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ABSTRACT
The present work examines the role of electoral engineering in the development of political
culture in scientific disciplines of international relations. In particular, the aim of the work is
to show the role of electoral system on the number of parties and formation of the form of
governance. In the theory established, the Duverger argued that the majoritarian electoral
system is a bipartisan in the country and is a proportional multi-party factor, largely
depending on the type of regime in the country. In this work, the theory is verified by the
example of 15 PostSoviet countries. The countries are estimated by raports of the Freedom
House and Human Rights Watch, and their recent assessments are made based on the
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE / ODIHR).
The findings of this study will have practical importance for all such countries that are trying
to successfully complete democratic transition. To this end, they can use experience of the
PostSoviet countries and make a choice: to follow the Baltic Countries way if they remain at
the level of Central Asian countries.
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