
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 100 - 

Кулсахатова Гулхая 

 

ТИПОЛОГІЯ ОПОЗИЦІЇ  

ЯК ПОЛІТИЧНОГО ІНСТИТУТУ  

 

Одним з найпоширеніших способів дослідження політичної опозиції 

є створення її типологій. При цьому слід зазначити, що переважна 

більшість типологій або являє собою біполярну дихотомію (активна – 

пасивна, легальна – нелегальна), або розроблювалися на основі критерію, 

що не належить до сутності самого інституту політичної опозиції 

(консервативна, ліберальна, соціалістична, права, ліва, центристська). 

До числа важливих з числа можливих типологій ми можемо віднести 

протиставлення системної та позасистемної опозицій, оскільки остання не 

може бути частиною системи владних відносин. Головна різниця між ними 

полягає в тому, що для системної опозиції характерне сприйняття влади і 

провладної більшості як конкурента, і відтак стан конструктивного 

опонування владі. Тоді як для позасистемної опозиції – як ворога, і стан 

протистояння. 

Сьогодні існує певна нестача робіт загальнотеоретичних, присвя-

чених не специфіці діяльності опозиції в окремій країні, не її правам, 

визначеним конкретними процедурами, а цьому інституту загалом, його 

призначенню і функціям, у відповідності з якими можна було б вже потім 

оцінювати і діяльність опозиції в кожній країн. Спірними залишаються 

питання припустимих чи оптимальних меж повноважень опозиції, її 

різновидів, критеріїв віднесення сил до опозиційних та інші. Тому 

спочатку ми ставимо собі за мету завдання локальне – сформулювати 

визначення поняття політична опозиція. Для того ж, щоб правильно 

сформулювати це визначення, ми мусимо звернути увагу на всі можливі 

типи опозицій. Оскільки адекватне визначення має охоплювати якомога 

більшу множину сутностей, різних варіантів опозиції, враховувати їх 

особливості, і при цьому не бути внутрішньо суперечливим. 

Серед представників зарубіжної політико-правової думки ХХ 

століття, які у своїх працях висвітлюють питання стосовно ролі, місця та 

значення опозиції у політичній системі суспільства, можемо назвати: 

Г. Алмонда, Х. Арендт, П. Бромхеда, Р. Далтона, Дж. Пауелла, Дж. Сороса, 

К. Стромма. Саме в ХХ столітті починається розгляд опозиції як 

невід’ємного елементу політичної системи демократичного суспільства 

такими представниками як М. Дюверже, К. Поппер, Бернард Г. Сіган 

Ж. Зіллер, Х. Арендт тощо. Проте пік досліджень опозиції припадає на 

другу половину ХХ століття, і багато в чому він пов’язаний з фігурою 

Р. Даля. 
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В Україні захищаються декілька дисертаційних досліджень 

присвячених опозиції. До останніх належать дисертація Червоної Л. М. на 

здобуття звання кандидата філософських наук за темою «Феномен опозиції 

в Україні: соціально-філософський аналіз», дисертація Батенко Т. І. на 

здобуття звання кандидата політичних наук за темою «Роль опозиційного 

лідера у суспільно-політичному процесі України другої половини ХХ 

століття», дисертація Совгирі О. В. на здобуття звання кандидата 

юридичних наук за темою «Правовий статус парламентської опозиції 

(порівняльно-правовий аналіз)». Совгиря О. В. стала також автором 

монографії «Правовий статус парламентської опозиції» та численних 

статей з теми правового врегулювання статусу опозиції в Україні – 

«Законодавче закріплення правового статусу парламентської опозиції в 

Україні», «Парламентська опозиція в Україні у ХVІ – на початку ХХ ст.», 

«Правовий статус парламентської опозиції у Великобританії», «Правові 

засади діяльності опозиційного Кабінету Міністрів: загальна харак-

теристика», «Сучасний стан та перспективи нормативно-правового 

регулювання правового статусу парламентської опозиції в Україні», 

«Правовий статус парламентської опозиції в Україні: перспективи 

законодавчого регулювання», «Конституційне закріплення статусу 

парламентської опозиції в Україні», «Права та обов’язки парламентської 

опозиції в Україні», «Місце парламентської опозиції у системі 

конституційного права України як галузі права та науки». Частина з цих 

статей, та викладених в них положень та висновків повторюють одне 

одного, проте в цілому становлять собою базу для розуміння правових 

проблем функціонування політичної, і в першу чергу парламентської 

позиції в Україні. Проте, на жаль, в цих роботах мало враховується 

політичний аспект функціонування опозиції. 

Узагальнюючи ж сказане вище підсумовуємо, що загалом 

класифікація опозиції може проводитися: 

– за ставленням до системи влади з виокремленням системної (яка 

поділяє основні цінності, принципи та цілі існуючої політичної системи, 

але заперечує методи здійснення політики) та позасистемної (яка не згодна 

не лише з діями владних структур, а й з самими підвалинами суспільно-

політичного ладу в країні) [1, с. 4; 4, с. 3–4; 6, с. 125]; 

– за характером вимог визначають радикальну опозицію 

(застосовує як парламентські, так і позапарламентські методи тиску та, як 

правило, відкидає будь-які компроміси з чинною владою), помірковану 

(застосовує переважно методи парламентського тиску, вдається до 

«політичного торгу» з принципових питань) та лояльну опозицію (готова 

підтримувати владу, може дійти згоди з нею і навіть піти на поступки) [5, 

с. 124; 1, с. 4–5]; 
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– за характером дій виокремлюють конструктивну опозицію (дії 
опозиції спрямовані на поліпшення якості політичного управління, 
стимулювання влади до реформ) та деструктивну (її дії спрямовані на 
створення перешкод у діяльності владних структур) [3]; 

– за місцем у спектрі політичних сил опозицію характеризують як 
ліву, праву, центристську тощо [4, с. 4]. 
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Летіпов Соєнч 
 

РОЛЬ КОНТРПРИКЛАДІВ  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА  

ДО ВИКЛАДАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ 

 
Контрприклади застосовуються в методиці викладання відносно 

давно, проте їх використання в педагогічних вищих навчальних закладах в 
процесі навчання курсу теорії ймовірностей має ряд труднощів. 
Дослідження показали, що використання контрприкладів відіграє важливу 
роль в розвитку у студентів творчих здібностей та логічного мислення. 

Контрприклад – це факт, що спростовує певне твердження.  
Запропонована практика заснована на використанні контрприкладів 

як педагогічної стратегії. Вона може покращити концептуальне розуміння 
в області математики, зменшити типові помилки студентів та підвищити їх 
навички критичного мислення. Ефективність застосування контрприкладів 


