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Розвиток сучасних політичних систем, у тому числі й політичної системи 

України, обумовлює вивчення низки проблем, пов’язаних із інституційним її 

виміром, головно із специфікою розвитку загальнодержавних та регіональних 

політичних партій та націоналізації партійних систем. Такі наукові розробки 

мають значення й у світлі виявлення особливостей трансформації партійних 

систем, на яку впливають різні чинники. Через дослідження цих та інших 

детермінант націоналізації партійної системи у сучасній політичній науці 

відбувається концептуалізація цього напрямку наукових досліджень, особливо 

із врахуванням вітчизняних умов розвитку. З огляду на це, дисертація 

М. Шелемби, мета якої полягає у комплексному політологічному аналізі 

особливостей процесу націоналізації партійної системи України (с.24), є вкрай 

актуальною. Підсилює значення такого дослідження намагання авторки 

посилити методологічний та емпіричний аспекти дослідження особливостей 

процесу націоналізації партійної системи України. Окремо слід виділити 

намагання дисертантки здійснити наукові розвідки рівня націоналізації 

партійної системи Україні, звертаючись не лише до застосування 

формалізованих методик, якими послуговуються вітчизняні науковці на 

початку ХХІ ст., а виробивши комплексний, пристосований до вітчизняних 

умов, підхід для отримання достовірних та вичерпних даних (с.19). 

На основі ґрунтовної джерельної бази та достатньо вдало обравши основні 

теорії й концептуальні моделі (зокрема, підходи зарубіжних вчених М. Джонса, 

С. Мейнверінга, Г. Голосова до визначення індексу націоналізації партійної 



системи країни, аналіз партійно-електоральної гомогенності/гетерогенності, 

статистичний аналіз тощо), дисертантка комплексно охопила оціночні 

параметри дослідження та виробила авторський модифікований підхід до 

вивчення націоналізації партійної системи України (с. 59, 74-80). Для цього 

М. Шелемба систематизувала фактори впливу, які визначають та обумовлюють 

рівень націоналізації партійної системи України (с. 109), а також наголосила на 

необхідності використовувати чіткі хронологічні рамки впливу цих факторів і 

визначати залежність їх зміни від трансформації націоналізації партійної 

системи України (с.118-149). 

Дослідницький інтерес викликає й те, що авторка вперше при дослідженні 

націоналізації партійної системи України вводить до традиційних вихідних 

даних розрахунку (результати виборів за пропорційним голосуванням) ще й 

результати голосування в мажоритарних округах (с. 103-104, 109, 120-121). 

Такий підхід, на нашу думку, є дуже тривалим з точки зору використаного часу, 

адже опрацьовуються статистичні дані про кожного кандидата від політичної 

партії за всі електоральні цикли. Однак такий аналіз сприяє ґрунтовній оцінці 

стану націоналізації партійної системи за результатами виборів різних рівнів, 

окресленню електоральних тенденцій на державному та регіональному рівнях. 

Отож, вибір методології та методів дослідження, а також основних 

положень прикладної політології дає можливість стверджувати про 

комплексність напрацювань дисертантки, що дало змогу сформулювати низку 

теоретичних та практичних висновків, які можуть бути корисними у сучасній 

політичній науці. 

Заслуговує на увагу авторський підхід до визначення сутності поняття 

«націоналізація партійної системи», який враховує його основні змістовні 

ознаки. Дисертантка стверджує, що націоналізацією партійної системи є процес 

рівномірного розподілу електоральної підтримки основних партій у межах 

кожної територіальної одиниці з орієнтиром на автономність партій від впливу 

регіональних інтересів, з функціональним спрямуванням на проблеми держави 

на національному рівні та відповідною стабільністю залежно від стадії розвитку 

демократії країни (с. 28, 64). 



Варто відзначити й спробу авторки виокремити пропозиції щодо 

удосконалення нормативно-правової бази функціонування партійної системи у 

контексті підвищення рівня її націоналізації. Авторка вказує, зокрема, на: 

а) запровадження системи відкритих регіональних списків, яка дасть змогу 

виборцям змінювати розташування політичних сил і фактично голосувати за 

конкретного кандидата; б) необхідність зменшення прохідного виборчого 

бар’єра, що забезпечить новим політичним партіям входження до парламенту; 

в) законодавче оформлення можливості виборчих блоків брати участь у 

виборах; це сприятиме можливості малих партій зі схожими політичними 

платформами об’єднуватись та долати виборчий бар’єр (с. 27-28). М. Шелемба 

зазначає, що реалізація вказаних оптимізаційних шляхів є результатом 

комплексного осмислення та опрацювання проблеми як з точки зору 

політичного аналізу, так і на рівні об’єктивної та критичної оцінки вітчизняного 

виборчого законодавства. 

Окрім цього авторка доводить значення регіонального виміру націоналізації 

партійної системи, розширюючи класифікацію регіонів країни залежно від 

характеру типовості/девіантості електоральної підтримки політичних партій під 

час виборчих процесів. На основі проведеного аналізу, авторка приходить до 

висновку про необхідність врахування регіональної девіантності, що 

передбачає електоральну підтримку регіональних політичних сил, які не 

загрожують національній безпеці, а їх діяльність спрямована на реалізацію 

інтересів місцевих політичних еліт (с. 171-190).  

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертації мають достатнє 

теоретичне, методологічне та емпіричне обґрунтування. Це обумовлене 

великою кількістю проаналізованих здобувачкою наукових праць, виробленням 

авторського модифікованого підходу щодо оцінки націоналізації партійної 

системи України; апробацією результатів дослідження на науково-практичних 

конференціях різного рівня, а також використанням сучасних загальнонаукових 

та спеціально-наукових методів дослідження, наукових напрацювань щодо 

проблематики націоналізації партійної системи України; виявлення чинників 



впливу та перспектив розвитку партійної системи України у 

загальнонаціональному та регіональному вимірах. 

Отримані у роботі наукові результати сукупно розв’язують важливу 

проблему, що виявляється в можливості адаптації модерного методологічного 

інструментарію оцінки до аналізу умов розвитку націоналізації партійної 

системи країни. Основні результати достатньо повно викладені в опублікованих 

працях авторки. Основні положення та результати дослідження апробовано в 

18-ти публікаціях у фахових наукових виданнях з політичних наук (у тому 

числі у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних), 

тезах та матеріалах науково-практичних конференцій за міжнародною участю. 

Опубліковані наукові праці та автореферат дають достатнє уявлення про зміст 

дисертації, її структуру, теоретичні висновки, а також адекватно відображають 

основні положення наукової новизни та висновки дисертації. Потрібно також 

відзначити інформативну цінність додатків, які демонструють результати 

оцінки трансформацій стану націоналізації партійної системи України за 1994-

2015 рр. 

Текст дисертації М.Шелемби цілковито розкриває логіку дослідження та 

реалізації визначеної мети та завдань дисертації. Тема дисертації є актуальною, 

її структура є добре продуманою, матеріал викладено логічно та послідовно. 

Висновки до розділів та загальні висновки дисертації є достатньо 

обґрунтованими. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації, адекватно 

відображає основні положення наукової новизни та висновки дисертаційного 

дослідження та не містить інформації, що не наведена у дисертаційній роботі.  

Відзначаючи позитивні моменти дисертації, водночас потрібно висловити 

окремі зауваження, які можуть бути вектором для поглиблення дисертанткою 

наукових розвідок у царині комплексного політологічного аналізу 

особливостей процесу націоналізації партійної системи України. 

1. У підрозділі 3.1 «Фактори впливу на процес націоналізації партійної 

системи України» (с.88-108) авторка детально розглядає основні фактори 

впливу на націоналізацію партійної системи України (політичний режим; 

форму державного правління; виборчу систему; нормативно-правовий чинник; 



соціально-політичні розмежування; трансформаційні чинники; децентралізацію 

(деволюцію). Однак, поява девіантних регіонів та роль регіональних 

політичних партій в контексті націоналізації партійної системи України окремо 

розглянуті в четвертому розділі. На нашу думку, було б доцільніше спершу 

згадати ці регіоналістські прояви в рамках аналізу факторів впливу на 

трансформацію досліджуваного процесу, що дозволило б представити більш 

комплексну та інформативну картину факторів впливу на процес націоналізації 

партійної системи України. 

2. Вимагають посилення та уточнення характеристика та оцінка впливу 

етнічного чинника на рівень націоналізації партійної системи України (с.102–

103). Йдеться про те, що врахування кількісних показників національного 

складу, поділу населення країни за мовною, культурною ознаками, ознаками 

компактного проживання етнічних меншин на території України тощо дало б 

змогу більш комплексно та інформативно розглянути дію цього фактору у 

процесі націоналізації партійної системи України.  

3. Відзначивши позитиви використання у дослідженні підходів М. Джонса 

і С. Мейнверінга та Г. Голосова, варто уточнити, чому в ході аналізу 

націоналізації партійної системи використано значення показників кількості 

політичних партій, які пройшли до парламенту, і партій, які не пройшли до 

парламенту, але набрали не менше 2% голосів. Разом з тим, у аналогічному 

авторському методологічному підході відсутнє врахування такого розподілу 

електоральних переваг виборців. Відтак, такий порядок оцінки ускладнює 

можливість порівняння цих показників. 

4. У роботі авторка вказує на прямий зв’язок між зростанням рівня 

розвитку регіоналізації та зменшенням рівня процесу націоналізації партійної 

системи країни, а також достатню увагу приділяє оцінці таких регіоналістських 

проявів, як поява девіантних регіонів та виникнення регіональних політичних 

партій. При цьому, дослідниця не здійснила визначення категоріального 

апарату, пов’язаного з трактуванням сутності регіоналізації, не розглянула 

ключових особливостей зазначеного процесу. 

 



 


