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Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю як 

теоретичного, так і практичного пошуку інструментів, які б стимулювали 

процеси партієгенезису в Україні. Адже часто небезпідставно вважається, що 

політичних партій в Україні немає, тоді як їх посередницьку функцію між 

державою та суспільством виконують ФПГ. Зрозумілою є й точка зору ряду 

дослідників, які вважають, що наявний у західній політичній науці 

інструментарій непридатний для дослідження процесів партієгенезису у 

транзитних країнах, на кшталт України. Тому запропонований Мартою 

Шалембою підхід до вивчення особливостей націоналізації політичних 

партій в Україні як процесу, під яким розуміється однорідність / 

неоднорідність регіональних моделей голосування, тобто структурних 

характеристик партійної конкуренції, які повторюються на території всієї 

країни, представляє теоретичне та практичне значення. Крім того фактор 

націоналізації є фактором, який дає можливість, що називається, «зшивати» 

країну, оскільки дозволяє досягти певної гомогенності, що є надважливим 

завданням для такої розколотої країни, як нинішня Україна. Актуалізується 

таке дослідження, і у цьому слід погодитися з самою дисертанткою, і 

відсутністю єдиної методики виміру рівня націоналізації партійної системи 

та потребою розробки нової чи адаптації вже діючих методологій до 

вітчизняних політичних реалій.  

Важливість і актуальність дослідження окреслених вище проблем 

зумовили формулювання мети та завдань дисертаційної роботи. Відповідно 

до мети дослідження здійснено комплексний політологічний аналіз 

особливостей процесу націоналізації партійної системи України. Визначена 

мета дослідження деталізована і конкретизована авторкою через спектр 

завдань     (с.23). 

Ступінь обґрунтованості та достовірності висновків і 

рекомендацій, їх наукова новизна, теоретичне і практичне значення. У 

дисертаційній роботі авторка проводить комплексну оцінку стану 

націоналізації партійної системи керуючись чітко окресленими та 

обґрунтованими методологічними засадами організації дослідження за 

вказаним напрямом. Відмічається комплексний підхід до написання 

дисертаційного дослідження, всі структурні підрозділи роботи 

взаємопов’язані. Структура дисертаційної роботи зумовлена логікою 
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побудови наукового дослідження і розбудована відповідно до поставлених 

дослідницьких завдань.  

В ході реалізації завдань дисертаційної роботи М. Шелембою 

опрацьовано великий масив наукових джерел (289 позицій), проаналізовано і 

застосовано теоретико-методологічні підходи до вивчення даної проблеми, 

систематизовано емпіричні дані, і сформульовано низку положень і 

висновків, які варті наукової новизни (с. 26–28 ). 

 Слід зазначити на важливість розробленого авторського 

модифікованого підходу до вивчення націоналізації партійної системи 

України, який сформований на основі синтезу статистичного аналізу й 

аналізу партійно-електоральної гомогенності. Дисертанткою пропонується 

оцінювати націоналізацію партійної системи із застосуванням трьох 

складових, що ідентифікують рівень націоналізації партійної системи за 

результатами парламентських виборів у регіонах, рівень націоналізації партій 

за результатами кандидатів від політичних партій у регіонах і рівень 

націоналізації партій за результатами виборів до органів місцевого 

самоврядування. Таке інтегрування ключових характеристик націоналізації 

партійної системи використовується вперше як в зарубіжній, так і у 

вітчизняній політичній науці. 

Представлене в дисертації методологічне забезпечення і авторський 

модифікований підхід до оцінки стану націоналізації партійної системи 

України дозволили виправдати визначену мету та встановлені завдання 

дослідження. 

Проведенням ґрунтовної та комплексної оцінки дискурсу націоналізації 

політичних партій та партійних систем у зарубіжній вітчизняній політичній 

науці автор робить окремий внесок до наукового розвитку проблеми 

історіографії появи теоретичних, методологічних та емпіричних досліджень 

за вказаною проблематикою. 

Ступінь розробки теми в зарубіжній та вітчизняній науці знаходить 

своє повноцінне відображення в першому розділі роботи «Основні напрями 

дослідження націоналізації політичних партій і партійних систем у 

зарубіжній та вітчизняній політичній науці». Слід відмітити, що 

дослідниця здійснила масштабний історіографічний аналіз цієї 

проблематики, проаналізувавши основні положення та значення вказаних 

наукових праць для дослідження проблеми оцінки націоналізації партійної 

системи. 

В другому розділі роботи «Теоретико-методологічні засади 

дослідження процесу націоналізації партійних систем» авторка 

запропонувала і обґрунтувала адекватний понятійно-категоріальний апарат 

для дослідження процесу націоналізації політичних партій і партійних 

систем, обґрунтувала теоретико-методологічні засади вивчення проблеми. 

Окремої підтримки заслуговує той факт, що в дисертації доведено 

можливість використання авторського підходу до оцінки рівня націоналізації 
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партійної системи в країнах із пропорційною чи змішаною виборчими 

системами. 

Третій розділ «Процес націоналізації партійної системи України та 

характеристика чинників, які його обумовлюють» присвячений аналізу 

націоналізації партійної системи впродовж 1994–2015 рр. і факторів, що її 

визначають. А саме, до вказаних факторів було включено: соціально-

політичні розмежування, політичний режим, форма державного правління, 

виборча система, нормативно-правовий чинник, децентралізація (деволюція), 

етнічні чинники. Крім того, визначення рівня націоналізації партійної 

системи України здійснювалось із використанням методологічних підходів 

М. Джонса і С. Мейнверінга, Г. Голосова, а також за авторською методикою, 

що підкреслює методологічну спрямованість наукового пошуку. 

Особливої уваги заслуговує четвертий розділ «Вплив процесу 

націоналізації на конфігурацію партійної системи України в 

загальнонаціональному та регіональному вимірах», в якому дисертантка 

проаналізувала динаміку конфігурації партійної системи України в                

1994–2015 рр. та регіональні особливості її розвитку. В даному контексті 

уваги заслуговують результати дослідження, якими встановлено, що 

регіоналістичні прояви як виникнення девіантних регіонів, регіональних 

політичних партій впливають на зниження рівня націоналізації партійної 

системи країни. 

Висновки дисертаційної роботи (С. 210-214) є розгорнутими, повністю 

відповідають меті та визначеним завданням, характеризуються логічністю, 

аргументованістю, відображають всі основні результати дослідження. 

Узагальнення та висновки дисертації вирізняються теоретичною та 

практичною значущістю. Матеріали дисертації можуть бути використані для: 

а) подальших наукових досліджень процесу націоналізації партійних систем; 

б) вивчення сталості електоральної підтримки політичних партій; в) аналізу 

впливу регіональних політичних партій на партійну систему країни. Крім 

того, державні органи влади й органи місцевого самоврядування можуть 

застосовувати одержані нами дані для тлумачення виборчих вподобань 

населення та вдосконалення стратегії розвитку регіонів і країни загалом.  

За загалом позитивної оцінки представленого дослідження, слід 

відмітити, що у роботі є ряд тверджень, які вважаємо дискусійними, а 

тому вони потребують додаткових уточнень і роз’яснень.  

По-перше, у підрозділі 3.1 висвітлено фактори впливу на процес 

націоналізації партійної системи України. Проте авторський підхід 

дисертантки виглядав би більш переконливо, якби визначаючи методологію 

оцінки такого впливу, дисертантка використовувала б і аналітичні 

можливості кількісного аналізу цього політичного процесу. Кількісні 

показники оцінки сприяли б поглибленню дослідження та розвинули 

масштаб отриманих результатів. 
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По-друге, у підрозділах 2.1, 3.1 представлено підходи науковців до 

аналізу впливу факторів на стан націоналізації партійної системи. При цьому 

недостатньо зрозумілим є те, чому в дисертації не подано критичної оцінки 

цих підходів з точки зору можливості використання в умовах партійної 

системи України, не наведено переваг та недоліків зазначених підходів. 

По-третє, у третьому розділі кандидатської дисертації доволі 

грунтовно і глибоко проаналізовано процеси і характер націоналізації 

партійної системи України. Однак, на наш погляд, залишилось не достатньо 

визначеним питання визнання виборцями необхідності гомогенності 

електоральної підтримки, підвищення або зниження її націоналізації в країні. 

Цей аспект потребує подальших методологічних розвідок та емпіричного 

аналізу. 

По-четверте, у тексті дисертації відмічається актуальність 

прогнозування розвитку націоналізації партійної системи країни, яка може 

сприяти визначенню проблемних аспектів розвитку. Але зміст основних 

положень методичного забезпечення, вивчення результатів емпіричного 

аналізу зазначеного процесу показує, що М. Шелемба не проводила 

прогнозний аналіз розвитку процесу націоналізації партій. Натомість як цей 

напрям є надто важливим з огляду на вкрай складну зовнішньополітичну і 

внутрішньополітичну ситуацію в країні.  

По-п’яте, в роботі дисертантка робить висновок, з яким складно 

погодитися, щодо того, що усі наявні в Україні прояви соціально-політичних 

розмежувань негативно впливають на формування націоналізації партійної 

системи, оскільки пов’язані, переважно, із штучним впливом на електоральну 

підтримку (с. 97). Це твердження суперечить самій ідеї політичного 

плюралізму, оскільки партії створюються на підставі соціально-політичних 

розмежувань. Це об’єктивний процес. Тому тут напевно варто вести мову про 

здатність проводити консоціальну політику, цивілізовано конкурувати тощо.  

 По-шосте, в роботі дисертантка звертається до процесів націоналізації 

політичних партій у різних країнах, що дає можливість зрозуміти характер 

цих процесів в Україні у порівнянні. При цьому з-поміж цих країн фігурує, 

зокрема, Росія (с. 43). І хоча при цьому дисертантка апелює до праці А. 

Мелашевича, виникає суто методологічне запитання-уточнення. Чи коректно 

порівнювати унітарні та федеративні держави на предмет націоналізації 

політичних партій, адже у федераціях система політичних ієрархій інша.    

 

Проте висловлені зауваження відображають точку зору опонента на 

проблему націоналізації партійної системи України з урахуванням 

теоретичних та прикладних аспектів і не знижують високий фаховий рівень 

представленої праці. Звертає на себе увагу ретельність використання 

наукового апарату, точність формулювань, наукова коректність автора, 

широка апробація результатів дослідження на наукових заходах, а також 

ступінь висвітлення його положень у наукових виданнях. Наукові результати 
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авторки та практичні рекомендації дисертаційної роботи викладені у 18 

публікаціях. Основні положення роботи пройшли апробацію на 7 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях. Автореферат 

адекватно відображає зміст дисертації. Належним, охайним і грамотним є 

оформлення дисертації.        
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