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Сучасні тенденції трансформації політико-ідеологічного простору, 

будучи тісно пов’язаними з кризою традиційних та появою нових політичних 

інститутів, кореспондуються із глибокими змінами у характері політичних 

відносин, вимагаючи якісного оновлення теоретико-методологічного 

інструментарію пізнання феноменів політичного світу, зокрема, проблематики 

популізму. Аналіз досвіду формування та перебігу політичних процесів в 

Україні свідчить про актуальність розгляду популізму як категорії політичної 

науки та ідеологічної норми.  

Актуальність осмислення проблематики популізму обумовлена 

насамперед тим, що популізм стає характерною ознакою як українського, так і 

світового політичного простору. Популізм несе загрози демократичному 

розвитку країн, оскільки під гаслами популізму та шляхом використання 

інструментарію демократії владу можуть здобути особи, які спричинять реверс 

демократичних практик, що вже відбувалося в новітній історії України та 

призвело до появи двох Майданів.  

Саме тому звернення І. Б. Кіянки до дослідження феномену популізму, до 

виявлення історичних форм концептуалізації популізму як категорії політичної 

науки та ідеологічної норми є виправданим і надзвичайно актуальним. 

У сучасну епоху політичний популізм процвітає, що, на думку У. Бека, 

пов’язано з тим, що «сила популізму є тим більшою, чим менше державна 

політика здатна давати відповіді на питання, які ставить перед нею радикально 

оновлений світ». 



Причому, у наш час популізм значно активізувався з появою таблоїдів: 

мас-медіа, які користуються популярністю, інформація в яких, будучи 

спрощеною для розуміння, апелює до базових людських інстинктів та не 

вимагає «підключати» аналітичні здатності розуму для розмірковування над 

прочитаним. У наш час значна частина ЗМІ, на жаль, стала орієнтуватися саме 

на споживачів «жовтої» інформації, таблоїдів.  

Сьогодні складається враження, що саме ті люди, які є споживачами 

«жовтої преси», мильних серіалів та доволі примітивних теле-шоу, вирішили 

розпоряджатися нашим спільним майбутнім. І соціологічні опитування 

підтверджують, що більшість людей, які, приміром, голосували в США за 

президента Дональда Трампа, чи у Великобританії за вихід країни з Євросоюзу 

(Брексіт) є споживачами «жовтої преси». Тобто, таблоїдизація мас-медіа 

певним чином спричинила попит на політичний популізм.  

Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гасет, описуючи людину масової 

культури, зазначав, що «бунт мас» вже охопив усі сфери громадського життя 

(політичну, інтелектуальну, моральну, господарську, релігійну тощо). У цей час 

суттєво покращилися умови життя пересічних людей: значно знизилася дитяча 

смертність, збільшилася тривалість життя тощо. На думку Х. Ортеги-і-Гасета, 

появі людини «маси» сприяли ліберальна демократія, експериментальна наука 

та індустріалізм. Причини «бунту мас», зазначав він, полягали в тому, що 

«досконалість, з якою дев’ятнадцяте століття оформило організаційно певні 

сфери життя, спричинила те, що маси, яким це пішло на користь, вважають її не 

за організацію, а за природу». 

Згідно з точкою зору Х. Ортеги-і-Гасета, досконалість свого сучасного 

життя маси вважають не за організацію, а за природу. Тобто, існуючі форми 

політичного буття, які сприяли комфортному проживанню людини маси, 

вважаються вічними та незмінними (кимось даними). Думки про те, що ці речі 

створені людьми попередніх поколінь навіть не приходять в голову класу 

споживачів (людям маси). Адже, якщо усвідомлювати, що різні форми 

політичного буття (конфігурація політичних інститутів, політичні режими, 



ідеології тощо) є організацією, а не природою, ці форми слід плекати, оберігати. 

Тобто, ними треба цікавитися, їх треба вивчати. Натомість, класу споживачів 

популізму (люди маси) притаманні специфічні політико-ментальні 

характеристики: їх не цікавлять причини виникнення існуючого устрою 

суспільного життя. Їх цікавить лише їхній добробут і одночасно вони 

відмежовуються від причин цього добробуту.  

Отже, у масовій свідомості класу споживачів не розрізняються речі, 

створені природою, та речі, створені людьми. Таке ототожнення було 

характерне для епохи Античності, коли вважалося, що закони буття природи 

(«фюзіс») та суспільства («номос») єдині. Тобто, вважалося, що світ природи та 

світ соціальних взаємодій підвладні одним і тим же – циклічним – законам. 

Вперше спробували піддати сумніву ідею нерозривної єдності природного 

(«фюзіс») та соціального («номос») софісти, висуваючи твердження, згідно з 

яким, соціальний світ керується власними законами, які є відмінними від 

законів природи. Втім, ці аргументи широкої підтримки в епоху Античності так 

і не набули.  

Таким чином, сьогодні клас споживачів «жовтої» інформації знову 

сприймає світ у єдності «номоса» та «фюзіса». Тому наразі перед 

громадськістю постає проблема у виборі стратегій «лікування» суспільства від 

популізму.  

В означеному контексті дисертаційне дослідження І. Б. Кіянки набуває 

особливої актуальності. У дисертаційній роботі відстежується зважений 

науковий підхід до визначення її мети та завдань (с. 17-18). Дисертантка обрала 

за мету, з одного боку, здійснення комплексного політологічного аналізу 

феномену популізму та, з іншого – виявлення його особливостей в історичній 

спадщині, починаючи від античності і до сьогодення. 

Вдало визначені об’єкт і предмет дослідження, зміст яких свідчить про 

сутнісне розуміння та опрацювання на високому фаховому рівні автором 

обраної дослідницької проблеми. Оптимально продумана методологія 



дослідження вбирає в себе комплекс як загальнонаукових, так і спеціальних 

методів, що використовуються в політичних науках. 

Безумовно сильною рисою дисертаційної роботи є постійна теоретико-

методологічна домінанта. Структура дисертаційного дослідження є логічною та 

спрямованою на вирішення сформульованих дисертанткою дослідницьких 

завдань; матеріал викладено послідовно, із ґрунтовними висновками.  

Постановка означеної проблеми спирається на результати наукових 

досліджень із широкого та водночас репрезентативного кола вітчизняних і 

зарубіжних джерел. Дисертаційна робота І. Б. Кіянки характеризується 

поєднанням ґрунтовної теоретичної бази, представленої широким колом 

класичних і сучасних досліджень у вітчизняній і зарубіжній політології, історії, 

філософії, соціології тощо. 

У першому розділі дисертації визначаються базові напрями осмислення 

феномену популізму в теоретико-методологічному контексті. 

Здійснено розгляд основних теоретико-методологічних підходів до 

осмислення поняття популізму, розглянуто концепт популізму в історії 

політичної науки. Слушно аргументується, що поширенню популізму сприяє 

також і «надмірне ускладнення процесу прийняття рішень, демократична 

процедура, на яку впливає надто багато чинників і діючих осіб» (с. 34). 

Достатньо цікавою видається класифікація підходів до осмислення 

популізму через виміри «ірраціональний», «раціональний» та «технологічний» 

(с. 53-71). 

У другому розділі здійснено розгляд теорії та практики популізму в 

історії світової й української політичної думки. Зокрема, сфокусовано увагу на 

інтерпретації категорії популізму в політичній думці: від античних демагогів до 

сучасних популістів. Зазначається, що ще в епоху Античності в політичній 

діяльності можна виявити яскраві приклади використання як демагогії, так і 

популістських прийомів політичної боротьби (с. 74). 



Слушно наголошується, що важливу місію у реалізації популізму 

відіграли ідеї лібералізму, зокрема, ідеї свободи, права, справедливості, рівності 

(с. 82). 

Цікавими є роздуми дисертантки щодо поширення ідей популізму в 

контексті українського та російського народництва. Вдалим є обґрунтування, 

що народницькою особливістю українського руху на Наддніпрянщині «стало 

скептичне ставлення до держави, в її повноцінному вигляді» (с. 133). Причому, 

«в умовах самодержавної імперії, український рух від самих початків був 

антиелітарним, викреслюючи з власних реконструкцій минулого та планів на 

українське майбутнє вищі верстви суспільства, як нібито цілковито чужі 

українству» (с. 133). 

Третій розділ присвячений аналізу популізму як народної утопії (рухи та 

ідеологічні течії на прикладі США). Здійснено розгляд історії популістського 

руху наприкінці ХІХ ст. у США, проаналізовано трансформації американського 

популізму впродовж ХХ ст.  

Цікавим у цьому контексті є аналіз діяльності президента США 

Д. Трампа – політика, який не пов’язаний з партійним істеблішментом, 

бізнесмена, почасти навіть людини зі світу шоу-бізнесу, що, використовуючи 

широкий арсенал популістських прийомів, зміг стати главою держави (с. 180). 

Слушно зазначається, що «ідеї популізму займали вагоме місце у 

формування політичних рухів та партій США, що базувались на основних 

принципах: 1) традиція демократії; 2) принцип конституціоналізму як основний 

принцип регулювання відносин у суспільстві; 3) формування єдиної 

американської політичної нації; 4) домінування економічної, політичної, 

військової та соціально-культурної парадигми у розвитку виборчої системи та 

культурних традицій» (с. 187). 

У четвертому розділі здійснено розгляд ідеологічних концептів 

популістського руху у ХХ столітті, зокрема: ідеології фашизму (приклад Італії, 

Іспанії, Румунії), латиноамериканського популізму (приклад аргентинського 



«піронізму»), практики поширення популізму в країнах Центрально-Східної та 

Західної Європи. 

Цікавим у цьому контексті видається спостереження дисертантки, що 

«Аргентина років Х. Перона нагадувала сучасну Україну за кількістю 

політичних рухів, партій і фракцій, кожна з яких претендувала на особливу 

місію, використовуючи здебільшого популістські гасла. Режим, що прийшов до 

влади в 1943 р., також відчував на собі вплив цієї фрагментації, яка відображала 

реальну ситуацію в аргентинському суспільстві» (с. 240). 

Слушно зазначається, що «звичною схемою для Вишеградських країн є 

гостра поляризація. Саме тут стає найбільш помітним відбиток комуністичної 

політичної культури: не існує політичних опонентів, з якими можна вести 

полеміку чи перемови, є ворог, якого необхідно знищити» (с. 253). 

Викликає цікавість думка авторки, що у наш час «популістські сили 

«старої Європи» характеризують, по-перше, схильність до різних форм 

націоналістичної риторики та ідеології; по-друге, критичне сприйняття ЄС і 

процесів глобалізації; по-третє, негативне ставлення до масової імміграції» 

(с. 275). 

У п’ятому розділі здійснено розгляд сучасного популізму як технології 

політичної боротьби. Проаналізовано популізм у діяльності партій та урядів у 

посткомуністичних країнах (на прикладі Росії та Білорусі) та розглянуто 

«елементи популізму» і «чистий популізм» у політичному житті України (1991-

2016 рр.). 

Цікавою видається аргументація щодо проявів популізму у 

телевізійних ток-шоу України. Особливості саме цього виду телевізійного 

продукту визначаються тим, що політичні ток-шоу переважно орієнтовані 

«на досягнення високих глядацьких рейтингів, наявність у політичних ток-

шоу також і розважальної функції (на відміну від малопоширених на 

українському телебаченні суто аналітичних програм)» (с. 318). 

Зазначається, що до основних застосовуваних в Україні ідей популізму та 

його слоганів можна віднести: «безпосереднє апелювання до народу, виступ від 



імені «пересічної людини»; маніпулювання формулою «воля народу – вищий 

закон»; висунення безвідповідальних програм; залучення до виборчої кампанії 

чи навіть включення до виборчих списків «народних улюбленців»: знаменитих 

спортсменів, співаків, акторів тощо; дистанціювання від «непопулярних 

заходів» та негативних соціально-економічних процесів, пошук «винних»» 

(с. 343). 

У цілому, достовірними і достатньо обґрунтованими є висновки та 

пропозиції дисертантки (с. 345-354). Наукова новизна основних положень 

дисертаційного дослідження є аргументованою та переконливою.  

Дисертація І. Б. Кіянки є інноваційним, науковомістким дослідженням, 

яке започатковує вивчення нових проблем політичної науки і практики. Ця 

робота викликає справжній інтерес у фахівців-політологів, політиків, оскільки 

містить цікавий емпіричний та фактологічний матеріал, важливі висновки та 

корисні рекомендації незаангажованого науковця.  

З технічної точки зору дисертаційна робота виконана на належному рівні, 

у відповідності до останніх вимог Міністерства освіти і науки України. 

Апробація основних положень дисертації здійснена на міжнародних 

наукових конференціях, семінарах, круглих столах тощо.  

Кількість та обсяг публікацій цілком відповідає встановленим вимогам. 

Вони повною мірою відображають результати дисертаційного дослідження і в 

установлений термін надруковані у фахових і наукових виданнях.  

Автореферат відображає зміст основних ідей дисертаційного 

дослідження. 

Втім, робота І. Б. Кіянки викликає деякі критичні зауваження, які не 

впливають на позитивне враження від дисертаційного дослідження, не 

знижують його цінності та наукової новизни. 

Перше зауваження. Дисертантка, аналізуючи популістські практики в 

контексті ідеологічного дискурсу, слушно зазначає, що «популізму бракує 

стрижневих (core) цінностей, тому він може додаватися до різних ідеологічних 

позицій: може бути і революційним, і консервативним, і лібертаріанським, і 



націоналістичним» (с. 66). В окресленому контексті виникає питання: яка з 

ідеологічних доктрин найбільш тісно корелює з популізмом, детермінуючи 

його посилення? 

Друге зауваження. Авторка детально описує різні типи популістських 

лідерів, аналізуючи діяльність грецького лідера епохи Античності Клеона 

(с. 80-82), американського президента Е. Джексона (с. 83-88), французького 

генерала Ж. Буланже (с. 88-90), одного з творців СРСР В. Лєніна (с. 91-94), 

президента Венесуели У. Чавеса (с. 97-104) та ін. Дослідження значно б 

виграло, якщо б авторка на основі такого порівняльного аналізу виокремила 

константні характеристики популізму, які, формуючи ядро портретно-

психологічної матриці популістських лідерів, не залежать від специфіки 

конкретної політичної культури. 

Третє зауваження стосується взаємозв’язку проблематики популізму із 

сучасним політико-ідеологічним процесом в Україні. У дисертаційному 

дослідженні авторка зазначає, що в політичному полі іноді зустрічаються 

позитивні ефекти популізму (с. 68). Чи можна навести приклади таких 

позитивних ефектів популізму в українському політико-ідеологічному 

просторі?  

Четверте зауваження суто технічного характеру. Більш детальне 

структурування тексту дисертації, зокрема, виділення підпунктів у підрозділах 

сприяло б більш логічному та чіткому виокремленню етапів дослідження. 

Також, з огляду на постійне використання в дослідженні цікавого фактичного 

матеріалу, дисертацію значно б посилила наявність  більшої кількості додатків.  

Незважаючи на вказані побажання та зауваження, дисертаційна робота 

І. Б. Кіянки написана зі знанням досліджуваної проблеми, авторка досить 

глибоко володіє матеріалом та логічно й стилістично його викладає.  

Таким чином, висловлені зауваження не знижують наукової цінності 

дисертаційного дослідження, вони мають характер запрошення до дискусії та 

побажання щодо продовження наукового дослідження цієї проблеми. 

 

 



 

 

 


