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1. Актуальність роботи.   

Суспільно-політичний феномен популізму маючи «демократичну 

природу», у форматі «соціальної норми» фоново присутній в політичному 

просторі, проте, в умовах радикальних суспільно-політичних трансформацій 

ХХ–ХХІ століття, – глобалізація, криза представницьких демократій, 

неефективність політико-владних інституцій, системні економічні кризи,  що 

корелюють зі зростанням безробіття, бідності, неконтрольованої міграції, 

культурна уніфікація та масифікація як домінанти свідомості сучасного світу, 

– трансформували популізм у «загрозливу патологію», масштаб та динаміка 

якої призводять до «викривлення та спотворення» політичної реальності, 

утворюючи небезпекові кластери для демократичних процесів 

державотворення. Сучасний політичний простір перевантажений 

різноманітними кризовими явищами спровокував соціальний запит на 

«альтернативних політиків»/«нові обличчя»/«позасистемних людей», які, на 

думку сучасного виборця, здатні «відновити справедливе народовладдя», 

відтак, феномен популізму стає соціально-політичним трендом сучасності, – 

Д. Трамп (США), Б. Грілло «Рух П’ять Зірок» (Італія), рух «Жовтих Жилетів» 

(Франція), Й. Гнарр (Ісландія), П. Фортайн (Нідерланди), В. Зеленський 

(Україна) та ін. Тож, природа, сутність, специфіка, політико-мобілізаційний 

потенціал, а також пошук стратегій ефективної протидії феномену популізм 

постають актуальною «науково-дослідницькою опцією», на яку спрямоване 

дане дисертаційне дослідження. 

2. Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження: 

розглянути інформаційно-безпековий аспект соціально-політичного 

феномену популізм (на прикладі українського суспільства). 

Завдання дослідження: 

1) здійснити історико-політологічну ретроспекцію суспільно-

політичного феномену популізм, відстежуючи його еволюцію від 



«протоідей» Стародавніх часів до «фундаментальних» теоретичних 

конструкцій ХІХ-ХХ ст.; 

2) здійснити дескрипцію та охарактеризувати ключові етапи 

концептотворення популізму у вимірах класичного та новітнього 

політологічного дискурсу;  

3) з’ясувати потенціал «модернових» дискусійних конструкцій, в якості 

теоретико-методологічного інструментарію для визначення детермінаційних 

чинників та деструктивних аспектів феномену популізму;  

4) виявити та охарактеризувати специфіку феномену популізму в 

українському політичному просторі; 

5) окреслити ключові аспекти сучасного популізму крізь призму 

інформаційно-безпекового сегменту сучасної політики;  

6) здійснити пошук та розробку стратегій ефективної протидії 

деструктивним наслідкам суспільно-політичного феномена популізму.  

Об’єкт дослідження  – соціально-політичний феномен популізм.  

Предмет дослідження – інформаційно-безпековий аспект соціально-

політичного феномену популізму. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, абстрагування, класифікація, дали змогу з’ясувати ступень 

наукової розробленості проблематики суспільно-політичного феномену 

популізм, визначити ключові поняття дослідження, його теоретико-

методологічну основу; міждисциплінарний характер предмету дослідження 

зумовив до науково-дослідницького синтезу елітистського, комунікативно-

інформаційного, конфліктологічного, психологічного, біхевіористського, 

реляціоністського, аксіологічного, системного, структурно-функціонального 

та інших підходів; поліваріативність та імпліцитність суспільно-політичного 

феномену популізм обумовили необхідність використання 



міждисциплінарного, компаративістського та контекстуального методів, які 

сприяли наближенню до іррадіації та експлікації концепту популізм, та 

визначенню його впливу на інформаційно-безпековий сегмент сучасної 

політики. 

2. Формування наукового завдання, нове розв’язання якого 

отримано в дисертації. Дисертаційна робота Житко Андрія Олександровича 

на тему: «Соціально-політичний феномен популізму: інформаційно-

безпековий аспект» спрямована на вирішення актуального наукового 

завдання – визначити інформаційно-безпекові аспекти сучасної політики в 

контексті суспільно-політичного феномену популізм.    

3. Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх 

новизна.  

Наукові новизна результатів дослідження, одержаних особисто 

здобувачем визначається тим, що в роботі:  

– вперше доведено «демократичний геном» популізму, в якому 

закодовано принцип політичної боротьби за владу та модель політичної 

комунікації між політиками та народом; обґрунтовано доведено, що  

становлення суспільно-політичного феномену популізм 

синхронізовано з еволюцією демократичних ідей та встановлено – з 

того часу, коли «демос» отримав політичні права та набув суб’єктності 

в політичному процесі, – «відновлення справедливого народовладдя» 

стає універсальним інструментом в популістській риториці та 

практиках; 

– вперше запропоновано визначення «універсальних» маркерів 

популізму – «акумуляція незадоволення», «гра на емоціях», 

«поляризація суспільства», «народовладдя», «політика симулякрів», 

«національна автентичність», на основі яких здійснено визначення 

авторської дефініції популізму, відповідно до якої – популізм слід 



розуміти  як суспільно-політичний поліваріативний феномен, який в 

залежності від унікальної комбінації специфічних рис, може виступати 

в якості ідеології, методу політичної боротьби, суспільно-політичного 

руху, маніпулятивної технології, стилю політичної поведінки тощо; 

– вперше запропоновано розширити горизонти пізнання природи та 

сутності суспільно-політичного феномену популізм, імплементувавши 

в сучасний концептуальний дизайн власний варіативний ряд типів 

популізму: деструктивний популізм, популізм «алюзія» та 

конструктивний популізм, які дозволяють наблизитись до розуміння 

природи та специфіки новітніх популістських практик; 

– вперше аргументовано доведено перманентність феномену популізму в 

українському політичному просторі, який корелює зі специфічними 

рисами української політики: некомпетентністю політичних еліт, 

«розмитістю ідеологічних контурів» політичних сил, надмірної 

персоніфікацією політики, системному невиконанні передвиборчих 

обіцянок, «незавершеністю» модернізації політичної культури всіх 

учасників політичного процесу та ін., що обумовлено значною мірою 

процесами «симулякризації» української політики; 

– розширено уявлення про те, що «протоідеї» популізму почали 

викристалізовуватись з філософських ідейно-політичних течій 

Стародавнього Світу з подальшою теоретико-методологічною 

пролонгацією в «модернові» теоретичні проекти сучасної політичної 

науки;  

– розширено уявлення про теоретико-методологічні підходи та основні 

етапи концептотворення феномену популізм на основі теоретичних 

конструкцій Д. Белла, Е. Ґелнера, Дж. Джудіса, Ґ. Іонеска, М. Кенована, 

Е. Лаклау, К. Мадда, І. Мені, Ф. Паніцци, І. Сореля, П. Таґґарта, П.-А. 

Тагієффа та ін., підтверджено їх статус «опорних точок» для теоретико-

методологічної діагностики популістських практик в сучасному 

політичному просторі; 



– набули підтвердження та розширення уявлення про те, що зростання 

популістських рухів та практик в сучасному світі значною мірою 

обумовлено наслідками глобалізації, ліберально-демократичної кризи, 

економічної кризи, зростання безробіття, бідності, міграції, культурної 

уніфікації, масифікації суспільної свідомості тощо; 

– дістали подальшого розвитку ідеї та аргументи, щодо перспективності 

та багатовекторності подальших досліджень феномену популізм в 

сучасній політологічній науці; 

– обґрунтовано твердження про пріоритетність наукової синергії задля  

пошуку ефективних стратегій протидії деструктивним формам та 

наслідкам суспільно-політичного феномену популізм, аргументовано 

твердження про те, що колосальним потенціалом протидії популізму 

наділено політичну освіту та медіаграмотність, як фундаментальні 

складові політичної культури. 

4. Обґрунтованість і  достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються, забезпечуються методологічною 

обґрунтованістю вихідних теоретичних положень, використанням комплексу 

методів дослідження, адекватних його меті, предмету та завданням. 

5. Наукове та практичне значення роботи. Наукове значення роботи 

полягає у визначенні «універсальних» маркерів популізму («акумуляція 

незадоволення», «гра на емоціях», «поляризація суспільства», 

«народовладдя», «політика симулякрів», «національна автентичність») та 

презентації авторської дефініції популізму – як суспільно-політичного 

поліваріативного феномену, що в залежності від унікальної комбінації 

специфічних рис, може виступати в якості ідеології, методу політичної 

боротьби, суспільно-політичного руху, маніпулятивної технології, стилю 

політичної поведінки тощо; пропозиції імплементувати в концепт популізму 

авторський варіативний ряд з трьох типів сучасного популізму – 

деструктивний популізм, популізм «алюзія» та конструктивний популізм, які 



розширюють горизонти пізнання природи, сутності та специфіки сучасного 

популізму; доведено перманентність феномену популізм в політичному 

просторі сучасної України, що значною мірою обумовлено процесами 

«симулякризації» української політики та недоліками в інформаційно-

безпековому сегменті національної політики. Практичне значення роботи 

полягає у розробці інформаційно-безпекових стратегіях протидії 

деструктивним наслідкам феномену популізм, які можуть бути використанні 

в освітньому просторі, зокрема, при підготовці фахівців у галузі політології, 

соціології та державного управління, доповнити зміст навчальних курсів з 

політології та суміжних дисциплін; громадськими організаціями, в якості 

освітніх площадок з підвищення рівня політичної культури та 

медіаграмотності сучасного виборця; політико-владними інституціями, в 

якості управлінських рішень пов’язаних з інформаційно-безпековими 

стратегіями державотворення в умовах викликів ХХІ ст. 

6. Використання результатів роботи. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені у навчальний процес факультету психології і 

соціології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди. 

7. Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 

особистий внесок у них автора. Основні положення дисертації відображено 

у 11 публікаціях, з яких 3 статті у наукових фахових виданнях України з 

політології, включених до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у 

періодичному науковому виданні держави, яка входить до Європейського 

Союзу, з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію, 7 публікацій 

у збірках матеріалів конференцій різних рівнів. 
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8. Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно. На використані в роботі теоретичні положення інших авторів 

здійснено відповідні посилання.  

9. Апробація результатів дисертації здійснювалась у доповідях на 
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11 жовтня 2019 р.), Всеукраїнській науково-теоретичній конференції (XXXІІІ 

Харківські політологічні читання) «Україна і ЄС: політико-правові 

перспективи інтеграції» (Харків, 24 квітня 2020р.).  

 

10. Оцінка мови й стилю дисертації. Дисертацію написано грамотною 

українською мовою. Стиль викладу матеріалів дослідження, наукових 

положень, висновків і рекомендацій є доступними для сприйняття. Структура 

дисертації відповідає алгоритму проведеного дослідження, адекватно 

використані наукові терміни. 

11. Відповідність змісту дисертації спеціальності. Зміст 

дисертаційного дослідження, використані у ньому методи та основні 

результати, що одержані в роботі, відповідають спеціальності 052 

Політологія.  

 

12. Рекомендація дисертації до захисту. Дисертаційна робота Житко 

Андрія Олександровича «Соціально-політичний феномен популізму: 

інформаційно-безпековий аспект» є цілісним, самостійним, завершеним 

дослідження, що відповідає вимогам пунктів 10–12 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії».  

Ураховуючи актуальність, наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертаційного дослідження та відповідність роботи  




