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префектів, асистентів, секретарів, нотаріїв. Основною задачею всіх членів 

конгрегації являвся самостійний захист інтересів києво-могилянців в 

адміністративних і судових осередках. Досить солідна матеріальна база 

являлась основною підтримкою для бідних студентів та сиріт. В основному 

кошти надходили від: 1) продажу пива та меду в конгрегаційні свята, 

2) збору невеликої частки провізії, 3) благодійних митців, грошові вклади 

яких записували в особову книгу «Album» [6]. Підґрунтя для боротьби чи 

покорення було підготовлення для України, бо тут зіткнулися інтереси 

двох церков – католицької та православної. Зрозуміло, що католицизм 

виступає ідеологією панівних класів, тому назріває боротьба під прапором 

захисту православ’я. Ф. Енгельс неодноразово підкреслював, що це 

«пояснюється не властивостями людського серця і не релігійною потребою 

людини..., але всією попередньою історією середніх віків, що знали одну 

форму ідеології: релігію і теологію» [4]. 
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ЗНАЧИМІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ТА  

СУСПІЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЙ 

 

Говорячи про визначення поняття політична опозиція ми не можемо 

уникнути поширеного розрізнення двох трактувань самого цього поняття – 

широкого та вузького, на чому наголошують більшість вітчизняних 

дослідників. Якщо вбачати в опозиції політичну силу, що протистоїть 

офіційній владі, то її слід визнати універсальним політичним явищем, яке 

можна віднайти в будь-якій державі [5, с. 121], навіть в тоталітарній, у 
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вигляді підпілля, номенклатурних угруповань та ін. І. Зарицька пропонує її 

визначення як «сукупності поглядів та дій, які мають характер 

інакомислення та незадоволення існуючим режимом, виступів проти 

позиції більшості» [5, с. 124]. Напевно саме це може бути визначенням 

широкого розуміння опозиції. Саме в рамках такого розуміння опозиції 

має найбільші шанси для існування виділена Е. Шилзом «німа» опозиція, 

проявами якої є незгода, апатія, непоінформованість та байдужість мас, 

оскільки від політичної партії важко очікувати непоінформованості та 

апатії. Фактично, в даному випадку опозицією є будь-яка суспільна 

активність пов’язана з демонстрацією незадоволення політикою владних 

органів. Ця діяльність, яка базується на стихійному незадоволенні станом 

справ, може структуруватися у різні способи, через групи інтересів, через 

масові акції протесту і т.д. Щоправда традиційно наші уявлення про 

опозицію дещо інші. Наприклад С. Рябов зазначає, що «якось не заведено 

називати опозицією учасників різного роду національно-визвольних, 

сепаратистських чи й демократичних рухів, приміром, баскських 

екстремістів, членів Ірландської республіканської армії, чеченських чи 

палестинських бойовиків» [1, с. 12]. Він вважає, що визначення опозиції 

має бути розгорнутим і не базуватися на якомусь одному факторові. 

«Обмеження смислу опозиції лише деконструктивним запереченням 

існуючих засад суспільного життя, інтенціями позасистемного штибу є 

властивим для тоталітарної політичної свідомості і практики. Так в 

суспільствах стародавніх деспотій (Єгипет, Вавилон, Китай, Індія, Імперія 

інків) «опозиція була можлива або як бунт, повстання, або придворна 

інтрига, державний переворот» [3, с. 12]. Подібна опозиція виконує ряд 

специфічних функцій: вираження незадоволення, ініціювання певних змін, 

проте говорячи про головну функціональну «тріаду» опозиції – критика, 

контроль, альтернатива, то «широка» опозиція виконувати усі їх не може в 

силу своїх організаційних та ресурсних особливостей. Наприклад 

претендувати на владу може лише певна політична організація. 

Опозиція, в якості інституту, що закріплює на політичному рівні 

наявне в суспільстві різноманіття інтересів та позицій, одночасно 

легітимізує наявні в ньому соціальні конфлікти. Саме соціальні конфлікти і 

розшарування – економічні, національні, релігійні та інші, є ґрунтом для 

виникнення опозиційних за своєю орієнтацією партій і рухів. Звісно,  

самі по собі ці конфлікти ще не означають, що опозиція буде 

інституціоналізована. Відомо чимало випадків коли суспільство, що 

знаходиться в кризовому стані і роздирається конфліктами, в результаті 

приходить до встановлення жорстко-авторитарного режиму, який прагне 

своїми першими ж діями знищити опозицію взагалі. Такий результат і така 

поведінка правлячого режиму є цілком природними, оскільки бунт і 

аномія, які розвиваються в умовах соціальної кризи, цілком здатні 
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привести до появи лише непримиренної опозиції, яка лишень загрожує 

стабільності режиму.  

Проте з нашої точки зору таке широке трактування опозиції, аж до 

суспільної активності включно, є неправильним, і що головне, не 

операційним. В цій ситуації фактично відбувається ототожнення опозиції з 

соціальним протестом. Разом з тим протест це «різновид реактивної 

поведінки соціального суб’єкта, що має своєю метою нейтралізацію чи 

максимальне нівелювання зовнішніх факторів, що його спровокували, 

через маніфестацію відношення до них в формі, яка викликає системний 

резонанс» [4, с. 91]. Основною рисою протестів є їх стихійність. Учасники 

протестних акцій, достатньо добре усвідомлюючи проти чого вони діють, 

рідко мають чітке позитивне уявлення про свої дії, тобто про те, за що 

вони виступають. Їх дії можна назвати суспільною, стихійною 

опозиційністю, проте до опозиції політичної вимоги мають бути вищими. 

«Інституціоналізація власне політичної опозиції відбувається в міру 

формування більш складної моделі політичної участі, яка передбачає 

структурне ускладнення суб’єкта, здатного до вироблення альтернативних 

варіантів політичних рішень і такого, що прагне отримати можливості їх 

здійснення» [5, с. 91]. 

Таким чином стихійні соціальні протести ми можемо вважати 

найбільш небажаною формою прояву суспільного незадоволення, яка 

виникає через витиснення конфліктів. Наявність опозиції каналізує 

існуюче незадоволення, але при цьому вона має бути інституціо-

налізованою, тобто повинна мати певні закріплені законом повноваження, 

які б давали їй змогу бути дієвим учасником політики. Однак форми  

її інституціоналізації – формального статусу, ступеню лояльності, 

конструктивності (здатності не тільки критикувати владу, а пропонувати 

альтернативу її рішенням), доступу до засобів (масової) інформації і 

механізми впливу на державні рішення – залежать від виду політичного 

режиму і форми державного правління у країні [1, с. 3]. Звідси цілком 

відмінною є і значимість політичної та суспільної опозицій. Зрозуміло, що 

виходячи з значно більшої значимості політичної опозиції саме вона 

переважно є об’єктом дослідницького інтересу. На ній будемо акцентувати 

свою увагу і ми, оскільки її розвиток допоможе, одночасно, уникати 

проблем пов’язаних з діяльністю суспільної опозиції.  

Політична опозиція цілком може бути об’єктом у владних 

відносинах. Крім того, якщо розуміти опозицію як саме лише політичне 

аутсайдерство, то в Україні до її числа доведеться віднести понад сто 

партій, що існують формально, але у своїй більшості не відіграють жодної 

ролі в політичному житті, бо створені як «технологічні» винаходи 

режисерів «великої» політики або амбітні проекти девіантних 

особистостей. Чи можна їх вважати політичною опозицією, і чи варто їх в 
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цій якості аналізувати? Вони є частиною політичної системи, проте не є 

суб’єктом владних відносин в суспільстві. 

«Опозиційність як поразка безпосередньо межує з позасистемною 

політичною діяльністю, такими її формами як опір чинній державній владі, 

антиурядові виступи, недотримання угод, порушення законів, протидія 

уповноваженим органам та їх представникам тощо. Парадигма боротьби 

проти режиму, замішана на ідеології поразки, залишає в арсеналі суб’єкта 

політики тільки крайні, радикальні форми діяльності» [3, с. 12].  

Натомість справжню політичну опозицію характеризує те, що 

зусилля її представників спрямовані не проти влади, а за її здійснення. 

Іншими словами, об’єктом дії опозиції, тим, до чого вона прагне бути 

причетною, на що впливати, постає влада не як політична сила, а як 

комплекс державних регламентів та урядових програм, певний спосіб їх 

впровадження, як політика розв’язання суспільних проблем.  

«Завдання опозиції не виборювати важелі державного керівництва у 

партії влади, а домагатися від неї проведення потрібної суспільству 

публічної політики. І тільки коли ж стає очевидним (в тому числі і завдяки 

зусиллям опозиції), що чинна влада не в змозі робити те, що від неї 

чекають люди, постає питання про заміну урядової команди на 

опозиційну» [1, с. 14]. 

В своєму сприйнятті політичної опозиції масова свідомість протягом 

тривалого часу репродукувала ті установки, які склалися на попередніх 

етапах розвитку українського суспільства, коли опозиція розглядалася як 

небажане явище і з нею велася непримиренна боротьба. Виконання цієї 

функції зміни статусу і характеру опозиції має бути покладене на 

законодавство, на державні інституції які передбачають можливість 

діяльність опозиції в своїй опозиції, і на систему освіти та виховання 

молоді. Оскільки, внаслідок молодості нашої держави та недостатній 

досвід демократичного парламентаризму, ми ще не маємо усталених 

політичних традицій, звичаїв, культури, то виховання їх є головною 

умовою подальшої консолідації демократії в Україні. 

Ми приходимо до висновку, що визначення опозиції методологічно 

можливе лише крізь призму категорії влади. Влада для опозиції є: 

об’єктом, на який спрямований її спільний інтерес; активним, наділеним 

широкими повноваженнями по визначенню правил політичної гри 

суб’єктом політики, що постає в результаті інституціонального втілення у 

формі органів державної влади. 
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ВЕСТМІНСТЕРСЬКА МОДЕЛЬ ВІДНОСИН 

 

Таким чином історично першою склалася британська (т. зв. 

Вестмінстерська) модель відносин між владою та опозицією, поширена 

також на Австралію, Ірландію, Канаду, Нову Зеландію та ін. [1, с. 18]. У 

цих країнах стала традиційною низка конкретних способів гарантувати 

права опозиції. Наприклад, у Великобританії протягом кожної парла-

ментської сесії має відбутися 20 «Днів опозиції» – днів, коли порядок 

денний визначається опозицією, і вона використовує їх для порушення 

вигідних для себе (і неприємних для уряду) питань. При цьому порядок 

денний 17 днів визначається найбільшою опозиційною партією – 

«Опозицією Її Величності», а право використати решту днів надано іншим 

опозиційним партіям [1, с. 5]. З іншого боку, опозиція має вплив на владу 

через постійні комітети парламенту. Так, наприклад, у Канаді, хоча 

більшість комітетів і очолюється представниками урядової партії, опозиція 

отримує посади перших заступників голів; у парламентах же конкретних 


