
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 130 - 

Список використаних джерел 

1. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. 

Зворотній зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителя / А. О. Гін. – Х. : 

Вид. група «Основа», 2015. – 112 с.  

2. Костюк Г. С. Навчання і розумовий розвиток учнів / Г. С. Костюк // 

Рад. школа. – 1983. – № 2. – С. 17–25.  

3. Новожилова М. О. Настільна книга молодого вчителя початкової 

школи / М. О. Новожилова, Л. М. Яськова. – Х. : Ранок, 2009 – 288 с.  

 

 

Нарзуллаєва Нарай 

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

Поступове наростання незадоволення результатами роботи 

парламенту в цілому, домінуванням монарха при призначенні голови 

уряду та міністрів, а головне, зміна відношення самих парламентарів до 

можливості та доцільності опозиції, підготували ґрунт до встановлення 

дійсно ефективної політичної опозиції в Великобританії. Відправною ж 

точкою для цього стала парламентська реформа 1832 р., яка привела до 

формулювання спеціального правового статусу опозиції, надала нові 

можливості впливу «фракцій» – «партій» на структурування парламенту та 

нові організаційні можливості для діяльності самого парламенту. Все це 

зумовило перетворення парламентської опозиції в Великобританії на 

потужний та стабільний політичний інститут. 

Медісон вважає, що «крамола» в суспільстві, тобто наявність і 

діяльність груп інтересів, є природною. «Приховані причини крамоли 

закладені в природі людини, і ми бачимо, як вони повсякчасно, хоча і в 

різній мірі, викликають дії, які є сумісними з різними обставинами 

громадянського суспільства» [1, с. 80]. Він знаходить різні причини до 

цього – «прагнення до різних думок стосовно релігії, уряду і безлічі інших 

предметів, аналогічно як і відмінності в судженнях і в практичному Житті, 

прихильність до різних Лідерів, які прагнуть переваги і влади, або особам 

іншого роду, чиї долі тим чи іншим чином приваблюють розуми і серця, в 

свою чергу ділять людство на партії, розпалюють взаємну ворожнечу і 

роблять людей більш схильними ненавидіти і утискати один одного, ніж 

брати участь в Досягненні спільного блага. Схильність до взаємної 

ворожнечі настільки сильна там, де для неї немає істотних причин, що 

достатньо незначних і поверхових відмінностей, щоб розпалити в людях 

недоброзичливість один до одного і схилити їх до найжорсткіших чвар» [7, 

с. 80]. Врешті – решт Медісон приходить до висновку, що «причини, які 
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породжують крамолу, неможливо знищити, і порятунок від неї слід шукати 

в засобах, які б зменшували її вплив» [1, с. 82]. Причини, які наводить 

Медісон, обґрунтовуючи необхідність та доцільність існування опозиції в 

суспільстві, не втратили своєї актуальності і по сьогоднішній день. 

На практиці зміна ставлення до опозиції була також дуже 

поступовою. Первинно, в XVII ст. нейтральне поняття part – «частина» 

увійшло в активний вжиток в якості означення політичної групи чи партії. 

Невдовзі після цього відбулося синонімічне зближення двох понять, в 

результаті якого негативне сприйняття фракції перекинулось і на 

партію [6]. 

Джерелами активного неприйняття фракції-партії, а відповідно й 

опозиції, слугували пануючі погляди на державу, відбиттям яких були, в 

тому числі, й міркування Гоббса. У відповідності з цими поглядами 

партіям не було місця в суспільстві, оскільки вони розглядалися як сили, 

що провокують кризи та розколюють суспільство. Саме таке сприйняття 

партії та опозиції культивувала англійська філософсько-політична думка 

XVIII ст. Г. Болінгброк (1678–1751), хоча й був лідером правлячих торі на 

початку XVIII ст., але, коли був відтіснений від влади, став вважати партію 

політичним злом, а фракцію – найгіршою з усіх партій, оскільки фракції 

завжди підкоряють суспільні інтереси особистим чи груповим, 

переслідуючи власні цілі, тоді як спільний інтерес приносився в жертву. В 

творах і інших мислителів крім зазначених простежувалися подібні 

міркування. Наприклад Д. Юм використовував поняття «фракція» та 

«партія» як синонімічні та тотожні. Він, зокрема, писав, що фракції 

руйнують уряд, роблять безсилими закони та породжують ворожнечу в 

державі. Таким чином в феномені партій та фракцій англійці XVIII ст. 

бачили проблему що вимагали вирішення і полягала в представництві 

суспільних інтересів в органах державної влади і співвідношенні групових 

та суспільних інтересів в їх діяльності. 

Більш різко проти опозиції виступали англіканські проповідники, які 

мали важливе значення для формування громадської думки того часу. В 

поняття «опозиція» вони вкладали дещо інший зміст. Загальним місцем 

проповідей того часу стало засудження «духу опозиції», яку пов’язували з 

різноманітними вадами. «Генрі Стеббінг, відмічаючи притаманні його часу 

вади пожадливості та розкошів, підкреслював «бездумну вибагливість, 

розпущеність фракцій, які загрожували державі та шкодили Богу», інший 

священик жалівся на те, що «закони ігнорують», і «неспокій та фракційний 

дух поширюються серед народу», а Джеймс Стіллігфліт віднайшов в 

Ворчестері «розпущеність», «опозицію законній владі» і «поділ на фракції 

та партії», він скрізь бачив «дух Опозиції, Незгоди та Розбіжностей» [6]. 

Дух беззаконня в очах англіканських священників, а відповідно й 

більшої частини їх прихожан, виражався перед усім в двох формах: 
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непоштивій мові та оформленій парламентській опозиції. «Духівництво 

відкрито засуджувало вігську опозицію Рокінгема 1760-х років, оскільки 

вона ображала уряд» [6]. 

Таким чином поняття «незадоволення» та «опозиція», які сприйма-

ються доволі нейтрально на сьогоднішній день, одностайно засуджувалися 

англійським духівництвом і більшістю англійських мислителів, які 

знаходили в самому існуванні оформленої парламентської опозиції – 

егоїзм, амбіції та нелояльність. Оскільки механізм державного управління 

ніколи не повинен був зупинятися і відсутність належної єдності в справах 

державних це жахливе зло, то вважалося, що політична боротьба явище 

небезпечне, а партії послаблюють державу. Таким чином в практику 

впроваджувався ідеал єднання суспільства. Це було пов’язано з низькою 

оцінкою рівня політичної компетентності населення, а також з поши-

реними в суспільстві побоюваннями змін та традиційною надією на владу. 

Слід сказати, що і самі парламентарі, в тому числі з числа опозиції, 

демонстрували подібне ж відношення. Змінювалися уряди, почергово торі 

та віги перебували в статусі опозиції, проте постійно він сприймався як 

«принизливе положення меншості» [6]. Члени палати Громад, коли 

опинялися в статусі опозиціонерів, переважно не відвідували парламент, а 

залишалися вдома. Вони мали можливості досягти будь-яких результатів, а 

спроби проявити свою позицію зрештою закінчувалися осміюванням їх зі 

сторони більшості. Наприклад» 6 лютого 1729 р., коли за результатами 

голосування в палаті общин «коммонери» поділилися на 235 прихильників 

уряду та 80 прихильників опозиції від торі, то відбувся масовий від’їзд торі 

з Лондону, оскільки всі їх дії не мали б успіху. 

Безсилля опозиції як політичного інституту зберігалося незмінним 

практично до початку XIX ст., і це можна пояснити особливостями 

владних відносин Великобританії та стратегії уряду у взаємовідносинах з 

опозицією. Також і опозиція в цей час дещо інакше розуміла свої функції 

та обов’язки по відношенню до суспільства та природу своїх 

взаємовідносин з урядом. 

Стратегія уряду, на протязі усього XVIII ст., полягала в досягненні 

політичної згоди на підставі одноголосності та відсутності принципової 

полеміки в стінах парламенту, тоді як тактика уряду виглядала 

поглинанням потенційної опозиції існуючими урядовими структурами. Як 

для вігів так і для торі намагання змусити свої противників увійти до 

складу коаліції було стандартною парламентською практикою того часу. 

Ідея можливості існування стійкого уряду, що починає своє існування з 

потенційним альтернативним урядом в опозиції (що стало нормальною 

практикою XIX–XX ст.), навіть в кінці XVIII ст. видавалася неприй-

нятною. 

Таким чином на протязі усього XVIII століття парламентська 
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опозиція залишалася швидше кампанією, яка організовується по кожному 

окремому випадку. Склад опозиції в 1714–1760 рр. залишався змішаним, 

оскільки торі та віги діяли у відповідності не тільки з власними 

уподобаннями, політичними принципами та амбіціями, але й в інтересах 

двору спадкоємця престолу. Тільки після парламентської реформи 1832 р. 

уряд та опозиція інституціоналізувалися в дві політичні партії в повному 

розумінні цього слова – ліберальну та консервативну. 

Опозиція XVIII ст. добре розуміла що створення завад для уряду, 

особливо голосування проти податків, виходячи з фракційних пріоритетів 

та ідейних принципів, не було частиною політичної гри того часу. Коли 

лідер вігів Ч. Фокс наполягав на такій тотальній опозиції, його 

підтримувала лише невелика частина особистих друзів, оскільки 

парламентарі тієї епохи розглядали підтримку уряду як свій патріотичний 

обов’язок. Подібні погляди слугували важливою перепоною розвитку 

інституту опозиції. Не дивно, що опозиціонери не розробляли якихось 

планів протидії уряду, а дехто взагалі залишав стіни парламенту. 

На прикладі Великобританії ми можемо бачити, яким чином 

наявність парламентської меншості не приводить до формування 

парламентської опозиції через специфіку самоусвідомлення її представ-

ників. Хоча інституціоналізація опозиції була «результатом унікальної 

історії британського парламентаризму, користь цієї ідеї була визнана 

більшістю авторів і законодавців європейських країн у ХІХ ст., і 

лібералізація режимів у тих країнах знаменувалася зростанням поваги до 

опозиції з боку і влади, і суспільства, – і розробкою механізмів легального, 

узаконеного впливу опозиції на владу» [1, с. 6]. Згодом, з розвитком 

конституціоналізму в європейських країнах, положення, що регулювали 

повноваження, компетенцію і відповідальність різних органів влади та 

інших суб’єктів владних стосунків, набували все більшої конкретизації. 

«Особливо це стосується конституцій, ухвалених після ІІ Світової війни – і 

особливо у країнах, що позбулися тоталітарного або авторитарного 

режиму і бажали покласти владні стосунки у максимально контрольовані 

(з боку закону і з боку суспільства) рамки» [1, с. 6]. Визнаючи, що 

виконавча влада має природні переваги в ресурсах і впливі на суспільство, 

автори нових і найновіших конституційних актів намагалися гарантувати 

опозиції (не уряду) права щодо доступу до отримання інформації, важелів 

впливу на найважливіші рішення, а також поширення своїх поглядів у 

суспільстві. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ТУРКМЕНІСТАНІ 

У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сучасні тенденції розвитку світової економіки тісно пов’язані зі 

зростанням ролі інформаційних технологій і знань в житті суспільства. 

Економіка змінюється, стає більш інноваційною, а в основі цих змін 

лежить використання високошвидкісних мереж зв’язку та інтернету. 

Найбільш конкурентоспроможними сьогодні виявляються ті країни, які 

постійно удосконалюються з урахуванням технологічних нововведень і 

впроваджують їх в управління економікою. 

Влада Туркменістану регулярно заявляє про необхідність розвитку 

інформаційних технологій. В кінці 2018 року президент Гурбангули 
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http://www.blackwell-synergy.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Blondel%2C+Jean)

