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AS A REACTION TO CORRUPTION IN SOCIETY 
 
У даній статті аналізується причини та результати зростання впливу правих партій в 
країнах Європи та Україні. Окреслено фактори, що сприяли зростанню популярності  правих 
партій, які допомогли здійсненню електорального прориву. Охарактеризовано процес 
становлення ідеології правих партій зарубіжних країнах та їх погляди на сучасному етапі 
розвитку. 
 
This article analyzes the causes and effects of the growth of the influence of right-wing parties in 
Europe and Ukraine. The factors that contributed to the popularity growth of right-wing parties, which 
helped to carry out an electoral breakthrough, have been outlined. The process of formation of the 
ideology of right-wing parties in foreign countries and their views at the present stage of development 
have been described. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній крайні праві політичні сили займають особливе становище. З 

одного боку, вони роблять сильний вплив на політичні процеси в країнах. У багатьох країнах Європи крайні праві 
сьогодні є «третьою силою» після правих і лівих. З іншого боку, вони відверто не вписуються в ліберальний 
дискурс, а їх радикальна риторика суперечить ліберальним принципам. За останнє десятиліття у Східній, Західній і 
Північній Європі спостерігається небувалий підйом правових партій. Партії, які раніше вважалися маргінальними, 
тепер не тільки претендують на те, щоб увійти в парламент, а й досить успішно займають лідируючі позиції в 
країнах. Ухил у бік правих партій став головною тенденцією на виборах у Німеччині, Франції, Нідерландах, 
Франції та Польщі. Зростаюча міжконтинентальна корупція, неконтрольована імміграція, глобальна економічна 
криза, ерозія національного суверенітету – ці негативні фактори сильно вдарили по сучасному європейському 
суспільству і створили надзвичайно сприятливе соціально-політичне середовище для націоналістичної ідеології, 
яка пропонує привабливі для суспільства інструменти подолання цих явищ. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Специфіка побудови організаційної структури політичних 
партій правого спрямування, обрання засобів діяльності, лідерство та ідеологічна спрямованість були і 
залишаються предметом наукового вивчення у зарубіжній літературі. Зокрема, це досліджується у працях, 
присвячених різноманітним аспектам історії та сьогодення крайніх правих політичних партій таких дослідників як  
Б. Хагтвет, П. Б'юкенен, М. Голдер, М. Вільямс, Т. Гівенс, П. Ігнаці, Р. Ітвелл, П. Меркл, К. Мудде, П. Норріс та ін.  

До сих пір залишається недослідженим зв'язок між зростанням корупції в суспільстві та піднесенням 
довіри до правих політичних сил, що обумовило вибір тематики даного дослідження. 

Метою даної статті є комплексний аналіз причин і наслідків посилення крайніх правих партій в Європі та 
Україні, їх вплив на мінімізацію корупційних процесів, а також у виділенні спільних рис та особливостей їх 
ідеології. 

Виклад основного матеріалу. Із закінченням холодної війни, за якою відбулася інтенсифікація 
глобалізаційних процесів у світовій економіці, феномену корупції додали нову якість глобальної проблеми 
сучасності. У корупційний вир починають залучатися не тількі окремі люди або окремі інститути влади, а цілі 
країни і навіть регіональні групи країн. Відповідно до Доповіді про стан корупції, представленої комісаром з 
питань внутрішньої політики ЄС С. Мальстремом в лютому 2014 р., корупція обходиться економіці Європейського 
союзу більш ніж в 120 мільярдів євро в рік – трохи менше річного бюджету ЄС [10]. При цьому 76% населення 
Євросоюзу, відповідно до дослідження, проведеного компанією «Євробарометр» і покладеного в основу Доповіді, 
вважають, що корупція широко поширена в їх країнах. Близько 2% громадян Євросоюзу вказали, що вони 
стикаються з корупцією в повсякденному житті, 8% були учасниками або свідками корупції. Приблизно три чверті 
(73%) вважають, що хабар або використання зв'язків - це найпростіший шлях отримання деяких державних послуг 
в їх країнах. На думку 67% респондентів, фінансування політичних партій є непрозорим і не контролюється 
державою. Що стосується бізнесу, то більше чотирьох з десяти європейських компаній вважають корупцію своєю 
проблемою. При цьому чим менше компанія, тим більше вона, на думку респондентів, страждає від корупції. У 
країнах з високим рівнем корупції вагома частка державних ресурсів свідомо спрямовується у ті сфери, де є 
можливість нелегітимного привласнення ресурсів або реалізації полегшеної процедури акумулювання значних 
обсягів хабарів. Політика правлячої еліти стає спрямованою на пригнічення механізмів контролю над корупцією: 
свободи преси, незалежності системи правосуддя, конкурентних еліт (опозиції) та індивідуальних прав громадян.  

Найбільш гостро прояви корупції традиційно зустрічаються у найбідніших країнах Євросоюзу: Румунії та 
Болгарії. В той же час факти корупції відзначаються і в країнах так званої «Євротрійки» - Німеччині, Франції, 
Великобританії. Про це свідчать численні корупційних скандали, в тому числі за участю високопоставлених 
посадових осіб цих держав. Дане питання широко висвітлено в роботах Марії Флейчук [3]. Зростаюче 
розчарування і гнів по відношенню до Європейського істеблішменту підживлювалися не тільки соціально-
економічним стресом, але і страхом широко поширеною корупцією в політичній еліті країни і зв'язками між 
політикою та організованою злочинністю, а також нездатністю політичної системи ефективно реагувати на 
економічну кризу або проводити довгоочікувані структурні реформи. 

У 2017 році у Східній, Західній і Північній Європі спостерігається небувалий підйом правового популізму. 
Партії, які раніше вважалися маргінальними, тепер не тільки претендують на те, щоб увійти в парламент, а й 
досить успішно займають лідируючі позиції в країні. Останні вибори до Європейського парламенту довели, що 
політичні сили, які ще недавно практично не котирувалися в рамках своєї національної системи, можуть 
отримувати представництво в законодавчому органі об'єднаної Європи. А значить, об'єднуючись і утворюючи 
фракції, вони отримують можливість безпосередньо впливати на процес прийняття політичних рішень. Даний 
феномен викликав серйозний інтерес у дослідників, це явище досліджується з самих різних позицій і викликає 
неоднозначну реакцію. Знаходиться чимало причин виникнення цього явища, але найпопулярніші з них це: велика 
кількість іммігрантів, соціально-економічна обстановка і криза політичної системи. Однак, незалежно від причин, 
феномен зростання популярності ультраправих заслуговує пильної уваги, і вимагає детального аналізу, який 
дозволить пояснити тенденцію і передбачити її наслідки. У цій роботі будуть розібрані основні причини, що 
змушують виборців віддавати свої голоси за правих радикалів. 

Одним з перших дослідників праворадикальних партій в Європі, який чітко виділив конкретні особливості 
цих політичних сил, був Бернт Хагтвет. У своїй статті "Праворадикальний екстремізм в Європі" [8]. він вперше 
визначив наступні критерії, за якими партію можна зарахувати до праворадикальних: опозиція до існуючого 
демократичного уряду і заперечення його ідеалів, критика політичних еліт, суперпатріотізм, песимістичний, 
декадентський погляд на сучасну дійсність, відстоювання необхідності проведення політики "сильної руки" з боку 
владних структур, яка допомагає впоратися зі злочинністю та іншими негативними явищами в суспільстві.  

Найвпливовіший дослідник праворадикалів в сучасній Європі Кас [9]  пропонує  п'ять основних 
характеристик крайніх правих Західної Європи. Це наявність в ідеології націоналізму, расизму, ксенофобії, 
протистояння сформованим владним структурам і твердження необхідності сильної держави, яке  нагальні 
проблеми вирішувало б залізною рукою.  

Патрік Б'юкенен [1] вказує на чотири основні небезпеки для Заходу: демографічна криза, масова 
імміграція представників далеких від західних культур, втрата суверенітету національних держав через все більшої 
кількості наднаціональних інститутів і культурну революцію. У цих умовах, крайні праві, критикуючи існуючі 
режими і пропонуючи реальну альтернативу, набирають все більшої ваги. Вони виступають як в ролі 
революційної, так і реставраційної сили, вони можуть запропонувати виборцям те, що не можуть запропонувати як 
ліві, так і традиційні праві - національну самоповагу і справедливу соціально-економічну політику. Він акцентував 
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увагу на одному з найголовніших переконань вкрай правих - расизмі. У бідах Німеччини були винні євреї, в Італії - 
марксисти і представники національних меншин, а в сьогоднішній Європі - мусульмани.  

Переважна більшість дослідників підтримує гіпотезу, що більша кількість іммігрантів призводить до 
більшої підтримки крайніх правих. Як зазначає Метью Голдер, «людям, стурбованим великою кількістю іноземців 
в країні, а також тим, що побоюються за національну ідентичність і культуру, не залишається інших варіантів, крім 
як голосувати за правих націоналістів» [7]. У дослідженні розглядаються праворадикальні партії провідних 
західноєвропейських країн Франції, Фінляндіїї, Польщі і Німеччині. Вибір цих країн обумовлений тим, що в цих 
країнах сформувалися потужні легальні праворадикальні партії, що дозволяє детально досліджувати даний 
феномен. 

Національний фронт  — французька праворадикальна націоналістична політична партія, заснована Жаном-
Марі Ле Пеном у 1972 році. Стоїть на засадах французького націоналізму, популізму та євроскептицизму. 
Вважається третьою найбільшою політичною партією Францїї, представлена у національному та Європейському 
парламенті. Входить до Альянсу європейських національних рухів. 

Особливу увагу Національний фронт (далі НФ) привертає і тим, що він відноситься до так званої першої 
хвилі крайніх правих політичних партій. Разом з тим, саме Національний фронт вважається взірцем успішного 
становлення крайніх правих політичних партій і його досвід часто стає своєрідною інструкцією для нових партій, 
що сповідують цю ідеологію. 

НФ зайняв особливе місце в політичному житті Франції. Партія вловила настрої суспільства, 
стурбованість з приводу зростання числа іммігрантів в країні, зуміла використувати тривоги, пов'язані з процесами 
глобалізації та розмиванням національної ідентичності та, таким чином, зуміла привернути до себе все більше 
прихильників. Гасло «Мільйони безробітних - це мільйони зайвих іммігрантів» став центральним для ідеології 
Національного фронту. В рамках ідеології НФ «іноземна присутність» розглядається як справжня національна 
драма. 

Національний Фронт проголосив «принцип національного переваги». Згідно з ним, громадяни Франції 
повинні були мати пріоритет в питаннях зайнятості, соціальної допомоги та забезпечення житлом. Партія різко 
виступала і виступає проти участі Франції в наднаціональної європейської інтеграції, аж до виходу країни з ЄС. 
Праворадикальні націоналісти стверджують, що членство в ЄС тягне за собою втрату національного суверенітету, 
зростання безробіття, збільшення чисельності іммігрантів, повсюдне втручання євробюрократів. Вони заявляють, 
що вихід з ЄС дозволить скасувати євро, не виконувати директиви європейського Центрального банку і не 
дотувати економіку нових членів ЄС. Крім того, таке рішення дозволить, згідно НФ. зберегти міжнародний 
авторитет Франції. 
 

Таблиця 1.  
Результати виборів у Франції  (Національний фронт) 

Рік Тип виборів 
Голосів у 1-му 
турі виборів 

% голосів 
Голосів у 2-

 му турі 
виборів 

% голосів 
Кількість 
мандатів 

1973 парламентські 108 616 0.5 % — — 0 
1974 президентські 190 921 0.7% — — 0 
1978 парламентські 82 743 0.3 % — — 0 
1981 парламентські 44 414 0.2 % — — 0 
1984 Європарламент 2 210 334 10,95% — — 10 
1986 парламентські 2 699 307 9.8 % — — 35 
1988 парламентські 2 353 466 9.8 % — — 1 
1988 президентські 4 376 742 14,4% — — — 
1989 Європарламент 2 129 668 11,73% — — 10 
1993 парламентські 3,155,702 12.7 % 1 168 143 5.8 % 0 
1994 європарламент 2 050 086 10,52% — — 11 
1995 президентські 4 570 838 15% — — — 
1997 парламентські 3 791 063 14.9 % 1 435 186 5.7 % 1 
1999 Європарламент 1 005 225 5,69% — — 5 
2002 парламентські 2 873 390 11.1 % 393 205 1.9 % 0 
2004 Європарламент 1 684 947 9,81% — — 7 
2007 парламентські 1 116 136 4.3 % 17 107 0.1 % 0 
2007 президентські 3 834 530 10,4% — — — 
2009 Європарламент 1 091 691 6,34% — — 3 
2012 парламентські 3,528,373 13.6 % 842 684 3.66 % 2 
2012 президентські 6 421 426 17,9% — — — 
2014 Європарламент 4 712 461 24,86% — — 24 
2017 парламентські 2,990,454 13.2 % 1 590 869 8.75 % 8 

Джерело: складено автором 
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Незважаючи на тривалу історію, Національний фронт і сьогодні зберігає лідерство серед крайніх правих 
політичних партій не лише у Франції, а й у Європейському союзі загалом. 

Аналізуючи дані, наведені в таблиці 1, можна стверджувати про беззаперечність впливу даної партії на 
політичний порядок денний у Франції. 

Парламентські вибори у Фінляндії багато європейських ЗМІ охрестили «політичним землетрусом» через 
високий результ праворадикальної партії «Справжні фіни». Партія заснована в 1995 р. після того, як розпалася 
«Фінська аграрна партія». СФ виступають за державу загального добробуту, збереження традиційних цінностей, за 
обмеження імміграції та прискорення адаптації, а також припинення виплат на підтримку етнічних груп, але одним 
з головних моментів кампанії є євроскептицизм і недовіра наднаціональним інститутам. Їй вдалося заручитися 
підтримкою виборців у всіх виборних округах і отримати 19% голосів. При цьому відставання «Справжніх фінів» 
від переможців - Коаліційної партії (20,4%) і соціал-демократів (19,1%) - незначна. 

Успіху радикальної партії сприяли фінансова криза і невдала політика правлячих системних партій.  
 

Таблиця 2. 
 Результати виборів у Фінляндії  (Справжні фіни) 

Рік Тип виборів 
Кількість 
голосів 

%від загальної 
кількості 

Отримано місць 

1996 муніципальні 21 999 0.9 % 138 
1996 европарламент 15 044 0.7 % 0 
1999 парламентські 26 440 1% 1 
2000 президентські 

Кандидат Илкка Хакалехто 
31 405 1 % 0 

2000 муніципальні 14 712 0,7% 109 
2003 парламентські 43 816 1.6 % 3 
2004 муніципальні 21 417 0.9 % 106 
2004 Європарламент 2 1417 0,9% 0 
2000 президентські 

Кандидат Тимо Сойни 
103 492 3.4 %  

2007 

парламентські 5 112 256 4,1% 5 

2008 муніципальні 137 446 5,4% 443 
2009 европарламент 162 571 9.8 % 1 
2011 парламентські 560 075 19,1% 39 
2012 муніципальні 307 797 12.34 % 1 195 
2012 президентські 

Кандидат Тимо Сойни 
287 571 9,4%  

2014 Європарламент  12,9% 2 
2015 парламентські 523 045 17,6% 37 
2018 президентські 

Кандидат Лаура Хухтасаари 
207 337 6.9 % 0 

Джерело: складено автором 
 

«Альтернатива для Німеччини» (далі АдН) — націоналістична право-популістська політична партія 
Німеччини. Основна ідеологія партії націлена проти Євроінтеграції та проти іміграції іноземців. Керівництво 
партії відверто підтримує антиєвропейський російський режим Володимира Путіна. Партія оголосила себе 
«конструктивною опозицією» уряду.  

Творці АдН і її перші лідери були інтелектуалами нової формації. Це - політично активні експерти, вчені-
економісти. Ідеологію партії можна описати як націонал-консерватизм і євроскептицизм. Партія була заснована 
після фінансової кризи єврозони в 2013 році, і з моменту створення її представники наполягали, що Німеччина 
повинна вийти зі складу Європейського союзу, щоб німецькі платники податків не розплачувалися за боргами 
Греції або Португалії. У міру наростання міграційного кризи, коли Німеччина прийняла близько мільйона 
біженців, «Альтернатива для Німеччини» продовжила нарощувати рейтинги - виступаючи проти прийому 
мігрантів і критикуючи за це канцлера Ангелу Меркель. В 2017 р. партія отримала 94 місця в Бундестазі з 709 
(12,6% голосів). У порівнянні з минулими виборами в 2013 році всі партії в тій чи іншій мірі втратили виборців, 
причому, схоже, саме на користь «Альтернативи». Згідно з опитуваннями національної німецької соціологічної 
служби Infratest Dimap, найбільшої шкоди зазнали християнські демократи (ХДС / ХСС, їх очолює Ангела 
Меркель) - близько 8% голосів. На цих виборах союз отримав 33%, Соціал-демократична партія Німеччини 
(СДПН) - 20,5%. «Вільні демократи» - 10,7%, «Ліві» - 9,2%, «Зелені» - 8,9%. 
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Таблиця 3.  
Результати виборів у Німеччині (Альтернатива для Німеччини) 

Рік Тип виборів 
Кількість голосів по 
виборчим округам 

Голоси по 
партійним спискам 

% по партійним 
спискам 

2013 
Бундестаг 

 
810 915 2 056 985 4,7 (#7) 

2014 европарламент 2 070 014 7 (#5) 2 / 96 
2017 Бундестаг 5 316 095 5 877 094 12,6(#3) 

Складено за: [6] 
 

Право і справедливість (ПіС) – це найбільша партія правого спрямування в Польщі, яка знаходиться на 
польській політичній сцені вже 17 років. Вона з минулої осені править на самоті і при відсутності конкурентів. 
Партія перемогла як на президентських, так і на парламентських виборах. Хоча засновник партії Ярослав 
Качинський (Jaroslaw Kaczynski) офіційно і не займає державну посаду, він з заднього плану визначає політику 
уряду, сприяв тому, щоб ключові пости в спецслужбах, держпідприємствах і державних ЗМІ зайняли представники 
ПіС і фактично позбавив сили Конституційний суд. Навіть прихильники ПіС критикують ці кроки.  ПіС належить 
до групи Європейських консерваторів і реформаторів. 

Партія виступає за зменшення податкового тягаря, більш ліберальну економіку і активну державну 
політику соціального захисту малозабезпечених, за боротьбу проти корупції та організованої злочинності в 
Польщі, обіцяє скинути так звану «змову», мережу корумпованих бізнесменів і політичних лобістів. Одна з 
характерних рис цієї політичної партії жорстке і дискримінаційне ставлення до гомосексуалів. Право і 
справедливість пов’язують з процесом люстрації в Польщі.  

 
Таблиця 4. 

Результати виборів у Польщі (Право і справедливість) 

Рік Тип виборів Кількість голосів 
% від загальної 

кількості 
Отримано місць 

2001 сейм 1,236,787 9.50% 44 
2001 сенат   0 
2005 сейм 3,185,714 27.00% 155 
2005 сенат   49 

2005 
президентські 
Лех Качинський 

8,257,468 54.0 (#1) Перемога 

2007 сейм 5,183,477 32.10% 166 
2007 сенат   39 

2010 
президентські 

Ярослав Качинський 
7,919,134 47.0 (#2)  

2011 сейм 4,295,016 29.90%  
2011 сенат    
2015 сейм 5,711,687 37.60%  
2015 сенат    

2015 
президентські 
Анджей Дуда 

8,719,281 51.5 (#1)  

Джерело: складено автором 
 

Вибори в Італії, а ще раніше вибори у Греції, Чехії, Німеччині показали, що Європі набирають оборотів 
націоналістичні, праворадикальні течії. Можна припустити, що до зростання популярності правих партій призвело: 
недовіра до політичних еліт, відсутність відчуття економічної безпеки, поділу людей на успішних і неуспішних, 
освічених і неосвічених, внаслідок чого ті, хто не досяг успіху, впевнені в корумпованості системи, криза біженців, 
тоб то влада проводячи політику відкритих дверей більше зацікавлена в дешевих продуктах і дешевій робочій силі, 
ніж в збереженні робочих місць. 

За двадцять п’ять років незалежності багаторазово збільшився розрив між багатими та бідними, низька 
народжуваність та масова міграція за кордон з економічних причин призвели до різкого скорочення чисельності 
населення, на противагу чому не було застосовано жодної дієвої демографічної чи міграційної політики. За 
деякими оцінками, до 2050 р. Україна втратить 36% населення. Економічні та соціальні негаразди 
супроводжуються політичним безладом, ув’язненням опозиційних лідерів, спробами придушити свободу слова та 
хронічною корупцією. Все це створює благодатний грунт для посилення правих партій.  

Згідно з даними опитування Київського Міжнародного Інституту Соціології (листопад 2016р) [2]   82% 
українців оцінюють поточну соціально-економічну ситуацію як «погану». Основною причиною, на думку 
українців, є корупція у вищих ешелонах влади –так вважають 66% опитаних. 84% українців загалом негативно 
оцінюють «все, що зараз відбувається в країні». З тих, хто дав таку оцінку 56% вважають, що в такій ситуації 
«краще виходити на вулицю з протестом», 16% вважають, що «краще терпіти все заради збереження спокою». При 
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цьому 40% українців  говорять, що готові особисто взяти участь в акціях протесту проти чинної влади. 69% 
українців вважають, що Президент Петро Порошенко веде країну у неправильному напрямку. Вважають, що веде у 
правильному напрямку – 14%. 70% опитаних вважають, що Президент Петро Порошенко не здатен вивести країну 
з кризи. Протилежної думки дотримуються 14%. Водночас, 68% українців не вірять, що Президент Петро 
Порошенко здатен припинити війну. 16% вважають, що він може це зробити. [5] 

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (раніше СНПУ) утворилося шляхом злиття «Варти Руху», 
Студентського братства, організації української молоді «Спадщина» та української Спілки ветеранів Афганістану в 
1991 р. До реєстрації кандидатом 16 жовтня 1995 р. вона не брала участі у виборах. 

 
Таблиця 5.  

Результати СНПУ //ВО СВОБОДА 
Рік Тип виборчої системи Кількість голосів % від загальної кількості 

1994 мажоритарна ----- ----- 
1998 змішана 45155 0.16 
2002 змішана Не брала участі Не брала участі 
2006 пропорційна 91 321 0.36 
2007 пропорційна 178 660          0.76 
2012 змішана           2 129 933 10.44 
2014 змішана 742 022 4.71 
2015 змішана 7,919,134 47.0 (#2) 

Складено за: [4] 
 

Беручи участь у всіх кампаніях ВО «Свобода» показала, що партія – не короткостроковий політичний 
проект.  В ній є реальні активісти, а не проплачені, як у інших партій, які брали участь у безлічі політичних і 
громадських акцій. Також, при необхідності, вони  готові до силових дій. Завдяки цьому, деякі українці стали 
сприймати ВО «Свобода» як реально діючу політичну силу.В партії існує жорстка партійна структура, чітка 
напіввійськова ієрархія і дисципліна. У кожному осередку є куратори по ідеології і роботі з різних напрямків. 
Функціонує партійний суд, контрольно-ревізійна структура, служба безпеки партії. 

В Українському суспільстві  зростає запит на праву ідеологію з ухилом до націонал-радикалізму. 
Основними, на наш погляд, на  сьогодні право радикальними партіями в Україні є ВО «Свобода», «Правий сектор» 
і «Національний корпус». До вимог ВО  «Свобода» та «Національного корпусу» відноситься: відновити ядерний 
статус України, побудувати Балто-Чорноморську геополітичну вісь, розірвати всі дипломатичні відносини з РФ та 
запровадити з нею візовий режим, зміцнювати інститут традиційної сім'ї, посилити національно-патріотичне 
виховання, робити ставку на молоде покоління. В своїй програмі «Свобода» пропонує курс на «європейський 
україноцентризм», а «Національний корпус» взагалі не вважає за потрібне орієнтуватися на Європу. Це, на наш 
погляд це є серйозною перевагою перед «Свободою». Дана позиція підсилює популяризацію своїх ідей серед більш 
байдужих до Євроінтеграції виборців південних та східних регіонів України. До речі, в «Національному корпусі» 
пропонують  повернути смертну кару (особливо у випадках зловживання владою та проявах корупції), а самих 
ув’язнених не мордувати в тюрмах, а «перевиховувати» суспільно корисними роботами. Націоналізм пропонує 
громадянам розбудовувати сильну економіку, не сподіваючись на жодну допомогу ззовні, є запит на «наведення 
ладу» саме в державних справах. 

З огляду на українські реалії українські націоналісти були і лишаються одним з найбільш цікавих явищ 
вітчизняного політичного спектру. Прихильники цього ідеологічного напряму являються найбільш активним 
елементом всіх визначальних громадсько-політичних подій історії незалежної України.  

Висновки. Отже, проведене дослідження дає змогу зробити певні узагальнення та висновки. 
Проаналізовані партії Європи змогли подолати імідж маргінальних націоналістичних груп і досягти значних 
політичних успіхів. Незважаючи на різкий, і часом навіть екстремістський, характер висловлювань керівництва 
партій, їм вдалося вибратися з політичного «підпілля» і зміцнитися на політичній арені  великих європейських 
держав. Пояснюється це тим, що саме ці політичні сили прямо говорять про гострі соціально-економічні і 
політичні проблеми сучасного суспільства. Їх позиції посилюють заходи західноєвропейських урядів щодо 
обмеження національного суверенітету в ході процесів інтеграції, корупції правлячої еліти, нездатність 
традиційних парламентських партій дати відповіді на нові виклики. Головна перевага правих партій на виборах – 
чіткість їхніх поглядів та максимальна мобілізація свого електорату. Вони не бояться порушити загальноприйняті в 
європейських країнах правила толерантності, не обмежують себе у висловлюваннях, які стосуються іммігрантів 
або некомпетентності дій урядів, жорстко критикують наслідки глобалізації.  Праворадикали виступають з різкою 
критикою влади, вони не замовчують, а гостро ставлять актуальні питання і підігрівають настрої протистояння в 
суспільстві, використовуючи спрощені трактування і гасла. 

Успіхи праворадикальних націоналістичних партій свідчать про те, що існують певні соціальні групи, 
потребам яких праворадикали відповідають і чиї інтереси виражають. При цьому електоральна популярність цих 
партій має тенденцію до зростання. За праворадикалів голосують люди які схильні до протестного волевиявлення, 
які розчарувалися в традиційних поміркованих партіях, а також ті, хто постраждає від корупційних факторів, 
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безробіття, зростання криміналізаційної ситуації або ті, хто тільки відчуває для себе загрозу, пов'язану з цими 
явищами. 
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