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диплома; неформальне навчання в структурах додаткової та професійної 

освіти, а також спонтанне або неофіційне навчання в різних життєвих 

ситуаціях. Від здатності надбання молоддю та дорослими людьми нових 

умінь, затребуваних економікою, заснованої на знаннях та професіо-

налізмі, а також таких якостей, як уміння самостійно вчитися і позитивне 

ставлення до навчання, залежить успіх розвитку нашого суспільства і його 

економіки в майбутньому  
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СПІВПРАЦЯ З ОПОЗИЦІЄЮ:  

ДОСВІД ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇН 

 
У демократичному світі відбувається зміцнення статусу і 

розширення прав опозиції, особливо щодо контролю за діяльністю влади. 
Такі тенденції свідчать не тільки про посилення самої опозиції грати 
активну роль у політичному процесі, а й готовність влади до ведення 
прозорої і відповідальної політики – як наслідок дійсно справедливих 
виборів, які усувають від керівництва державою владу, що не спромоглася 
довести виборцям свою спроможність якнайкраще виражати їх інтереси. І 
наостанок: самі права великою мірою залежать від спроможності опозиції 
користатися ними і готовності їх відстоювати [3, с. 17]. 

У німецьких землях нова модель безпосередньої інституалізації 
опозиції з’явилася в 1970–1990-х роках. Виникли різні форми регулювання 
цього питання. Зокрема, можна назвати такі основні норми: 

1. Опозиція є важливою складовою парламентської демократії 
(Берлін, Гамбург, Шлезвіг-Гольштейн, Саксонія, Тюрінгія). 

2. Забезпечення рівних можливостей більшості й опозиції (Берлін, 
Меркленбург–Передня Померанія, Нижня Саксонія, Саксонія-Ангальт, 
Саксонія, Шлезвіг–Гольштейн, Тюрінгія). 

3. До цілей опозиції належать: 
а) критика програми та дій влади (Гамбург, Мекленбург-Передня 

Померанія, Шлезвіг-Гольштейн); 
б) творення політичної альтернативи (Гамбург, Шлезвіг-Гольштейн). 
4. Окреме фінансування опозиції (державою) (Нижня Саксонія, 

Саксонія-Ангальт, Тюрінгія). 
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5. Формальне визначення опозиції: фракції і депутати, які не 
підтримують уряд (Мекленбург-Передня Померанія, Нижня Саксонія, 
Саксонія-Ангальт) [7, с. 20].  

Найбільше прав закріплено за опозицією в Конституції Португалії, 
прийнятій після революції 1974 року. Їй, зокрема, надається право на 
систематичне одержання інформації про перебіг справ, важливих для 
громадської думки. Опозиція має також гарантії на представництво, згідно 
з чисельністю фракції, у парламентських комісіях, обов’язкове її 
заслуховування при формуванні порядку денного, право вимагати 
обговорення під час кожної сесії. Крім того, португальський парламент 
прийняв два закони: від 5 серпня 1977 року про правовий статус опозиції 
та від 5 вересня 1986 року про гарантії права опозиційної партії на виступ 
[7, с. 21]. Слід зауважити, що, мабуть, через свою демократичну 
радикальність, португальська модель не одержала прихильників за межами 
країни [1, с. 21]. 

У Польщі також існує ряд норм, які надають опозиції певні 
повноваження. Зокрема, у Сеймові є так званий Конвент Сеньйорів до 
складу якого входять голови всіх фракцій парламенту, і опозиційні у тому 
числі. Більше того, скликається ця Рада на вимогу будь якого з її членів  
[3, с. 19].  

У багатопартійній Литовській Республіці зміст, що вкладається у 
термін «опозиція», і права опозиції визначаються у Статуті Сейму. 
Зокрема, «опозиційними вважаються такі фракції (або коаліції), у 
політичних деклараціях яких (оголошених у Сеймі) викладені положення, 
що відрізняються від прийнятих більшістю Сейму (більшістю Сейму 
вважаються фракції, загальне число яких перевищує половину загальної 
чисельності Сейму, і які підписали декларацію про спільну діяльність або 
договір про коаліційний уряд)». Оголосити себе опозиційними можуть 
також «фракції або коаліції членів Сейму, які не погоджуються з 
програмою уряду» [7, с. 61]. 

Серед прав, закріплених за литовською опозицією – право на посаду 
одного заступника голови Сейму; право на посаду голови або заступника 
голови парламентського комітету з питань бюджету і фінансів (при чому 
ця особа обирається більшістю голосів серед членів опозиції); право 
визначати кожного третього четверга порядок роботи вечірнього 
засідання; право не менше, ніж двічі на тиждень проводити прес-
конференції; право першого виступу при розгляді у Сеймі програми і звіту 
уряду тощо [7, с. 61]. Особливими привілеями наділений також лідер 
опозиції. Він входить до правління Сейму і має право на позачерговий 
виступ під час дискусії (таким правом користуються ще лише президент, 
голова Сейму та прем’єр-міністр); лідер опозиції може також у 
терміновому порядку пропонувати на розгляд проекти законів і рішень 
Сейму та одержує за свою роботу додаткову платню, встановлену законом 
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[7, с. 62]. Також при обговорення Програми дій уряду першим має слово 
лідер опозиції, при оголошення позицій фракцій щодо програми першими 
слово мають опозиційні фракції, а серед парламентських комітетів – ті, 
якими керують представники опозиції. При поданні урядом Звіту про 
виконання Програми дій уряду лідер опозиції (тобто лідер фракції чи 
коаліції, яка налічує понад половину депутатів опозиції) та опозиційні 
фракції першими мають слово для обговорення. Під час так званої «години 
уряду» у вечірній сесії кожного четверга, коли члени Кабінету протягом 
години відповідають на питання депутатів, лідер опозиції має право задати 
два перші питання, а потім питання задають всі фракції по черзі, 
починаючи з опозиційних. Лідер опозиції входить до Ради Сейму (яка 
включає також Спікера та його заступників, вирішує організаційні питання 
і дає поради Спікеру) [3, с. 16]. 

У Норвегії права опозиції закріплено не в Конституції, а в Акті про 
парламент. Так, керівні органи обох палат парламенту розподілені між 
фракціями пропорційно з отриманими мандатами, що дає опозиції 
можливість доступу до регулювання роботою законодавчого органу  
[2, с. 133]. Існує також система депутатських запитів до уряду, який 
зобов’язаний відповісти на них протягом двох місяців [2, с. 143].  

Великий вплив у Норвегії, Фінляндії та Швеції (де стосунки  
між більшістю і меншістю також визначаються регламентом) мають 
контрольні комісії, склад яких формується відповідно до кількісного 
складу фракцій. У Швеції це конституційна комісія, в Норвегії – комісія 
контрольна (за роботою уряду) та комісія протокольна. В Фінляндії – 
комісія фінансова [7, с. 144–145]. У Фінляндії крім 5 обов’язкових 
парламентських комісій (іноземних справ, законодавча, фінансова і 
банківська) за пропорційною основою формується також Колегія виборців 
із 45 депутатів і мінімум 3-х їх заступників. Головним завданням Колегії є 
підготовка виборів постійних комісій і посадових осіб. Таким чином 
дебати щодо кандидатур переносяться з сесійної зали у Колегію виборців 
[1, с. 19]. Цікавий звичай склався також в Італії, де головуючий Палати 
депутатів обирається від опозиції [2, с. 265]. 

У Конституції Франції закріплені досить широкі права по контролю 
за діяльності уряду парламентською меншістю. Так, опозиція має право 
звертатися до Конституційної ради для перевірки конституційності 
прийнятих законів, рішень. Для цього їй треба зібрати голоси 60 депутатів 
чи 60 сенаторів [6, с. 65]. Так само надсилаються запити до уряду, на які 
останній зобов’язаний дати відповідь протягом двох місяців. Для цього раз 
на тиждень проводяться спеціальні засідання, присвячені запитам до 
уряду, час виступів на яких розподіляється між фракціями пропорційно до 
їх чисельності. Такі засідання транслює телебачення. За рік робляться 
тисячі запитів [7, с. 144]. Лідер опозиційної фракції може поставити 
питання щодо закінчення засідання, щодо перевірки кворуму та щодо 
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поіменного голосування. Це забезпечує опозиції можливість гальмувати 
або блокувати законодавчі ініціативи уряду. Важливо, що склад президії 
Національних зборів відображає склад палати [1, с. 24]. Для проведення 
закритих засідань достатньо рішення одної десятої членів палати. 
Важливою рисою французького парламенту є те, що склад Президії 
Національних зборів пропорційно відображає склад палати [3, с. 20].  

Важливу роль у взаємодії більшості та опозиції відіграє практика 
регулярних зустрічей президента Франції з опозицією. Відповідно до 
іншої, не закріпленої у Конституції, але наявної на рівні традиції, практики 
при створенні спеціальних парламентських комісій до їхнього складу 
входять (пропорційно до розміру фракцій у Національних Зборах) 
представники усіх політичних груп [1, с. 20].  

Також і в Конституції Греції закріпленні деякі права опозиційних 
партій: 

– лідер основної опозиційної партії входить до складу Ради 
республіки; 

– парламентський контроль у формі усних запитів здійснюється в 
Палаті депутатів не менш, як два рази на тиждень на її пленарних 
засіданнях; 

– один раз на місяць до порядку денного Палати вносяться в 
пріоритетному порядку законодавчі пропозиції депутатів, які 
очікують свого вирішення [3, с. 16]. 

Окремим пунктом законодавство багатьох країн гарантує право 
опозиції на використання ЗМІ. Так Конституцією Португалії опозиції 
надається ефірний час на державних радіо і телебаченні пропорційно 
кількості мандатів та право на відповідь і політичне заперечення 
політичних заяв Уряду – причому це право надається опозиційним партіям 
на рівних засадах з урядовими партіями, тобто вони мають однаковий 
ефірний час та однаковий обсяг публікацій. Крім того, опозиційні партії 
мають право на регулярне отримання від Уряду інформації про проблеми, 
що викликають громадський інтерес. Положення про державне 
фінансування політичних партій на підставі певних критеріїв, а також про 
обов’язкове та безкоштовне надання політичним партіям ефірного часу в 
державних електронних ЗМІ в ході виборчих кампаній існують у 
законодавствах ряду країн Західної, Центральної і Східної Європи. Вони, 
окрім іншого, також гарантують права опозиційних сил [4, с. 17]. 
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КОЛЕКТИВНА СВІДОМІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

«Комуністичне» минуле по-перше, ще міцно тримає Україну у своїх 

лещатах та, по-друге, тільки стає дослідницьким полем для, у першу чергу 

української соціології. Наприклад, декомунізація, була здійснена 

українською владою тільки на двадцять сьомому році існування суверенної 

української держави. Порівняймо. Звільнення від ідеології націонал-

соціалізму стало першочерговою ланкою у низці заходів спрямованих на 

відродження Німеччини після знищення гітлерівського політичного 

режиму. Чи потрібно наводити яскравіший приклад міцності комуні-

стичних кайданів накладених на колективну свідомість українців? Звісно, 

запитання риторичне. Тут важливо зазначити – декомунізація неповинна 

звестися тільки до усунення із повсякденного життя суспільства 

матеріальних форм комуністичної ідеології. Набагато складнішим, а тому 

відповідальнішим завданням є розкриття змісту політичних міфів 

створених цією ідеологією. Для України життєво важливо розвінчати, 

нівелювати навіяні комуністичною пропагандою деформовані, позірні 

образи соціальної реальності прищеплені широкому загалу українців. 

Таким чином, для сучасного стану українського суспільства 

актуалізується проблема дослідження специфічного соціального явища. 

Особливість його полягає у тому, що діями соціального суб’єкта у певних 

формах об’єктивуються суб’єктивні абстрактні ідеальні значення які своїм 

змістом не відповідають вимірам конкретного типу соціальності певної 

системи соціальної взаємодії. Тут важливо підкреслити, соціальне 

відрізняється не тільки від не соціального, його атрибутом є також власна 

якісна специфіка. Це означає, за своїм змістом соціальне одного виду 

відрізняється від інших видів соціального, або, іншими словами, види 

соціальності розрізняються за критерієм їх змістового наповнення.  

Обґрунтування можливості виокремлення, за критерієм змісту 

особливих видів соціальності створює передумови для виявлення у їх 
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