових і 

конкретно-наукових методів дослідження.

Тема та зміст дисертації пов’язані з темою дослідження 

Маріупольського державного університету: «Середземномор’я в сучасних 

регіональних та глобальних процесах» (НДР № 0115Ш03039).

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Зауважимо, що предмет дослідження здобувачки зумовлює низку 

дискусійних положень, що вимагають подальшого обговорення. До них, 

зокрема, треба віднести такі:

ГІо-перше, хронологічно дослідження обмежене періодом 2005-2015 рр. 

Водночас, здобувачка зауважує, що «партійна система країни має досить 

довгі етапи свого формування» (с. 3), що зумовлює звернення «і до більш 

ранніх подій і процесів, які відбувалися в політичному житті Італії» (с. 6). На 

думку здобувачки, «коріння» сучасної партійної системи Італії, сягають 

Першої Республіки (с. 3), тобто 1946-1994 рр.

На нашу думку, старт партійної еволюції Італії сягає значно давніших 

часів, і часто у них, не зважаючи на зміну епох, можна віднайти відповіді на 

проблеми партійної структури сучасної Італії. У дисертації (попри окреслену 

хронологію) був би доречний цілісний історичний екскурс італійської 

партійної практики. Адже саме на території сучасної Італії змагалися 

давньоримські оптимати та популари, середньовічні ґвельфи і ґібеліни, 

потужними є партійні традиції епохи возз’єднання Італії (Рісорджименто), 

зокрема Дж. Мадзіні з «Молодою Італією». У середині XIX ст. утворені т. зв. 

консервативна «Права» та ліберальна «Ліва» партії і т. д.

Зауважимо на користь аналізу історичної ретроспективи: від 

проголошення республіки (1861 р.) італійський капіталізм і політичний 

істеблішмент були корумпованими, пов’язаними таємними товариствами; 

зв’язок між політичним класом і організованою злочинністю має вже вікові



традиції. Тому закономірно, що сучасне італійське суспільство -  спільнота, 

розчарована в політиці та політиках. Падіння авторитету партійних і 

державних інституцій -  результат корумпованості, переплетення 

чиновництва зі світом мафіозності та криміналісту. Всі ці наслідки мають 

значну передісторію. І ними можна пояснювати характерні для італійців 

відсутність активного інтересу до політичних конфігурацій, часом відверту 

зневагу до істеблішменту, абсентеїзм тощо. Зрештую, популізм XXI ст. С. 

Берлусконі чи Дж. Ґрілло є не новацією італійської політики, це уже радше 

традиція, достатньо згадати політику початку 1920-х рр. Б. Муссоліні.

По-друге, дисертантка слушно зауважує, що «партійні системи країн 

Європи мають глибоку історію та є одними з найбільш розвинутих у світі. 

Втім, на сучасному етапі свого розвитку багато з них зазнають значних 

трансформацій» (с. 3). Вважаємо за доцільне, вивчення у дисертації партійної 

еволюції Італії розпочинати саме з аналізу трансформації 

західноєвропейських партійних систем у цілому, адже сьогодні відбувається 

стрімка еволюція політичних партій (партійних систем). Тому необхідне 

з’ясування загальних закономірностей і виявлення специфічних 

національних (італійських) особливостей трансформації (модернізації) 

європейських партійних систем.

Зауважимо, що на нашу думку, у складному процесі модернізації, який 

характерний для національних партійних систем більшості європейських 

держав, основні партії поступаються «третім силам», появу яких вочевидь 

можна пов’язати з наслідками економічної кризи 2008 р. Пошук 

громадськістю нових політичних еліт пояснюється тим, що «старі» партії не 

змогли запропонувати бачення розв’язку проблем, зумовлених глобальними 

викликами.

Саме тому у дисертаційному дослідження був би доречним науковий 

аналіз процесів партійної еволюції у сучасному світі й авторська оцінка того, 

чи партійні метаморфози Італії йдуть «у ногу» зі загальноєвропейськими 

змінами, чи мають національні особливості.



По-третє, дисертантка звертає увагу, що «в останні роки італійське 

суспільство зазнало значних змін, які відбувалися під впливом 

загальносвітових тенденцій» (с. 10). Потребує конкретизації, у чому 

особливість цих трансформаційних змін і чим- вони відрізняються від 

трансформацій в інших країнах Європи, зокрема Південної. Також авторка 

наголошує й на тих змінах, які починаючи з 90-х рр. XX ст. у політичній 

культурі та свідомості італійців (с. 10). Чим ці зміни зумовлені? Які риси 

«оновленої» політичної культури?

По-четверте, здобувачка звертає увагу (с. 15), що «в умовах 

глобалізації разом із виникненням нових елементів політичних систем, 

наприклад, міжнародних політичних систем, проходить процес 

трансформації партійних систем». Потребує конкретизації, у чому 

проявляється ця трансформація? Також з дисертаційного дослідження не 

зрозуміла роль італійських партій у форматі європартій? Чи діють 

національні партії Італії на супранаціональному (наддержавному) рівні?

ГІо-п'яте, дисертантка використала велику кількість джерел і 

літератури зарубіжних авторів, зокрема італійських, які до цього часу не були 

опрацьовані у вітчизняній науці. Це безумовний позитив роботи. Але 

водночас звернемо увагу, що дисертантка у науковому аналізі вдається до 

описового стилю, часом із елементами публіцистичного. Це, вочевидь, 

пояснюється черпанням значної кількості емпіричної інформації саме з медіа 

з характерною для новинарного жанру подачею інформації. Проведена 

здобувачкою велика робота зі систематизації фактажу має призвести її до 

наступного дослідницького кроку -  пошуку закономірностей, пояснень, 

виведення тенденцій, що уможливлюється дослідницькою інтерпретацією 

фактичного матеріалу.

Знявши описовість у подальших дослідженнях проблематики, є й 

потреба посилити фактаж. Наприклад, дисертантка зауважує (с. 26), що 

«італійська партійна система (особливо після переходу до Другої Республіки) 

характеризувалася надмірною кількістю політичних партій». Бачимо



очевидну потребу кількісної конкретизації «надмірної кількості», опис 

ідеологічного спектру.

Наведені міркування в жодній мірі не впливають на високу оцінку 

дисертаційного дослідження М. А. Свєтлакової, не знижують її наукової та 

практичної цінності. Висловлені побажання є дискусійними та спрямовані на 

актуалізацію наукового дискурсу щодо порушених у дисертаційному 

дослідженні проблем. Робота виконана на належному теоретико- 

мегодологічному рівні, є цілісною та завершеною. Дисертаційне дослідження 

М. А. Свєтлакової відповідає паспорту спеціальності 23.00.02 -  політичні 

інститути та процеси, затвердженого постановою Президії ВАК України від 

30.06.2005 р. № 50-06/6.

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

викладений логічно та послідовно. Отримані у роботі наукові результати в 

сукупності розв’язують важливу наукову проблему, що виявляється в 

системному політологічному аналізі трансформації партійної системи 

Італійської Республіки. Основні результати достатньо повно викладені в 

опублікованих працях авторки. Висновки до розділів і загальні висновки 

дисертації є достатньо обгрунтованими, а пропозиції мають практичну 

значущість.

Представлена до захисту дисертаційна робота М. А. Свєтлакової 

«Сучасна партійна система Італії: політологічний аналіз» 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 гіп. 9, 11, 12.2 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р., а здобувач Свєтлакова Марія 

Андріївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата



політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути 

процеси.
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