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Котова Л. В., НУ "ОЮА"

ОПОЗИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, 
ОСНОВНІ РИСИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Статья посвящена общей характеристике оппозиционной деятельности, 
ёё понятию, функциям и перспективам. Указаны ученые, которые 
занимались данной проблемой. Описан опыт существования политической 
оппозиции в странах Запада. 

The article deals with common description of opposition activity, its concept, 
functions and perspectives. Refer to scientists who developed this problem. Describe 
an experience of political opposition existence in Western countries. 

Політична опозиція, чи просто – опозиція, стала невід'ємною 
частиною повсякденності демократичної правової держави. Вона 
характеризує наскільки прогресивно працює система демократичних 


