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шкідників, ворони приносять користь. Але водночас вони руйнують гнізда 
і поїдають яйця і пташенят мисливських і дрібних співочих птахів, 
молодих зайченят, каченят, тобто завдають шкоди мисливському і 
лісовому господарству. Отже, кількість ворон, особливо в мисливських 
господарствах і населених пунктах, слід регулювати. Але ні в якому разі не 
можна винищувати ворон. 

Крук Corvus corax. Чималі блискучо-чорні птахи з міцним великим 
дзьобом. Маса до 1300 г. Молоді птахи чорні. Без блиску, з буруватим 
відтінком [1, с. 119]. 

Гніздяться, як уже відмічалося, в глухих ділянках старих лісових 
масивів, але часто на металічних опорах високовольтних ліній 
електропередач десь на узліссях, лісових просіках тощо. Гніздо складене з 
товстих гілок, підстилка – із шерсті, кінського волосу. На Черкащині ці 
птахи ведуть напівхижацький спосіб життя та відіграють значну роль 
птахів-санітарів. Ведуть поодинокий спосіб життя. 

За нашими спостереженнями, як і за даними літератури, в різних 
біотопах Черкащини, спостерігається ріст чисельності воронових, зростає і 
ступінь її синантропизації. Разом із шкодою, яку приносять воронові птахи 
господарській діяльності людини, в окремих випадках вони є виключно 
корисними птахами. Подальші дослідження щодо чисельності, щільності 
популяцій та розміщення воронових птахів на зимівлі та під час 
гніздування допоможуть визначити їх статус в певній місцевості. 
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ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ:  

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Говорячи про необхідність визначення правового статусу опозиції 

ми опиняємося перед завданням визначення обширності даного поняття, 

яке коливається від опозиції як суспільного, інституційно неоформленого 

явища, яке включає діяльність окремих громадян, громадських організацій, 

політичних партій, які не мають представницьких мандатів, до 
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парламентської опозиції, і як крайнього її прояву до монополії на звання 

опозиції зі сторони найбільшої опозиційної фракції парламенту.  

В Україні присвячені опозиції наступні дисертаційні дослідження: 

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 характеристика», «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».  

Термін опозиція означає протидію, опір певній політиці, політичній 

лінії, політичній дії і саме це приводить до трактування в якості опозиції 

будь-якого протистояння. Опозиція як широке поняття об’єднує 

організації, партії, групи, осіб, які виступають проти панівної думки, 

уряду, системи влади, конституції, політичної системи в цілому. В цьому 

сенсі опозиція є діалектичним «двійником» влади – інституціоналізацією 

інтересів, які не отримали представлення у владі. «Оскільки опозиційність 

є якістю, притаманною самій природі людського суспільства в силу його 

неоднорідності і відмінності інтересів як окремих людей, так і соціальних 

груп, опозиція існує в будь-якій соціальній системі, де ресурси, що 

визначають поведінку її членів розподілені нерівномірним чином» [2, 

с. 90]. Тому вона існує в будь-якому суспільстві, є «тінню» влади, її 

контрагентом. Звідси контекстуальність опозиції, яку можна визначати 

лише в контексті владних відносин.  

У недемократичних країнах опозиція найчастіше не має 

можливостей впливу на формування рішень, цілком відлучена від важелів 

влади, або бере участь у формуванні декоративних органів, насамперед 

парламентів. В цих умовах можна говорити про опозицію як складову 

політичної системи, як елемент політичного режиму, проте вона не буде 
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суб’єктом системи владних відносин. Це багато в чому пов’язане і з 

природою самої опозиції: вона найчастіше радикалізована, її дії 

спрямовані насамперед на повалення існуючої влади (або – для 

«поміркованої» опозиції – принаймні розділення влади з правлячими 

колами), захоплення влади, а не зміну способу її використання (тобто, 

пропозиції конкретних альтернатив рішенням, що їх приймає влада). Тобто 

опозиція може стати суб’єктом владних відносин, лише змінивши систему 

владних відносин, що склалася в суспільстві, за інших умов перетворитися 

з об’єкта на суб’єкт вона не може. 

У демократичних же країнах наслідком інституціоналізації опозиції є 

формалізація її діяльності, визначення її умов певними процедурами. При 

цьому «дії найбільш помітної, формалізованої опозиції концентруються 

насамперед у діяльності фракцій і депутатів парламенту, які не 

підтримують позицію і дії уряду» [1, с. 4]. Така формалізована опозиція і 

складає собою, фактично, вузьке розуміння даного явища. 

Таким чином політична опозиція є найбільш організованою формою 

вираження інтересів, альтернативних або протилежних інтересам влади. У 

плюралістичних суспільствах опозиція набуває інституціоналізації, 

отримує можливості як доносити свою думку до виборців, так і впливати 

на кардинальні, найважливіші для суспільства рішення влади. Через це ми 

маємо досліджувати її як суб’єкта владних відносин. Така її 

характеристика відразу дає можливість судити про її ефективність і 

можливість виконання суспільно значущих функцій. 

Більшість вищенаведених визначень та характеристик наводяться в 

рамках одного з можливих підходів до визначення терміну «політична 

опозиція» – етимологічного.  

Справжня, повнокровна опозиція – це політичне суперництво й 

протиборство, але протиборство не будь-яке, суперництво не з ким 

завгодно, а тільки з партією влади, з політичною силою, що формує і 

здійснює урядову політику. Це оспорювання діяльності політика чи партії, 

що наразі виконує владні функції, або, іншими словами, критика влади, 

втіленої у діяльності конкретної партії. Культура опозиції полягає в тому, 

щоб вміти бачити партію влади (або владу в руках якоїсь партії) не лише 

як суперника в боротьбі за право керувати державою, а як носія певної 

політики, курсу, соціальних заходів і програм, які, власне, і викликають 

незгоду, стають предметом заперечення. 

Існування опозиції в політичній системі суспільства дозволяє 

перетворити епізодичні прояви ситуативного незадоволення населення або 

якоїсь його частини неналежними діями уряду на систематичну практику 

артикуляції диференційованих інтересів суспільства, оцінювання 

виконання урядових програм, домагання їх корекції, включення нових 

проблем до суспільного порядку денного. В цьому контексті некоректним 
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є визначення політичної опозиції як сили обов’язково спрямованої на 

здобуття влади. Метою її діяльності на кожному окремому етапі може бути 

корекція політики уряду, вплив на неї з метою відстоювання соціальних 

інтересів. Відтак маючи статус опозиції вона все рівно перебувати в 

системі владних відносин. 

Узагальнюючи вищезазначене можна зробити висновок про те, що 

поняття політична опозиція як від опозиції суспільної, так і від 

парламентської меншості, вважаючи що політична опозиція, як суб’єкт в 

системі владних відносин, характеризується наявністю ряду специфічних 

якостей: організованості, претензії на владу. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 

ТА СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ З КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ  

 

Сучасне суспільство не уявляє свого життя без спілкування. Весь час 

люди перебувають в процесі передачі та отримання повідомлень, що 

охоплює обмін інформацією, думками, поглядами між учасниками 

спілкування, їх сприйняття й пізнання один одного а також взаємодію.  

Досить часто цілі, інтереси, позиції, думки та погляди людей, які 

вступають у взаємодію, суперечать один одному. Це призводить до 


