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BIДГYK

офiцiйного опонента

доктора полiтичних наук Мироненка Петра Володимировича

на дисертацiю Гримсько'i Марти Iгорiвни

"Крайнi правi полiтичнi партii в краУнахСвропи:

iдеологiчний та електоральний вимiри"

на здобуття наукового ступеня доктора полiтичних наук

за спецiальнiстю 23.00.02 - полiтичнi iнститути та процеси

Дослiдження теми, обрано'i Гримською M.I., е особливо актуальним для

сучаенот Укра'iни, нацiональний суверенпет та безпека яко'i значною мiрою

залежать BlД усгпшного впровадження зовнiшньополiтично'i стратегй.

Цiнностi та принципи, якт сповiдуватимуть полiтики, обранi у державах-

партнерах, прямо впливають на Ухставлення до подiй на схiдних територiях

нашо'i кра'iни. Враховуючи, що крайнi правi полiтичнi партi'i вважаються

менш прихильними до Укра'iни, анiж традицiйнi право та лтвоцентристи,

сучасна впчизняна полпична наука покликана уважно стежити за Ух

становленням та функцiонуванням у державах Свропейського Союзу. Саме це

завдання й було поставлено та успiшно виконано автором дисертацiйного

дослтдження,

Як слушно вiдзначае дисертант, сьогоднi крайнi правi полiтичнi партii

перетворюються у невiд'емну складову партiйно-полiтичних систем

европейських краУн, вперше за тривалий час стабiльностi змiнюючи Ух

характер. Враховуючи евроiнтеграцiйнi прагнення Украiни, виникае потреба

у науковому переосмисленнi сутносп, iдеологii та причин електоральнот

привабливостi цих полiтичних партiй в рамках украУнсько! полiтологii (с. 3).

Водночас дана група партiй поки що не отримала належно'i уваги серед
. ..впчизняних дослщникгв, що ще раз гпдкреслюе актуальнгсть, наукову

значимiсть та новизну дисертацiйного дослшження.
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Ознайомлення з дисерташею дае пiдстави вважати, що автор належним

чином опрацював обрану тему та отримав достовiрнi науков! результати. Про

це, зокрема, свiдчать ретельне обгрунтування актуальпосп дослщжувано)

проблематики, логiчне та виправдане подальшим викладом матерталу

визначення мети, задач, об'екту та предмету дослiдження, аргументованiсть

положень науковот новизни. Заслуговуе на увагу i обрана дисертантом

структура дисертацil, у якiй вшсшдковустъся чпка схема, за якою

реалiзувалися мета та задачi дослщження. У К1нЦ1 кожного роздтлу

виокремлено лаконiчнi, належно обгрунтован! висновки, якi вiдображають

його змiст. Це дае пiдстави характеризувати роботу як цiлiсне та завершене

дослщження,

Наукова новизна дисерташйнот роботи проявляеться у деК1ЛЬКОХ

аспектах. А саме:

• придшено значну увагу уточненню . - ..термгнологп для

характеристики полпичних партiй даного спрямування. Це питания

розглядаеться 1 зарубiжними вченими, серед яких також не мае единого

гидходу щодо найкращого термгну для lХ позначення. Автор висвгглюс цю

дискусiю, присутню в англомовнiй лiтературi, та представляс власне бачения

з врахуванням украшських реалiй;

• автор детально характеризуе iсторiю становления крайнiх правих

полггичних партiй в Сврогп. Вона вказуе на причини 1Х виникнення та

специфiку функцiонування у першi десятилiття пiсля II свгговот вгйни. Також,

належну увагу придiлено тому, як вiдбувалась еволюцiя крайнiх правих

полiтичних партiй вiд суто неофашистських власне до крайнiх правих у

контекоп змiни пiдходiв до управлiння партiями як органiзацiями та iдейно-

шннтсних засад;

• послтдовно розкривае iдеологiчний вимтр крайнiх правих

полiтичних парпй, Характеризуючи цi органiзацi1 в кожнiй з обранiй держав,

вона розглядае 1Х програмнi документи в iсторичнiй ретроспективi. Це

дозволяе простежити поступову змiну 1Хцiнностей та прiоритетiв дтяльносп ]
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показати сучасний стан крайныл правог щеологй, Варто вiдзначити i всебiчне

висвгглення поглядгв цi€l групи партiй на рiзнi сфери та проблеми
. .сусшльного життя - демокрапю та внутрпцню полпику, економгку та

. ....сошальнт вгдносини, зовнппню полпику та евротнтеграшю;

• розглянуто електоральнт успiхи крайнiх правих полггичних

партiй у рiзних крашах. Це додае дослiдженню завершеностi, оскшьки

допомагае виявити i зрозумiти причинно-наслiдковi зв'язки мтж тими чи

lНШИМИ явищами чи процесами у життi крайнiх правих i lХ популярнтстю

серед виборцiв. Для цього автор збирае та систематизуе iнформацiю про

результати виборiв рiзного рiвня У кожнiй з обраних краги i сшвставляе i"xз

тими характеристиками внутрiшньопартiйного життя та зовнццнього

середовища, якi потенцiйно могли вплинути на електоральну привабливiсть

крайнiх правих;

• в окремому роздцп автор характеризуе крайнi правт полiтичнi

партй сучаснот Украши. Бона шднгмае низку важливих та малодослiджених

питань, зокрема, щодо причин низького рiвня електоральног привабливостi

крайнiх правих полiтичних партiй, незважаючи на високий рiвень Тхньо]

впiзнаваностi серед украшського електорату . Автор обирае кiлька найбiльш

впливових крайнiх правих полiтичних партiй та розглядае iсторiю i"хнього

становлення, специфiку програмних документiв та кiлькiсть отриманих

голосiв виборцiв.

Теоретичне та практичне значення дисертацiйного дослтдження

полягае в тому, що отриманi результати е суттевим внеском у розробку

комплексного бачення крайнiх правих полiтичних партiй, яке може слугувати

основою для подальшого детального вивчення окремих аспектiв дано!

проблематики. Зокрема, у першому роздiлi "Теоретико-методологiчнi засади

дослiдження крайнiх правих полiтичних партiй" охарактеризовано поширенi

серед захiдних вчених пiдходи до позначення цiE:i"групи полiтичних парпй.

Автор наводить доволi вичерпний перелiк таких понять - "неофашистськi",

"нов]", "антиiммiгрантськi", "популiстськi", "радикальнi" та "крайнi" - а
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також lxHix комбiнацiй, висвгглюючи переваги та недолгки використання в

украlнськiй полiтологil. Чiтко пiдкреслено важливiсть вiдмежування цих

партiй вiд сучасних органiзацiй i рухгв фашистського спрямування та

показано lХ вiдмiнностi. При цьому, розкриваючи кожен з термцпв, автор

опираетъся на працi вiдомих зарубiжних дослiдникiв крайнiх правих

полпичних парпй, критично переосмислюючи Ух пiдходи, що шдвищуе

ргвень обгрунтованосп обрання термгну, який 1 використовуеться У

дисертацil.

Традицiйно для першого РОЗД1лу дисертацiйних дослтджень автор

розкривае стугпнь науково] розробленостi проблематики крайнiх правих

полiтичних партiй, характеризуючи найбiльш впливовi працi зарубiжних та

украшських вчених, якi розглядали дану проблематику . Разом з тим, варто

пiдкреслити структурованiсть цi€1 частини роботи. Автор починае з кiлькох

праць, якi вважаються найавторитетнiшими у цiй галузi i якi стали основою

для перевежног бiльшостi iнших дослiджень. Належна увага придшяеться як

науковим роботам, присвяченим загальнотеоретичним питанням (сутнiсть

крайнiх правих, iсторiя, iдеологiя тощо), так i тим, якi фокусують увагу на

однiй або декiлькох краlн.

у другому роздiлi "Становлення крайнiх правих полпичних партiй в

крагнах Свропи" пред ставлено . .гсторцо ...шет групи партiй, зокрема,

виокремлено два головних етапи lХ становлення. Це дозволило показати

специфiку крайнiх прав их щодо сучасних фашистських полiтичних сил та

поступово розкрити lХ перехiд вiд iдей неофашизму до унiкально"i,

притаманнот лише 1М системи шнностей. Наслiдуючи традицй захiдних

дослiджень крайнiх правих, автор починае розгляд цi€1 групи партiй з тих

краш, де вплив фашизму був особливо вiдчутним - Iталil, Нiмеччини, Австрц

та Францй. Вона шдкреслюс, що у першi роки lХ iснування рiвень пiдтримки

був надзвичайно високим i показуе, що призвело до його зниження та

поступового повернення цих партiй до активного полiтичного життя.
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Не менш цiкавою е i спроба систематизувати т! чинники, якi сприяли

радикалiзацii" електоральних преференцiй пiд час другого етапу [сторй

крайнiх правих полiтичних парпй, Це дозволило закласти основи для

кращого розумiння специфiки цi6 групи полiтичних партiй та Ухмiсця i ролi в

суспiльно-полiтичному ЖИТТl европейських держав. Зокрема, було

виокремлено ДВl групи таких ЧИННИК1в. Пер ша з них стосуеться

трансформацiй, викликаних iммiграцiею, глобашзашею, поширенням iдей

мультикультуралiзму i неспроможнiстю традицiйних полiтичних партiй

належно реагувати на цi проблеми. Друга група ЧИННИК1вотримала назву

iнституцiйнi та пов' язана безпосередньо з самими крайнiми правими

ПОЛ1ТИЧНИМИпартiями (Ух структурою, особливiстю лiдерства, наявнiстю

фiнансовоi" бази) та умовами середовища, в яких вони функшонують (виборча

система, правила реестрацй партiй та [н.).

Практичне значення даного дослiдження повною мiрою розкриваеться у

треть ому та четвертому роздiлах дисертацiйноi" роботи. Зокрема, у третьому

роздiлi "Специфiка iдеологiчно-цiннiсних засад европейських крайнiх правих

полiтичних партiй" представлено iдеологiю дано! групи полiтичних сил.

Автор слушно зазначае, що найкраще цiнностi крайнiх правих можна

розкрити через висвiтлення Ух поглядiв у рiзних сферах суспiльного життя

(демократiя i внутрiшня полiтика держави, економгка i соцiальна держава,

суспiльнi вiдносини i зовнiшня полiтика держави), що i було зроблено в

межах даного роздiлу. Охарактеризовано так! особливосп iдеологii" крайнiх

правих як вiдданiсть прямiй демократй, надання переваги порядку перед

свободою, антисистемнтстъ, так званий «шовiнiзм у сферi загального

добро буту» , дерегуляшя у сферi шдприемництва, протекшошзм для

нацiонального виробника, особливо для малого та середнього бiзнесу,

нативтзм, негативне ставлення до глобалiзацii" i мультикультурашзму та

€вроскептицизм.

Четвертий роздiл "Зростання електоральнот пiдтримки крайнiх правих

партiй в крагнах Свропи" присвячено аналiзу рiвня популярностi полiтичних
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партiй даног групи в п' яти европейських кряшах - Нiмеччинi, Австрй,

Францй, Швецй та Угорщинi. Оскiльки у другому роздiлi уже було

представлено перший етап [сторл крайнiх правих у всгх цих державах, тут

увагу придiлено новiтньому пергоду iснування цих полiтичних сил. Зокрема,

розглянуто так] крайнi правi полiтичнi партiй як: Нашонал-демократична

партiя Нiмеччини, Нiмецький народний союз, партiя Республiканцi та

Альтернатива для Нiмеччини (Нiмеччина); Партiя свободи Австрй, Альянс за

майбутне Австрй та Команда Штронаха (Австрiя); Нацiональний фронт,

Нацiональний республiканський рух та Союз нацiональних правих (Францiя);

Нова демократiя та Шведськi демократи (Швецiя) та Угорська партiя

справедливосп та життя i Рух за кращу Угорщину (Угорщина). Окрему увагу

придiлено у спробам об' еднання зусиль европейських крайнiх правих на ргвн!

загальноевропейських iнституцiй, зокрема, Свропейського Парламенту.

Розглянуто так! загальноевропейськ] об' сднання як "Свронат" (Свропейський

нацiональний союз), Свропейський нацiональний фронт, Альянс

европейських нацюнальних рухгв, Свропейський альянс за свободу.

Охарактеризовано спроби формування сдиног фракцй крайнiх правих у

Свропсйському Парламентi та наголошено, що i до сьогоднi представники

цi€У групи партiй роздiленi мiж двома полпичними групами - власне

крайнiми правими та евроскептиками.

У п'ятому роздцп дисертацiйного дослгдження "Iдеологiчна та

електоральна складовi украшських крайнiх правих полiтичних партiй" автор

придшяе увагу [сгори та сучасному стану крайнiх правих полiтичних партiй в

Украпп. Оригiнальним е пiдхiд автора дослiдження до перiодизацiУ [сторй

полiтичних партiй цiсУгрупи в наций державi. Як i у випадку з партiями в

iнших крашах, вiтчизнянi крайнi правi також пройшли два етапи свого

становлення, однак, часовi рамки цих перiодiв суттево вiдрiзнялись. На думку

дисертанта, перший етап [сгорц' крайнiх правих розпочався у кiнцi 80-х рр.

:хх СТ., а другий - з 2010 р., коли цi партй здiйснили електоральний прорив.

Серед украгнських крайнiх правих полiтичних партiй розглянуто Украшську
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нашональну асамблею, Конгрес украгнських нацiоналiстiв, Всеукрашське

обеднання "Свобода", Правий сектор та УНА-УНСО.

у висновках зроблено необхiднi пiдсумки дослiдження, яю прямо

вiдображають внесок автора у вивчення цiеi" проблеми. Дисертанту вдалося

виокремити специфiку крайнiх правих полiтичних партiй як однiеi" з

найвпливовiших партiйно-полiтичних груп сучасностi, що i було основним

завданням дисерташйног роботи. У результап наукового пошуку було

грунтовно дослщжено СУТН1сть крайнiх правих полпичних партiй,

простежено lХ iсторичний розвиток та становления, виокремлено ГОЛОВН1

причини зростання i"x електоральнот пiдтримки, охарактеризовано ключовi
... . .1Де1 та шнносп, що в сукупносп шдтверджуе теоретичне та прикладне

...значения дисертацц.

Поряд iз позитивами рецензованот дисертацй, все ж, СЛlДвисловити

деяю зауваження:

Перше, обираючи держави для дослiджения крайнiх правих полiтичних

партiй, автору варто було б розглянути i Росiю. Чимало зарубiжних вчених

аналiзують росiйських крайнiх правих у свотх працях, а враховуючи схожiсть

партiйно-полiтичних спектрiв Украши та Росй, це допомогло б збагатити

дослтдження i краще представити специфiку власне украшських крайнiх

правих.

Друге, погоджуючись з дисертантом щодо нетотожностi крайнiх правих

полiтичних партiй та сучасних неофашистських органiзацiй та рухгв, ми

вважаемо, що автору варто було б детальнiше розглянути це питания.

Незважаючи на порiвняно тривалу iсторiю цiеl групи полiтичних партiй, таку

плутанину можна доволi часто зустрiти як у засобах масово] iнформацii", так i

в наукових працях. Оскiльки метою дисертацiйного дослiдження було

виокремлення специфiки цих полiтичних партiй, це питания заслуговуе на

особливу увагу i могло б бути представленим навiть в окремому роздiлi.
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Трете, як справедливо зазначае дисертант, на електоральну успiшнiсть

крайнiх правих полiтичних партiй впливають так звант гнститушйн! чинники.

На думку дисертанта, радикалiзацiя преференцiй виборцiв ыдбуваетъся за
. ..умови наявностт певних сусшльно-полпичних передумов, однак, те, чи

зможуть крайнi правi використати цей момент залежить вiд Ух внутрiшньоУ

ситуацй та впливу зовнiшнього середовища. Характеризуючи крайнiх правих

в сучаснiй Украцп, варто було б окремо зупинитись на наявностi чи

вiдсутностi цих передумов. Це дозволило б краще спрогнозувати майбутнiй

роз виток вiтчизняних полiтичних партiй даного спрямування.

Змiст автореферату е iдентичним щодо основних положень дисертацiУ.

Опублiкованi науков! працi здобувача вiдображають змiст дисертацiУ.

Однак, вказанi зауваження суттево не знижують рiвень дослiдження.

Структура та основний змiст дисертацп вiдповiдають поставленим задачам,

автореферат адекватно вщображас ЗМIСТ дисертацiйноУ роботи. За

актуальнгстю обранот теми, науковою новизною 1 практичним значенням

отриманих результатiв дисертацiйна робота Гримськот Марти Iгорiвни

"Крайнi правi полiтичнi партй в державах Свропи: iдеологiчний та

електоральний вимiри" вщповщае вимогам МОН УкраУни та "Порядку

присудження наукових ступенiв", затвердженого Постановою Кабiнету

Мппстргв Украши вiд 24 липня 2013 року NQ 567 (зi змiнами), а гi автор

заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора полпичних наук за

спецiальнiстю 23.00.02 - полiтичнi iнститути та процеси.

Офiцiйний опонент:

доктор полпичних наук,

директор ГО" '~P(} ний iнститут гуманiтарних технологiй"

~

~HKO
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Вщгук

офiцiйного опонента, доктора полiтичних наук, професора

Латнпнот Наталil Анатолйвни

на дисертацiю Гримськот Марти Iгорiвни «Крайнi правi полiтичнi партй в

кратная Свропи: iдеологiчний та електоральний вимтри»,

подану на здобуття наукового ступ еня доктора полiтичних наук за

спецiальнiстю 23.00.02 - полiтичнi iнститути та процеси

«Головна вада демокрали в тому, що лише партiя, позбавлена влади, знас,

як керувати крашою», - зазначав Л. Пiтер. Проте, незалежно вiд свого статусу в

полiтичнiй систем], крайнi правi полiтичнi партi'i завжди мають багато рецептiв

i пропозицiй як здiйснювати керiвництво ттею чи iншою крагною. Hi для кого
. -.. .сьогоднт не е таемницею, що саме партп правого спектру активно позицюнують

себе на полiтичнiй арен! Свропи, Тому дослiдження дано! проблеми, яком у

присвячена дисертацiйна робота Гримськог M.I., безумовно, е актуальним та
. . о.. "нагальним, оскгльки саме полггичн: партц е одним з основних гнститупв

. "полпичнот системи 1 зокрема вони дозволяють громадянам держави

найповнiше виявити себе в якостi суб'скпв полпичног дiяльностi, полпики i

влади.

Актуальнiсть дослiджувано'i проблеми тпдсилюетъся тим, що в

украгнському науковому дискурс! крайнi правi полiтичнi партп час в1Д часу

стають предметом дискусiйних обговорень, однак грунтовних комплексних

дослiджень з цього приводу украгнсьюй полпологи не вистачае.

Хотiлося б пригадати слова Утнстона Черчiлля, який говорив, що
. . . ..

«вгдмзннють державного дгяча вгд полпика полягае в тому, ЩО полпик

оргентуеться на наступнi вибори, а державний дiяч - на наступне поколiння».

Це дуже слушна думка i у наш час. В цьому контекст! iдеологiчний та

електоральний вимiри крайнiх правих полiтичних партiй в крашах Свропи

ыдтграють не аби яку роль, оскiльки державнi дiячi формуються в лавах
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полпичних парпй, Впм так само, як i полпики. 1 дан ий чинник ще раз

шдкреслюе актуальнiсть обрано"i дисертанткою теми дослiдження.

Дисертацiйна робота M.I. Гримсько"i виконана в межах комплекснот

науковог програми Ки"iвського нашопального унiверситету iMeHi Тараса

Шевченка «Модернiзацiя сусшльного розвитку Украши в умовах свiтових

процесiв глобалiзацi"i» та науково-дослiдно"i теми фiлософського факультету

11 БФО41-01 «Фшософсько-свггоглядн! та полiтологiчнi аспекти гуманггарного

роз витку сучасного сусшльства».

Потрiбно зазначити, що дисертантка вдало 1 чггко визначила мету

дисертацiйного дослiдження - з' ясування специфiки крайнiх правих полiтичних

партiй в державах Свропи з погляду lX iдеологi"i та електоральног

привабливостi.

Не викликае заперечень технолспя побудови дослiдницько"i стратеги та

теоретична база дисертацiйно"i роботи. Зокрема, структура дисертацц

M.I. Гримськот е шлюною та лопчною, виокремленi роздiли дозволяють
. .. . . .рацюнально висвгглити хгд наукового дослщження та отримаю результати, ЯК1

послiдовно вiдображають головнi аспекти дослiджувано"i проблематики.

У вступi дисертацiйно"i роботи достатньою мiрою обгрунтовано вст

необхiднi структурн! елементи: актуальнiсть теми дослiдження; зв' язок роботи

з науковими програмами, планами, темами; мету i задачi дослiдження; обскт,

предмет, методи дослщження; наукову новизну, практичне значення та

апробацiю одержаних результатiв; особистий внесок здобувачки; публiкацi"i;

структуру дисертацп.

Як засвщчуе змiст дисертацiйного дослтдження Гримсько"i M.I., гi

монографи та основних публiкацiй наукова новизна одержаних результаттв €

переконливою 1 доведеною.

Особливо необхiдно втдзначити, що Гримська M.I. комплексно

представила iдеологiю крайнiх правих полiтичних партiй, висвiтливши процес

гi становлення вiд так званого «iсторичного фашизму», який був пщгрунтям для
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функцiонування перших крайнiх правих полггичних партiй, до сучасного
. .

вигляду; розкрила сутшсть понять «нативгзм», «авторитаризм» та «ПОПУЛ1зм»

як основних характеристик iдеологii" полiтичних партiй крайньо-правого

спектру; охарактеризувала антисистемнiсть крайнiх правих, Ух схильнiсть до
.. ..виокремлення основних «воропв», якт с джерелом СУСШЛЬНО-ПОЛ1тичних

проблем.

Звертае на себе увагу, що в роботi M.I. Гримськот репрезентовано

практичний вияв iдеологii" крайнiх правих полiтичних партiй у lХ програмних

та передвиборчих документах завдяки аналiзу програм крайнiх правих

Нiмеччини, Австрп, Францй, Швецп та У горщини.

Дисертантка уточнила та доповнила термiнологiю, яка ВИКОРИСТОВУ€ТЬСЯ

дЛЯ характеристики полiтичних партiй даного спрямування. На основ!

узагальнення ртзних пiдходiв було виокремлено термiни, якi найчастiше

застосовуються для позначення подiбних партiй - «неофашистськ!», «нов!

правт», «антиiммiгрантськi», «популiстськi», «крайнi правi» та «радикальнi

правт».

M.I. Гримська розкрила специфiку двох основних еташв становлення

крайнiх правих полiтичних парпй. Перший етап (вiд завершення Другог

свгговог вiйни до 80-х рр. ХХ ст.) вiдзначався електоральною марпнашзашсю та

iдеологiчним пошукам крайнiх правих, а другий (з 80-х рр. ХХ ст. i до сьогоднi)

- виникненням нових крайнiх правих полiтичних партiй, позбавлених асоцiацiй

з так званим «iсторичним фашизмом», а також трансформашею i оновленням
. . .. .. .
гснуючих, що перетворило даю полпичнт сили у ыддан: основним шнностям

крайньот право; iдеологii" та спроможнi здiйснити електоральний прорив 1

закрiпитись у партiйно-полiтичних системах свогх краги.

В дисертацiйному . .
ДОСЛ1дженН1 M.I. Гримськог узагальнено та

охарактеризовано головнi причини, якi сприяли зростанню електоральнот

привабливостi крайнiх правих полiтичних парпй, Виокремлено двi групи таких

причин. До реаЛ1ЯМИпершот пов'язанiвщносяться чинники, з
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постiндустрiального сусгпльства 1 поя вою нових ВИКЛИК1в,якi потребували

радикально нових вiдповiдей - iммiграцП, глобалiзацi'i, мультикультуралiзму.

Друга група включае iнституцiйнi чинники, серед яких - тип виборчот системи,

iншi правила виборiв, наявнiсть сильного лiдера, розвиненог органiзацiйно'i

структури, достатнього фiнансування для ведення дiяльностi тощо.

Розглядаючи у першому роздiлi (с. 12-70) теоретико-методологiчнi засади

дослiдження крайнiх правих полiтичних партiй, авторка зшйснюс комплексний

аналiз основних пiдходiв до використовуванот термiнологi'i i широкого спектру

наукових джерел, в яких представлено ключовi характеристики обекту та

предмету дослщження.

M.I. Гримська зауважуе, що у полiтицi термгн «нов! правi» вперше почав

використовуватись для позначення правих (консервативних) партiй, якi у

другiй половинт ХХ СТ. пройшли етап iдеологiчного та органiзацiйного

оновлення. Тобто, це були традицiйнi правi, якi дещо адаптували свог цiннiснi

засади та внутрiшню структуру до нових реалiй, але загалом залишились

практично такими ж з огляду на соцiальну базу тощо (с. 16).

Абсолютно правильним, на нашу думку е використання M.I. Гримською

рiзноманiтних пiдходiв до класифiкацi'i крайнiх правих, виокремлених датським

науковцем Касом Мудде (с. 29-39).

Авторка слушно констатус, що причини зростання популярностi крайнiх

правих полiтичних партiй (за П. Hoppic) можна подiлити на три великi групи,

якi мають назви «регульований ринок», «електоральний попиг» та «пропозицiя

полiтичних партiй» (с. 52).

У другому роздiлi (с. 71-145)дисертантка висвгглюе становлення крайнiх

правих полiтичних партiй в державах Свропи, змальовуючи головнi етапи та

електоральну шдтримку.

Не викликае сумшву висновок M.I. Гримськог про те, що шсля

завершення Другог свгговот вiйни крайнi правi полiтичнi партi'i, передусгм,

виникають у тих державах, якi зазнали найбiльшого впливу фашистських чи
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нацистських режимiв - Нiмеччинi, Iталil та Аветри. Також до цього перешку

варто додати i Францiю, де популярнiсть колаборацiонiстського уряду Вiшi

була доволi високою, незважаючи на його окупацiйний характер (с. 72).

M.I. Гримська наголошуе, що першою крайньою правою полiтичною

парпею прийнято вважати «Iталiйський соцiальний рух», який виник у 1946 р.

Оскiльки це трапилось лише через пiвтора роки пiсля повалення фашизму в

Iталi"i, важко було передбачити i"i електоральну привабливiсть, проте, саме ця

полiтична сила спромоглась досягти значно бiльших успiхiв, анiж iншi крайнi

правi, заснованi приблизно у той же час. Тому i"i розглядають як iдейну

натхненницю тих партiй, що виникли дещо пiзнiше (с. 72-73).

Можна погодитись завторкою i в тому, що перiод з 1953 по 1964 рр.

характеризустъся поступовою марпналгзашсю крайнiх правих полiтичних

партiй в Нiмеччинi (с. 77).

Ще одн.сю кратною, де крайнi правт полiтичнi партц почали виникати

практично одразу шсля завершення Другот свгговог вiйни, на думку

M.I. Гримськог, була Австрiя. Специфiка поштичного життя шет держави

полягае у тому, що в нiй, ще починаючи з XIX ст. iснували три так зваш

«табори» або групи полiтичних партiй, кожна з яких представляла свою

систему шнностей. Першi два табори були бiльш консолiдованими та

стабiльними i представляли, вiдповiдно, соцiалiстичну та католицьку iдеологiю.

Третiй табiр був значно фрагментованiшим та утворювався рiзноманiтними

органiзацiями та рухами, що вiдстоювали iдеали нацiоналiзму (с. 79-80).

Дисертантка доводить, що другий етап тсторл крайнiх правих полiтичних

партiй розпочався у 1980-х рр. i тривас досi. У зарубiжних джерелах його iнодi

називають пергодом «закршлення», оскiльки саме у цей перiод крайнi правi у

багатьох европейських державах почали переходити зi статусу маргiнальних та

суто позапарламентських i позасистемних полiтичних сил у невш'смний

елемент партiйно-полiтичного спектру. у той же час починають зростати i lХ

електоральнi успiхи. Чимало крайнiх прав их саме тодi вперше здобувають
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представництво у мтсцевих органах влади, а п, хто залишався на мтсцевому

ргвн] - переходять на нашональний. Деякi з них навггь спромоглись одержати

достатню пiдтримку для участi у формуваннi парламентськог коалiцii' та уряду

(с. 99).

Не викликае заперечень твердження дисертантки про те, що формування
. .постшдустртального сукупнгстъ . .суспшьно-полпичнихсусгпльства та

трансформацiй, зумовлена цим, може розглядатися як передумова зростання

електоральнот пiдтримки крайнiх правих полiтичних партiй (с. 114).

Часто на практицi трапляеться так, що крайнi правi полiтичнi партп
. . .

придшяютъ основну увагу наявностт у них харизматичного лгдера, - стверджус

M.I. Гримська (с. 140). ця стратегiя мае право на життя, оскiльки у добу

швидкого поширення iнформацil та практично безперервних комунiкацiй

вмтння взаемодгяти з засобами массвот шформацп', утримувати увагу

рiзноманiтних аудиторiй, переконливо та гарно говорити, дозволяс збiльшити

впiзнаванiсть парта, що може стати першим кроком на шляху здобуття нею

бажанот пiдтримки.

у третьому роздiлi наукового досшдження (с. 146-220) M.I. Гримська

характеризуе специфiку iдеологiчно-цiннiсних засад крайнiх правих полiтичних

парпй.

Здобувачка вважас, що вихтдною тезою фашизму е вгра уприродню

нергвнгстъ людей. Вiд народження кожен iндивiд мае рiзнi здiбностi та таланти i

цi вiдмiнностi стають ще очевиднiшими з кожним роком його життя. Як
. .. .. .

наслгдок, сусшльство BlД природи також е герархгчним та мае в своему склаш

елiту i масу. Бiльшiсть народу входить до маси, яка характеризуегъся

слабкiстю, iнертнiстю, неспроможнiстю приймати рiшення та брати на себе

вiдповiдальнiсть. Масу спрямовуе елiта як цiлiсна СУСП1льнагрупа. 3 елiти

виокремлюеться лiдер, який скеровус елiту (с. 147).
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Особливу увагу дисертантка звертае на те, що першим кроком при аналiзi

БУДЬ-ЯКО1iдеологi1 е вивчення i"i принципiв щодо управлiння державою i

внутрпцньот полпики (с. 155).

M.I. Гримська цiлком справедливо зазначае, що до ДРУГО1групи поглядiв,

притаманних крайнiм правим полiтичним партiям, вiдносяться 1Хп~реконання,

що стосуються економiки та сошальнот держави. При характеристицi БУДЬ-ЯКО1

з мейнстрiмових iдеологiй економгка часто одержуе найбiльшу увагу.

Практично yci партц сучасностi наголошують на свотй вiдданостi щеям
.. .демократц, прав людини, вщповщальносп влади перед народом тощо, тому

вiдмiнностi мiж ними найпростiше прослiдкувати через економiчнi погляди, якi

стосуються ПрИЙНЯТНО1для партц мiри втручання держави в економтку задля

перерозподiлу ресурсгв i подолання нергвносп (с. 167-1 77).

Дисертантка, характеризуючи погляди крайнiх правих полiтичних партiй

на зовнiшню полiтику, виокремлюс двi головнi проблеми, r;rрисутнi у

переважнiй бiльшостi 1Хпрограм - глобалiзацiю та евроiнтеграцiю (с. 196-217).

Четвертий роздiл дисерташйног роботи M.I. ГРИМСЬКО1(с. 221-309)

присвячено дослтдженню електоральних усгпхгв крайнiх правих полiтичних

партiй в державах Свропи,

M.I. Гримська стверджуе, що маючи довош . .складну тсторпо, яка

характеризустъся пергодами тривалих криз, розкошв, зникнення i об'еднання

партiй, крайнi правi в Нiмеччинi змогли поступово подолати цi негативнi

тенденцц i сьогоднi стають дедалi бiльш привабливими для нiмецьких

виборцiв. Хоча рiвень електоральнот пiдтримки, який вони здобувають, був

порiвняно низьким до останнього часу, однак Нiмеччина е важливим обектом

та предметом даного дослiдження ще й у тому контекст], що голосування за

крайнiх правих тут часто пов' язустъся з носгальпою за нацизмом, а тому навiть

п, хто пiдтримуе iдейно-цiннiснi засади цiel групи партiй, намагаються бути

максимально обережними у висловленнi таКО1пiдтримки, що 1 призводить до

одержання низьких вiдсоткiв на виборах (с. 221-222).
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Здобувачка зауважуе, що початок другого етапу розвитку крайнiх правих

полiтичних партiй в Австрй пов' язують з обранням на посаду голови

найбiльшо"i полiтичноi' сили цього iдеологiчного спрямування - Партii' свободи

Австрй - Йорга Хайдера у 1986 р. Полпик вважався одним з найрадикальнiших

представпикгв партц, що призвело до руйнування коалщц з сошал-

демократами, в яку у той час входила Партiя свободи Австрп, та втрати нею

позицiй в урядi. Водночас, обрана Й. Хайдером стратегiя стала пiдrрунтям для

остаточного подолання парпею маргiналiзацii' i здобуття дедалi бiльших

електоральних успiхiв (с. 244-254).

Можна цiлком погодитись з дисертанткою у тому, що крайнi правт

полiтичнi партii' у Францii', як i в бiльшостi европейських краш, де цi полiтичнi

сили виникали ранiше (одразу гпсля Другот свгговог вiйни), але подолали

маргiналiзацiю у 80-90-х рр. ХХ ст., також неоднорщю та довош

фрагментованi. У державi € домiнуюча крайня права партiя - Нацiональний

фронт - яка дедалi бiльше змщнюе свот позицп У ситуали так эванот

«мгграшйног кризи» останюх рокгв. Йому протистопь низка менших

полiтичних партiй, якi вiдстоюють крайнi правi цiнностi та намагаються

створити альтернативу, хай i безуспiшно (с. 271-272).

На думку M.I. Гримськог, на вiдмiну вiд Нiмеччини, Австрп та Францп у

Швецп та Угорщинi бiльш типовою € ситуацiя iснування одниз' домтнуючог

крайньот правоi' полiтичноi' партii', яка эбертгае вплив протягом певного часу, а

потiм "ii змтнюе iнша, що приходить на i"i мiсце. Це не виключае можливостi

виникнення чи ведення активнот дiяльностi другою, третьою та подальшими

крайнiми правими полпичними парТ1ЯМИ, але вони залишаються

маргiнальними та практично не одержують пiдтримки (с. 307-308).

У п'ятому роздiлi дисертацл (с. 310-370) M.I. Гримською прослiдковано

iдеологiчний та електоральний вимiр крайнiх правих полiтичних партiй в

сучаснiй Украцп.
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Дисертантка пропонус вести в1ДШКгсторп украгнських крайнiх правих

полiтичних партiй з кiнця 80-х - початку 90-х рр. ХХ ст. (с. 313).

Авторка переконливо доводить, що важливою характеристикою крайнiх

правих полiтичних партiй в Украцп е Ух вiдносна iдеологiчна стабiльнiсть.

Вiдстоюючи з самого початку свого iснування цiнностi, якi можна вважати

крайнiми правими, цi партц практично не вiдступали вiд СВОУХпозицiй (с. 329-

331).

M.I. Гримська робить висновок про те, що з одного боку, укратнськ]

крайнi правт . .полгтичнт ...
партп залишаються довош марпнашзованими,

здобуваючи незначний ртвень пiдтримки. 3 iншого боку, Ti питання i проблеми,

якi традицiйно вважаються крайнiми правими, поступово переймають i iншi

полiтичнi партil сучасног Украгни, що яскраво свiдчить про зростання Ух

впливу. Кртм того, ргвень впiзнаваностi цих полiтичних партiй суттсво вищий,

анiж ргвень впiзнаваностi навпъ провiдних захщноевропейських крайнiх правих

у першi десятилiття Ух [сторп, Цього було досягнуто, В основному, завдяки

активнiй вуличнiй дiяльностi (С. 357).

У програмних документах украшських крайнiх правих полiтичних партiй

наявнi практично yci традицiйнi для крайньот право) iдеологii" принципи -

нативгзм (захист культури, гсгорп),
. ..нашональнот . .

гдентичностт, мови,

економiчний протекцiонiзм (пiдтримка нацiонального виробника), широке

впровадження гнструменпв прямот демократй, наголос на необхiдностi

розбудови сильних збройних сил, ведення незалежно; эовнлцньо; полпики

тощо, - констатуе M.I. Гримська (С. 369).

Вважаемо за необхiдне звернути увагу на апробацiю результаттв

дисертацiйного дослiдження Гримсько] M.I. Перелiк наукових заходiв, у яких

брала участь Гримська M.I. свтдчитъ про те, що сутН1СЮ результати
. .досшдження достатньо оприлюднею.
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Разом з тим, хотiлося б висловити певнi мiркування з приводу спiрних,

дискусiйних моменпв дисертацп Гримськот M.I. та змалювати деякi зауваження

i побажання.

По- перше, розглядаючи у першому роздцп дисертацiйного дослiдження

основнт пiдходи до термiнологi"i науковог роботи, автор ка зосереджуетъся на

дефiнiцiях «неофашистськi . .
полпичнт партп», «НОВ1», «НОВ1 правг» ,

«антиiммiгрантськi», «популiстськi», «крайнг», «радикальнт» тощо (с. 12-26),

проте жодним чином не згадус про визначення власне партil. На нашу думку,

оскiльки дисертацiйна робота присвячена одному з провiдних iнститутiв

полiтично"i системи, а саме полiтичним партiям, дослiдження тiльки виграло б

вiд того, що серед теоретико-методологiчних засад було б зазначено що таке

парпя.

По-друге, в ycix п'яти роздiлах дисертацп M.I. Гримська доволi широко

оперуе поняттями «iдеологiя», «нашя», «нацiоналiзм», «нашональний» (с. 13,

17, 31, 40, 70, 94, 98,146, 330 тощо), однак, не дае характерних рис даних

дефгнппй. Ми вважаемо, що доречним було б показати, хоча б лапiдарно, чим

назван: вище поняття вiдрiзняються одне вiд одного. Наприклад, чи тснус

ргзниця мгж нацiоналiзмом i патрiотизмом? Чи можна вважати нацiоналiзм

iдеологiею?

По-трете, специфiку . .
щеолопчно-у третьому роздцц, аналгзуючи

шннгсних засад свропейських крайнiх правих полiтичних партiй, дисертантка

зазначае, що «... крайнi правi вiдстоюють необхiднiсть трансформацп юнуючог

моделi демократil. У гi центрi мае бути воля народу, яка повинна стати

гпдгрунгям прийняття будь-яких гголпичних рццень вщ основних
. . .нормативно-правових акттв держави як-от конститушя та закони до устх

постанов, указгв 1 т.д., якi регулюють поточне життя держави. Потреби та

гитереси громадян мають бути дороговказом для ycix полiтикiв i полiтичних

iнституцiй, незалежно вiд Ух повноважень - президенти, уряди, парламенти,

полiтичнi партп, органiзацi"i тощо. Тобто, владу потрiбно максимально
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повернути народу» (с. 156). Yci ми знаемо, що демокрапя, в першу чергу,

означае народовладдя. Виникас певний парадокс: демократiя - це влада народу

i «владу потрiбно максимально повернути народу». Звiдси випливас, що в

iснуючiй моделi демокраги народ не володге владою. Питання: яка ж це тодi

демократiя? 1як ви собi уявлясте, суто технiчно, максимальне здiйснення влади

народом, адже народ - доволi обширна категорiя?!

По-четверте, знову ж таки у третьому роздпп, M.I. Гримська,

характеризуючи iдеологiю крайнiх правих, акцентуе увагу на тому, що

«найбiльша увага у Ухпрограмних документах придiляеться баченню народу як

основи нацiональноi" держави. Народ визначасться як сукупнiсть людей iз

стпльною . .
тсторгею, культурою, який проживае на певнiй територп та

самостiйно приймае рццення щодо свого повсякденного життя. Головний

наголос, при цьому робиться не на етН1ЧН1особливосп. а на культуру, яка

розглядастъся як своерiдний фундамент, що утримуе народ разом та формуе

його спiльну iдентичнiсть. Збереження нацiональноi" культури вважаетъся

одним з основних завдань держави» (с. 177). Це, безумовно, е дуже

позитивним, однак назвiть, будь-ласка, що конкретно, якi практичнi кроки

пропонують крайнi правi полiтичнi партii" у свотх програмних документах для

виконання цього одного з основних завдань держави? Яким чином можна

зберегти нашональну культуру?

1, нарештi, по-п'яте, як кореспондуються помiж собою два традицiйних

для крайньог право) iдеологii" принципи - «нативгзм» (с. 177 i т. гн.), який

передбачае одвiчний пошук воропв i вже, апрiорi, нерiвнiсть та «широке

впровадження гнструменпв прямот демократа» (с. 369), характерною рисою

якот е рiвнiсть ycix громадян держави? Чи не здастъся вам, що це

взаемовиключнi принципи? Якщо «нг», тодi як Ухможна одночасно впровадити

у життя?

Проте, необхiдно зазначити, що вищенаведент зауваження загалом не

впливають на сутнiсть i результати виконаного Гримською M.I. дисертацiйного
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дослтдження та не зменшують його науковот . .шиносп. Дисертанткою

поставлено 1 розв' язано важливу наукову проблему, яка полягае у створенн!

теоретико-методолоГ1ЧНИХ засад для прогнозування подальшого розвитку

крайнiх правих полiтичних партiй в крашах Свропи, в тому числi i в Украпп.

Змiст автореферату е iдентичним щодо основних положень дисертацй,

Опублiкованi науковт працi здобувачки вiдображають змiст дисертацil.

Дисертацiя Гримськог Марти Iгорiвни «Крайнi правi полiтичнi партц в

крагнах Свропи: iдеологiчний та електоральний вимгри» являе собою

самостiйне завершене дослiдження, виконане на широкiй джерельнiй i сучаснiй

теоретичнiй основг, lЗ дотриманням принципiв науковог методологп, повнiстю

вiдповiдае вимогам «Порядку присудження наукових ступенiв» , затвердженого

постановою Кабiнету Мппстргв Украши вiд 24 липня 2013 р. NQ 567 (зi

змiнами), а гi авторка - Гримська Марта Тгоргвна - заслуговуе на присудження

lЙ ступеня доктора полiтичних наук за спецiальнiстю 23.00.02 - полiтичнi

гнститути та процеси.

Офiцiйний опонент,

доктор полiтичних наук, професор,

завiдувач кафедри фiлософських

та соцiальних наук

Ки[вського нацiонального

Н.А. Латигiнаторговельно-економгчного у
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