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Фахрідінов Айбек 

 

ВІДМІННОСТІ ОПОЗИЦІЇ ЯК ПОЛІТИЧНОГО ІНСТИТУТУ  

ТА ОПОЗИЦІЇ ЯК ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОТЕСТУ 

 

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 
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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, 

присвячених 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. Аналізуючи функції та завдання 

опозиції як політичного інституту і форми суспільного протесту, слід 

зазначити, що ці дві її форми мають і різний часовий вимір: якщо 

завданням опозиції як політичного інституту є постійний контроль над 

владою, то опозиція як форма суспільного протесту має переважно 

тимчасовий характер – задовольнивши свої вимоги, вона згасає. 

Крім того, опозиція в її різних аспектах потребує й різного правового 

забезпечення. Так, для опозиції як форми суспільного протесту достатнім є 

визнання на рівні конституції права кожного громадянина на протест, 

забезпечення цього права свободою слова, дій в межах закону тощо. Для 

становлення ж опозиції як політичного інституту окрім вище зазначених 

гарантій необхідним є прийняття відповідного закону про політичну 

опозицію, де б визначались її права, обов’язки, повноваження тощо. 

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); 

 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); 

 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); 
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 за місцем у спектрі політичних сил опозицію характеризують як 

ліву, праву, центристську тощо. 

Поза тим існують типології і суто спеціальні. До них належать, 

зокрема, ті що наводяться в дослідження Р. Даля, Дж. Сарторі, Х. Лінца. 

Власну класифікацію опозиції за місцем діяльності, за вектором 

прикладення її зусиль, пропонує Р. Даль. У 1970-х роках він запропонував 

типологію, згідно з якою виокремив типи політичної опозиції за цілями, 

яких вона добивається у своїй діяльності. 

Отже, типи політичної опозиції за Р. Далем. 

1. Структурна опозиція – це опозиція, що прагне змінити або 

запобігти змінам у головних сферах функціонування держави: політичний 

курс уряду, тип політичної системи, тип політичного режиму, соціально-

економічна структура. Така опозиція не поділяє погляди уряду на розвиток 

цих основних чотирьох сфер. Зустрічаються й інші назви опозиції такого 

типу – опозиція принципу, фундаменталістська, ідеологічна або опозиція 

режиму. 

2. Неструктурна опозиція – це опозиція, що прагне здійснити деякі 

зміни або запобігти їм у політичному курсі чи складі уряду. Вона може 

підтримувати конструктивні відносини з владою, залишаючись лояльною 

до існуючого політичного режиму, типу політичної системи, обраного 

політичного курсу та соціально-економічної структури держави. Цей тип 

опозиції ще називають нормальною, обмеженою, прагматичною опозицією 

або напівопозицієює.  

Прикладом опозиції першого типу є комуністичні партії Італії і 

Франції, а також ісламські політичні партії мусульманського світу. До 

другого типу належать основні політичні партії Великої Британії і США. 

Структурна опозиція не обов’язково має бути незаконною чи 

неконституційною, але часто трапляється саме так навіть у західних 

демократіях. Як правило, опозиція такого спрямування не має ні 

конституційних прав, ні гарантій закону для своєї діяльності. Бувають і 

винятки: опозиція має законне право на свою діяльність, але в цьому 

випадку її характеризує штамп «антисистемної опозиції в межах системи». 

В політичній практиці лише режим стійкої демократії з толерантною 

культурою може дозволити собі існування такого дисидентства. 

Прикладом легальної структурної опозиції з радикальними вимогами є 

діяльність ірландських націоналістів у британському парламенті до 

1922 року. Їх головною метою було проголошення незалежності Ірландії та 

емансипація католиків. 

У межах структурної опозиції існує насильницький (революційний, 

радикальний) тип, а також реформістський (нереволюційний) тип. 

Критерієм їх розрізнення є їх методи діяльності. Головна перевага 

реформістської опозиції полягає в тому, що вона має легальне право 
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виконувати свою роль в політичній системі, тоді як насильницька опозиція 

не може розраховувати на це. Значною вадою другого типу опозиції 

вважається абсолютна лояльність системі, внаслідок чого вона стає 

недієздатною при необхідності запровадження фундаментальних змін. 

Отже, революційна опозиція є більш дієвою і значимою, але використовує 

у своїй діяльності не лише офіційно визнані засоби досягнення мети. 

Широкого поширення набула класифікація політичної опозиції 

Дж. Сарторі. Вчений акцентував увагу на важливості розрізняти 

відповідальну і невідповідальну опозицію. Головними рисами поведінки 

відповідальної опозиції є її поміркованість і прагматичність. Опозиційна 

група добре усвідомлює значення впливу на виборців, а тому не вдається 

до нереалістичних вимог і обіцянок. Дж. Сарторі і Р. Даль вважають, що 

організувати відповідальну поведінку опозиції цілком можливо без 

обмеження свободи слова, зібрань тощо. Для цього необхідним є 

переконання, що вона має реальну можливість впливати на управління або 

поділяти з владою урядову відповідальність. Взяти на себе відпові-

дальність означає, що опозиційна група звітуватиме за виконання 

обіцянок, і вона знає про це. У випадку визнання опозиційного об’єднання 

недієздатним, воно може бути виключеним з системи влади і втратити свої 

позиції. Зрозуміло, що лише честолюбна опозиція з суттєвою підтримкою 

електорату може бути дисциплінованою в такий спосіб. 

Проте в демократичних системах, особливо у двопартійних або в 

системах з домінуючою партією, трапляються випадки, коли така стратегія 

не спрацьовує. Політична опозиція, організована у вигляді маленьких груп, 

може перетворитися із сталої, але неуспішної та невідповідальної, на 

апатичну. Через розчарованість своєю неспроможністю здійснити зміни та 

приниження регулярними програшами вона може спокуситься на вибір 

індивідуального чи колективного насилля. 
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Ханов Тувакберді 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ  

ДО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Як відомо, основною задачею перших десятирічь комп’ютерної ери 

був розвиток апаратних засобів обчислювальної техніки. Це було 

зумовлено високою вартістю завдань з обробки та збереження інформації. 

Наразі, досягнення мікроелектроніки призвели до значного збільшення 

продуктивності комп’ютерів з одночасним суттєвим зниженням їхньої 

вартості. 

Основним завданням останнього десятиріччя XX століття та початку 

XXI ст. стало вдосконалення якості комп’ютерних сервісів, можливості 

яких повністю залежать від програмного забезпечення (ПЗ). Програмне 

забезпечення розробляють вже понад п’ятдесяти років і за цей період коло 

задач, які воно може вирішувати, рівень їх складності та форми 

представлення отриманих результатів кардинально змінилися [1]. 

На сьогодні розробку ПЗ розглядають вже під кутом зору технології 

«S+S» (Software plus Services, ініціатива корпорації Microsoft, липень 

2007 р.), яка передбачає збірку ПЗ разом з сервісами в єдиний, 

персоналізований, доступний з будь-якого місця інструмент. У той же час 

й дотепер розробка якісних програмних продуктів не стала нормою, а 

загальних технологій, з допомогою яких розробники можуть створювати 

надійне ПЗ з відповідними витратами до заданого часу, – не існує. Джерела 

несправностей сучасного ПЗ вкрай різноманітні і це лише ускладнює 

проблему. Одночасно зріс і масштаб цієї проблеми. Якщо у минулому ціна 

помилки неякісного ПЗ обмежувалась одним користувачем або невеликою 

групою, то зараз ці рамки суттєво розширилися. Проблеми, що колись 


