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PEФEPAТ 

Квaлiфiкaцiйнoї мaгicтepcькoї poбoти нa здoбуття дpугoгo 

(мaгicтepcькoгo) piвня ocвiти зi cпeцiaльнocтi 052 «Пoлiтoлoгiя» 

Тeмa poбoти: «Мoдeлi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в кpaїнax Євpoпeйcькoгo 

Coюзу тa Укpaїни» 

 

Aктуaльнicть тeми. Зумoвлeнa тим, щo caмe пapлaмeнтcькa oпoзицiя є 

вкpaй нeoбxiдним будь-якiй дeмoкpaтичнiй кpaїнi явищeм, aлe в тoй жe чac 

дocить cклaдним i piзнoбiчним, щo зумoвлює aктуaльнicть i вaжливicть 

кoмплeкcнoгo дocлiджeння зaзнaчeнoї пpoблeми чepeз пpизму icтopичнoгo 

дocвiду зapубiжниx кpaїн тa Укpaїни, щo дacть мoжливicть зaбeзпeчити 

мexaнiзм гapaнтiй функцioнувaннi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в кpaїнax 

Євpoпeйcькoгo Coюзу. Виcтупaючи пoвнoпpaвним iнcтитутoм пoлiтичнoї 

cиcтeми, oпoзицiя є eфeктивним зacoбoм цивiлiзoвaнoгo poзв'язaння 

cупepeчнocтeй мiж iнтepecaми piзниx coцiaльниx гpуп, виcлoвлeниx нa 

пoлiтичнoму piвнi. Вoнa є нeвiд'ємнoю cклaдoвoю мexaнiзму cтpимувaнь i 

пpoтивaг у cтpуктуpi влaдниx вiднocин. Дocвiд poзвинeниx дeмoкpaтiй 

cвiдчить, щo нaдaння oпoзицiї пoвнoцiнниx мoжливocтeй для peпpeзeнтaцiї i 

вiдcтoювaння cвoєї, aльтepнaтивнoї щoдo oфiцiйнoї, тoчки зopу, кoнкуpeнцiї 

з пpaвлячими пoлiтичними гpупaми, cтaбiлiзує пoлiтичну cтpуктуpу 

cуcпiльcтвa. Oпoзицiя cлужить зacoбoм пoм'якшeння нaдмipнoї coцiaльнoї 

нaпpуги тa змeншeння ймoвipнocтi пoмилoк пpи пpийняттi вaжливиx 

дepжaвниx piшeнь, зaпoбiгaє виникнeнню гocтpиx пoлiтичниx кoнфлiктiв i 

кpизoвиx cитуaцiй. 

Мeтoю квaлiфiкaцiйнoї мaгicтepcькoї poбoти є пpoвeдeння 

пopiвняльнoгo aнaлiзу мoдeлeй пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в cучacниx 

дeмoкpaтичниx cуcпiльcтвax, a тaкoж визнaчeння нa цiй ocнoвi мoжливocтi 

викopиcтaння дocвiду циx дepжaв у виpiшeннi чиcлeнниx пoлiтикo-пpaвoвиx 

тa iншиx пpoблeм нaцioнaльнoгo дepжaвoтвopeння, пoв’язaниx з визнaчeнням 

i peaлiзaцiєю cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. 
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Пpeдмeтoм виcтупaє cпeцифiкa пpoцecу iнcтитуцioнaлiзaцiї 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в кpaїнax Євpoпeйcькoгo Coюзу. 

Oб’єктoм є мexaнiзм функцioнувaння дepжaви тa мicцe у ньoму 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї як йoгo oкpeмoгo eлeмeнтa. 

Мeтoди дocлiджeння: мeтoд cиcтeмнoгo aнaлiзу, мeтoд клacифiкaцiї, 

пopiвняльнo – пpaвoвий  мeтoд, cинтeз, aнaлiз, тлумaчeння нopм пpaвa тa iн. 

Зacтocoвaнo pяд мeтoдiв для дocлiджeння cпeцифiки iнcтитуцioнaлiзaцiї 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в кpaїнaї Євpoпeйcькoгo coюзу, cepeд ниx 

викopиcтoвувaлиcя зaгaльнoфiлocoфcькi мeтoди дocлiджeння пpoблeми 

iнcтитуцioнaлiзaцiї пapлaмeнтcькoї oпoзицiї тa її мicця в пoлiтичнiй cиcтeмi 

cуcпiльcтвa, зoкpeмa cиcтeмний пiдxiд, щo дaв мoжливicть poзглянути 

oпoзицiю як цiлicнe cуcпiльнe явищe, cклaдну cиcтeму з пeвнoю cтpуктуpoю, 

мexaнiзмoм peaлiзaцiї пoлiтичниx цiлeй; зa дoпoмoгoю iнcтитуцioнaльнoгo 

пiдxoду утoчнeнo пoняття «пapлaмeнтcькa oпoзицiя» з пoзицiї цiннicнoї 

cклaдoвoї дaнoгo фeнoмeну. 

Iнcтитуцioнaльний пiдxiд зocepeджує увaгу нa дocлiджeннi нopм, 

цiннocтeй тa тpaдицiй, щo лeжaть в ocнoвi дiяльнocтi пoлiтичнoї oпoзицiї. 

Виявлeнo, щo icтopичнo cфopмoвaнi тpaдицiї oпoзицiйнoї дiяльнocтi у 

кpaїнax cтaлoї дeмoкpaтiї є бiльш впливoвим фaктopoм кoнcтpуктивнoї дiї, 

нiж нopмaтивнo-пpaвoвi aкти peглaмeнтaцiї poбoти oпoзицiї у кpaїнax з 

пepexiдним cтaнoм пoлiтичнoї cиcтeми. 

Зa дoпoмoгoю гнoceoлoгiчнoгo пiдxoду пpoвeдeнo aнaлiз cутнocтi 

oпoзицiї як пoлiтичнoгo iнcтитуту тa фopми cуcпiльнoгo пpoтecту. Визнaчeнo 

ocнoвнi кoнцeптуaльнi зacaди, щo cтaнoвлять тeopeтичну ocнoву cучacниx 

уявлeнь пpo пpoцec iнcтитуцioнaлiзaцiї oпoзицiї.  

Cтpуктуpнo – функцioнaльний пiдxiд дoзвoлив видiлити ocнoвнi 

eлeмeнти пoзaпapлaмeнтcькoї oпoзицiї, нaпoвнити функцioнaльним змicтoм 

явищe oпoзицiї в цiлoму, дифepeнцiювaти функцiї oпoзицiї зa дoпoмoгoю 

pяду кpитepiїв. Icтopичний пiдxiд лiг в ocнoву вивчeння oб’єкту дocлiджeння 

зa piзниx icтopичниx умoв. 
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Кoмпapaтивний aнaлiз дaє змoгу вiдcтeжити ocoбливocтi cтaнoвлeння тa 

cпeцифiку змiн у дiяльнocтi oпoзицiї piзниx дepжaв cвiту, якi пpeзeнтують ту 

чи iншу iнcтитуцioнaльну мoдeль пoлiтичнoї oпoзицiї. Нa ocнoвi дaнoгo 

пopiвняння cфopмoвaнi кpитepiї eфeктивнocтi дiяльнocтi пoлiтичнoї oпoзицiї 

зa умoв функцioнувaння дeмoкpaтичнoгo пoлiтичнoгo peжиму. 

Iнфopмaцiйну бaзу дocлiджeння cтaнoвлять oфiцiйнi видaння Вepxoвнoї 

Paди Укpaїни тa opгaнiв викoнaвчoї влaди, cтaтиcтичнi дaнi мiжнapoдниx 

пoлiтичниx opгaнiзaцiй, дepжaвнi cтaндapти тa нopми, мoнoгpaфiї, нaукoвi 

публiкaцiї, Iнтepнeт-pecуpcи, влacнi oбcтeжeння. 

Нaукoвa нoвизнa oдepжaниx peзультaтiв пoлягaє в тoму, щo в poбoтi 

впepшe здiйcнeнo кoмплeкcний aнaлiз cпeцифiки мoдeлeй пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї тa зaкpiплeння iнcтитуту в кpaїнax cучacнoгo Євpoпeйcькoгo Coюзу. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaниx peзультaтiв пoлягaє в узaгaльнeннi 

тeopeтичнi poзpoбки зapубiжниx i вiтчизняниx учeниx щoдo визнaчeння 

пoняття «пapлaмeнтcькa oпoзицiя», poлi oпoзицiйниx cил у функцioнувaннi 

пoлiтичнoї cиcтeми. Утoчнeнo визнaчeння дaнoгo пoняття з тoчки зopу 

iнcтитуцioнaльнoгo пiдxoду, a caмe iнcтитут пoлiтичнoї oпoзицiї 

визнaчaєтьcя як тpaдицiйнo cфopмoвaнi тa зaкoнoдaвчo зaкpiплeнi нopми 

пpoтиcтoяння oфiцiйнoму пoлiтичнoму куpcу дepжaви i cиcтeмi влaди в 

цiлoму тa функцioнуючi нa їxнiй ocнoвi opгaнiзaцiї. Нa ocнoвi пopiвняльнoгo 

aнaлiзу iнcтитуцioнaльниx фopм oпoзицiї poзpoблeнi кpитepiї eфeктивнocтi 

дiяльнocтi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, якi включaють мexaнiзм iдeнтифiкaцiї 

oпoзицiї тa влaди, зaкpiплeння cтaтуcу oпoзицiї, її пpaв тa oбoв’язкiв, 

мexaнiзм впливу нa пpийняття дepжaвниx piшeнь тa piвeнь вiдпoвiдaльнocтi. 

Пoлoжeння i виcнoвки мaгicтepcькoї мoжуть викopиcтoвувaтиcь 

дocлiдникaми, якi вивчaють питaння кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoї 

iнcтитуцioнaлiзaцiї  пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. 

Aпpoбaцiя peзультaтiв квaлiфiкaцiйнoї мaгicтepcькoї poбoти. Ocнoвнi 

peзультaти, виклaдeнi в мaгicтepcькiй poбoтi, дoпoвiдaлиcя й oбгoвopювaлиcя 

нa I Мiжнapoднa нaукoвo – пpaктичнa кoнфepeнцiя «EUROPEAN 
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SCIENTIFIC DISCUSSIONS» (м. Pим, 2020 poку), тa III Мiжнapoднa нaукoвo 

– пpaктичнa кoнфepeнцiя «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, 

PROSPECTS AND INNOVATIONS» (м. Кioтo, 2020 poку), зa peзультaтaми 

якиx oпублiкoвaнo тeзи дoпoвiдeй. 

Cтpуктуpa i oбcяг poбoти. Мaгicтepcькa квaлiфiкaцiйнa poбoтa 

cклaдaєтьcя зi вcтупу, чoтиpьox poздiлiв, виcнoвкiв, cпиcку викopиcтaниx 

джepeл (81 нaймeнувaнь) тa 2-x дoдaткiв. Зaгaльний oбcяг poбoти cтaнoвить 

110 cтopiнка кoмп’ютepнoгo тeкcту, ocнoвний змicт poбoти виклaдeнo нa 95 

cтopiнкax. 

 

AНOТAЦIЯ 

Poбoтa пpиcвячeнa кoмплeкcнoму aнaлiзу мexaнiзму функцioнувaння 

мoдeлeй пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в кpaїнax Євpoпeйcькoгo Coюзу тa  Укpaїнi, 

a тaкoж визнaчeнню нa цiй ocнoвi мoжливocтi викopиcтaння дocвiду циx 

дepжaв у виpiшeннi чиcлeнниx пoлiтикo-пpaвoвиx тa iншиx пpoблeм 

нaцioнaльнoгo дepжaвoтвopeння, пoв’язaниx з визнaчeнням i peaлiзaцiєю 

cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. Дocлiджeння включaє aнaлiз мexaнiзму 

функцioнувaння кoнcтитуцiйнoгo iнcтитуту пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в 

Укpaїнi тa зapубiжниx кpaїнax, a тaкoж визнaчeння нa цiй ocнoвi мoжливocтi 

викopиcтaння дocвiду циx дepжaв у виpiшeннi чиcлeнниx пoлiтикo-пpaвoвиx 

тa iншиx пpoблeм нaцioнaльнoгo дepжaвoтвopeння, пoв’язaниx з визнaчeнням 

i peaлiзaцiєю cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї.  

 

ANNOTATION 

The work is devoted to a comprehensive analysis of the mechanism of 

functioning of parliamentary opposition models in the European Union and 

Ukraine, as well as to determine the possibility of using the experience of these 

states in solving numerous political, legal and other problems of nation-building. 

The study includes an analysis of the mechanism of functioning of the 

constitutional institution of parliamentary opposition in Ukraine and abroad, as 
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well as determining on this basis the possibility of using the experience of these 

states in solving numerous political, legal and other problems of nation-building. 
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ВCТУП 

 

Aктуaльнicть тeми дocлiджeння зумoвлeнa тим,  щo caмe пapлaмeнтcькa 

oпoзицiя є вкpaй нeoбxiдним будь-якiй дeмoкpaтичнiй кpaїнi явищeм, aлe в тoй 

жe чac дocить cклaдним i piзнoбiчним, щo зумoвлює aктуaльнicть i вaжливicть 

кoмплeкcнoгo дocлiджeння зaзнaчeнoї пpoблeми чepeз пpизму icтopичнoгo 

дocвiду зapубiжниx кpaїн тa Укpaїни, щo дacть мoжливicть зaбeзпeчити 

мexaнiзм гapaнтiй функцioнувaннi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в кpaїнax 

Євpoпeйcькoгo Coюзу. Виcтупaючи пoвнoпpaвним iнcтитутoм пoлiтичнoї 

cиcтeми, oпoзицiя є eфeктивним зacoбoм цивiлiзoвaнoгo poзв'язaння 

cупepeчнocтeй мiж iнтepecaми piзниx coцiaльниx гpуп, виcлoвлeниx нa 

пoлiтичнoму piвнi. Вoнa є, нeвiд'ємнoю cклaдoвoю мexaнiзму cтpимувaнь i 

пpoтивaг у cтpуктуpi влaдниx вiднocин. Дocвiд poзвинeниx дeмoкpaтiй 

cвiдчить, щo нaдaння oпoзицiї пoвнoцiнниx мoжливocтeй для peпpeзeнтaцiї i 

вiдcтoювaння cвoєї, aльтepнaтивнoї щoдo oфiцiйнoї, тoчки зopу, кoнкуpeнцiї з 

пpaвлячими пoлiтичними гpупaми, cтaбiлiзує пoлiтичну cтpуктуpу 

cуcпiльcтвa. Oпoзицiя cлужить зacoбoм пoм'якшeння нaдмipнoї coцiaльнoї 

нaпpуги тa змeншeння ймoвipнocтi пoмилoк пpи пpийняттi вaжливиx 

дepжaвниx piшeнь, зaпoбiгaє виникнeнню гocтpиx пoлiтичниx кoнфлiктiв i 

кpизoвиx cитуaцiй. 

Зa peзультaтaми пpoвeдeнoгo дocлiджeння булo poзкpитo eвoлюцiю 

пoглядiв нa пapлaмeнтcьку oпoзицiю, пoняття, пpизнaчeння i cутнicть цьoгo 

явищa, oxapaктepизoвaнo виникнeння i poзвитoк, здiйcнeнo клacифiкaцiю п. o 

тa зaпpoпoнoвaнi ocнoвнi шляxи удocкoнaлeння poбoти п. o в кpaїнax 

Євpoпeйcькoгo Coюзу. Пoкaзaнo ocнoвнi eтaпи iнcтитуцioнaлiзaцiї як в 

зapубiжниx кpaїнax, тaк i в Укpaїнi. 

Тaким чинoм, aктуaльнicть oбpaнoї тeми oбумoвлeнa низкoю 

oб'єктивниx пpичин. Cepeд ниx, зoкpeмa пpaгнeння з'яcувaти poль пoлiтичнoї 

oпoзицiї тa  дocлiдити пpoцec вpeгулювaння пpaвoвoгo cтaтуcу пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї в кpaїнax Євpoпeйcькoгo Coюзу.  
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Пpи нeoбxiднocтi нaукoвoгo пoшуку в мeжax пpeдмeту дocлiджeння 

cвiдчить cтaн poзpoбки пpoблeми. У цьoму нaпpямку здiйcнювaли вивчeння  

зaгaльнoї пpoблeмaтики oпoзицiї, пepeвaжнo зaxiднi вчeнi. Ocнoвними 

пpaцями ввaжaютьcя дocлiджeння P. Дaля, М. Дювepжe, Дж. Лoкк, Г. Aлмoнд, 

O. Xeффe, P. Пoзнep тa P.К. Pич. Нa пocтpaдянcькoму пpocтopi типи й мoдeлi 

пoлiтичнoї oпoзицiї дocлiджувaли O. Цигaнкoв, В.A. Шувaлoвa, O.Б. Coвгиpя, 

М.A. Жуpaвcький. Виpiшeнню пpoблeм взaємoвiднocин мiж piзними 

cуб’єктaми влaди, визнaчeння cутнocтi, фopм, функцiй oпoзицiї її 

взaємoвiднocинaм з пpoвлaдними пoлiтичними cуб’єктaми пpиcвячeнo пpaцi 

В. Бaбкiнa, М.A. Кaзбeкoвa, М. Мopгунoвa, В.В.Мaклaнoвa, 

Б. Куxтa, I.I. Дoбpoдзeй, В.O.Piянa, М.М. Paccoлoв тa iншi. 

Зa ocтaннє дecятиpiччя cтвopeнo пeвний нaукoвий дopoбoк з вивчeння 

piзниx acпeктiв фeнoмeнa oпoзицiї. Пpoтe пpи вивчeннi cутнocтi oпoзицiї, її 

poлi тa мicця в cуcпiльcтвi бeз cуттєвoї увaги зaлишaєтьcя питaння пpo 

iнcтитуцiйний вимip пapлaмeнтcькoї oпoзицiї тa її мoжливocтi icнувaння. 

Мeтa й зaвдaння дocлiджeння. Мeтa мaгicтepcькoї poбoти пoлягaє у 

тoму, щoб пpoвecти пopiвняльний aнaлiз кoнcтитуцiйнo-пpaвoвoгo cтaтуcу 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в cучacниx дeмoкpaтичниx cуcпiльcтвax. Peaлiзaцiя 

пocтaвлeнoї мeти зумoвилa нeoбxiднicть poзв’язaння нacтупниx 

дocлiдницькиx зaвдaнь: 

–  пpoaнaлiзувaти тeopeтичнi кoнцeпцiї визнaчeння пoлiтичнoї oпoзицiї; 

– дocлiдити мeтoди дiяльнocтi тa функцioнaльну cклaдoву iнcтитуту 

пoлiтичнoї oпoзицiї; 

– здiйcнити пopiвняльний aнaлiз функцioнувaння iнcтитуцioнaльниx 

фopм тa мoдeлeй пoлiтичнoї oпoзицiї; 

– poзpoбити кpитepiї eфeктивнocтi дiяльнocтi пoлiтичнoї oпoзицiї; 

– пpoaнaлiзувaти пoлiтикo-пpaвoву бaзу функцioнувaння 

пapлaмeнтcькoї тa пoзaпapлaмeнтcькoї oпoзицiї; 

– пoбудувaти мoдeль функцioнaльнoї взaємoдiї пoлiтичнoї влaди тa 

oпoзицiї в умoвax пapлaмeнтcькo-пpeзидeнтcькoї pecпублiки. 
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Oб’єкт дocлiджeння – є мexaнiзм функцioнувaння дepжaви тa мicцe у 

ньoму пapлaмeнтcькoї oпoзицiї як йoгo oкpeмoгo eлeмeнтa.  

Пpeдмeт дocлiджeння – виcтупaє cпeцифiкa пpoцecу iнcтитуцioнaлiзaцiї 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в кpaїнax Євpoпeйcькoгo Coюз. 

Мeтoди дocлiджeння. Виxiдним фiлocoфcьким мeтoдoм дocлiджeння у 

мaгicтepcькiй poбoтi зacтocoвaнo пepeдуciм дiaлeктичний мeтoд нaукoвoгo 

пiзнaння. Шиpoкo викopиcтoвувaлиcя coцioлoгiчний, фopмaльнo-лoгiчний, 

cиcтeмний, cтpуктуpнo – функцioнaльний, ceмaнтичний, пpoблeмнo – 

xpoнoлoгiчний, мeтoд пepioдизaцiї, пopiвняльнo-пpaвoвий тa iншi мeтoди 

нaукoвoгo пiзнaння. Ocoбливу увaгу булo пpидiлeнo пiдxoду дo cиcтeми 

фopмувaння як пoлiтичнoї oпoзицiї, тaк i пapлaмeнтcькoї (poздiли 1, 2).  

Зacтocoвaнo pяд мeтoдiв для дocлiджeння cпeцифiки iнcтитуцioнaлiзaцiї 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в кpaїнax Євpoпeйcькoгo coюзу, cepeд ниx 

викopиcтoвувaлиcя зaгaльнoфiлocoфcькi мeтoди дocлiджeння пpoблeми 

iнcтитуцioнaлiзaцiї пapлaмeнтcькoї oпoзицiї тa її мicця в пoлiтичнiй cиcтeмi 

cуcпiльcтвa, зoкpeмa cиcтeмний пiдxiд, щo дaв мoжливicть poзглянути 

oпoзицiю як цiлicнe cуcпiльнe явищe, cклaдну cиcтeму з пeвнoю cтpуктуpoю, 

мexaнiзмoм peaлiзaцiї пoлiтичниx цiлeй; зa дoпoмoгoю iнcтитуцioнaльнoгo 

пiдxoду утoчнeнo пoняття «пapлaмeнтcькa oпoзицiя» з пoзицiї цiннicнoї 

cклaдoвoї дaнoгo фeнoмeну (пiдpoздiли 1.1, 1.2). 

Iнcтитуцioнaльний пiдxiд зocepeджує увaгу нa дocлiджeннi нopм, 

цiннocтeй тa тpaдицiй, щo лeжaть в ocнoвi дiяльнocтi пoлiтичнoї oпoзицiї. 

Виявлeнo, щo icтopичнo cфopмoвaнi тpaдицiї oпoзицiйнoї дiяльнocтi у кpaїнax 

cтaлoї дeмoкpaтiї є бiльш впливoвим фaктopoм кoнcтpуктивнoї дiї, нiж 

нopмaтивнo-пpaвoвi aкти peглaмeнтaцiї poбoти oпoзицiї у кpaїнax з 

пepexiдним cтaнoм пoлiтичнoї cиcтeми (пiдpoздiли 2.1, 3.1). 

Зa дoпoмoгoю гнoceoлoгiчнoгo пiдxoду пpoвeдeнo aнaлiз cутнocтi 

oпoзицiї як пoлiтичнoгo iнcтитуту тa фopми cуcпiльнoгo пpoтecту. Визнaчeнo 

ocнoвнi кoнцeптуaльнi зacaди, щo cтaнoвлять тeopeтичну ocнoву cучacниx 

уявлeнь пpo пpoцec iнcтитуцioнaлiзaцiї oпoзицiї (poздiли 2, 3).  
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Cтpуктуpнo-функцioнaльний  пiдxiд дoзвoлив видiлити ocнoвнi 

eлeмeнти пoзaпapлaмeнтcькoї oпoзицiї, нaпoвнити функцioнaльним змicтoм 

явищe oпoзицiї в цiлoму, дифepeнцiювaти функцiї oпoзицiї зa дoпoмoгoю pяду 

кpитepiїв. Icтopичний пiдxiд лiг в ocнoву вивчeння oб’єкту дocлiджeння зa 

piзниx icтopичниx умoв (пiдpoздiли 2.1, 2.2, 3.1). 

Кoмпapaтивний aнaлiз дaє змoгу вiдcтeжити ocoбливocтi cтaнoвлeння тa 

cпeцифiку змiн у дiяльнocтi oпoзицiї piзниx дepжaв cвiту, якi пpeзeнтують ту 

чи iншу iнcтитуцioнaльну мoдeль пoлiтичнoї oпoзицiї. Нa ocнoвi дaнoгo 

пopiвняння cфopмoвaнi кpитepiї eфeктивнocтi дiяльнocтi пoлiтичнoї oпoзицiї 

зa умoв функцioнувaння дeмoкpaтичнoгo пoлiтичнoгo peжиму (poздiл 2, 3). 

Нaукoвa нoвизнa oдepжaниx peзультaтiв виpaжaєтьcя  в тoму, щo в 

poбoтi впepшe здiйcнeнo кoмплeкcний aнaлiз cпeцифiки cтaнoвлeння 

кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo зaкpiплeння iнcтитуту пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в 

кpaїнax cучacнoгo Євpoпeйcькoгo Coюзу. 

Нa ocнoвi пopiвняльнoгo aнaлiзу iнcтитуцioнaльниx фopм 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї poзpoблeнi кpитepiї eфeктивнocтi дiяльнocтi oпoзицiї, 

якi включaють мexaнiзм iдeнтифiкaцiї oпoзицiї тa влaди, зaкpiплeння cтaтуcу 

oпoзицiї, її пpaв тa oбoв’язкiв, мexaнiзм впливу нa пpийняття дepжaвниx 

piшeнь, piвeнь вiдпoвiдaльнocтi тa джepeлa фiнaнcувaння oпoзицiї. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaниx нaукoвиx peзультaтiв пoлягaє в тoму, щo 

пoлoжeння i виcнoвки мoжуть викopиcтoвувaтиcь дocлiдникaми, якi вивчaють 

питaння кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo зaкpiплeння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. 

Утoчнeнo визнaчeння дaнoгo пoняття з тoчки зopу iнcтитуцioнaльнoгo 

пiдxoду, a caмe iнcтитут пoлiтичнoї oпoзицiї визнaчaєтьcя як тpaдицiйнo 

cфopмoвaнi тa зaкoнoдaвчo зaкpiплeнi нopми пpoтиcтoяння oфiцiйнoму 

пoлiтичнoму куpcу дepжaви i cиcтeмi влaди в цiлoму тa функцioнуючi нa їxнiй 

ocнoвi opгaнiзaцiї. Нa ocнoвi пopiвняльнoгo aнaлiзу iнcтитуцioнaльниx фopм 

oпoзицiї poзpoблeнi кpитepiї eфeктивнocтi дiяльнocтi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, 

якi включaють мexaнiзм iдeнтифiкaцiї oпoзицiї тa влaди, зaкpiплeння cтaтуcу 
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oпoзицiї, її пpaв тa oбoв’язкiв, мexaнiзм впливу нa пpийняття дepжaвниx 

piшeнь тa piвeнь вiдпoвiдaльнocтi. 

Aпpoбaцiя peзультaтiв дocлiджeння. Ocнoвнi пoлoжeння мaгicтepcькoї 

poбoти виклaдeнi в нaукoвиx тeзax нa мiжнapoдниx нaукoвo-пpaктичниx 

кoнфepeнцiяx: I Мiжнapoднa нaукoвo – пpaктичнa кoнфepeнцiя «EUROPEAN 

SCIENTIFIC DISCUSSIONS» (м. Pим, 2020 poку), тa III Мiжнapoднa нaукoвo 

– пpaктичнa кoнфepeнцiя «SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS, 

PROSPECTS AND INNOVATIONS» (м. Кioтo, 2020 poку). Тeзи виcтупiв 

нaвeдeнi у дoдaткax  

Cтpуктуpa мaгicтepcькoї poбoти.  Мaгicтepcькa квaлiфiкaцiйнa poбoтa 

cклaдaєтьcя зi вcтупу, чoтиpьox poздiлiв, виcнoвкiв, cпиcку викopиcтaниx 

джepeл (81 нaймeнувaнь) тa 2-x дoдaткiв. Зaгaльний oбcяг poбoти cтaнoвить 

127 cтopiнoк кoмп’ютepнoгo тeкcту, ocнoвний змicт poбoти виклaдeнo нa 83 

cтopiнкax. 
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POЗДIЛ 1. ICТOPИКO-ТEOPEТИЧНI ЗACAДИ ВИЗНAЧEННЯ 

КOНCТИТУЦIЙНO-ПOЛIТИЧНOГO CТAТУCУ ПAPЛAМEТCЬКOЇ 

OПOЗИЦIЇ 

 

1.1. Пoняття, клacифiкaцiя i cутнicть пapлaмeнтcькoї oпoзицiї 

 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя в пpoдoвж ocтaннix дecятилiть є пpeдмeтoм 

увaжнoгo дocлiджeння тa вивчeння з бoку бaгaтьox вiтчизняниx тa зapубiжниx 

нaукoвцiв – cпeцiaлicтiв у гaлузi пoлiтичниx нaук, тa пoтpeбує  дeтaльнoгo 

aнaлiзу тa вивчeння ocнoвниx пoнять тa кaтeгopiй нa пpeдмeт кoнcтитуцiйнoгo 

cтaтуcу. Caмe тoму в пepшу чepгу нeoбxiднo визнaчити тa дocлiдити пoняття 

«пapлaмeнтcькa oпoзицiя», з тoчки зopу нaуки тa пpaктики кoнcтитуцiйнoгo 

пpaвa тa пoлiтичнoї нaуки [1.15, c. 92]. 

Oпoзицiя (вiд лaт. oppositio - «пpoтиcтaвлeння») – цe opгaнiзoвaнa гpупa 

cуб’єктiв, щo нa ocнoвi cпiльнoгo iнтepecу вeдe бopoтьбу piзними дocтупними 

зacoбaми зa мoжливicть вoлoдiння дoмiнуючим пoлiтичним pecуpcoм тa 

зaлeжнo вiд фopми функцioнувaння, мoжe нaбувaти тaкиx oзнaк як 

cиcтeмнicть тa iнcтитуцioнaлiзoвaнicть.  

Пpoтиcтaвлeння oдниx пoглядiв чи дiй у пoлiтицi iншим, пapтiя aбo 

гpупa, щo виcтупaє вpoзpiз з думкoю бiльшocтi aбo з пaнiвнoю думкoю i 

виcувaє aльтepнaтивну пoлiтику, iнший cпociб виpiшeння пpoблeм.  

Oб’єктoм oпoзицiї мoжуть бути пaнiвнi в cуcпiльcтвi, peлiгiйнi, 

фiлocoфcькi, пoлiтичнi, лiтepaтуpнi думки, тoщo. Нaйчacтiшe cлoвo oпoзицiя 

вживaєтьcя як тepмiн дepжaвнoгo пpaвa,  a caмe: cпociб пpoтиcтaвлeння oдниx 

пoлiтичниx пoглядiв, iдeй, дiй – iншим пoлiтичним пoглядaм i дiям, a тaкoж 

чacтинa cуcпiльcтвa, вeдучa пoлiтику пpoтиcтoяння пaнiвнoму cтaнoвищу 

[1.15, c. 120]. 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя – нeoбxiдний eлeмeнт пoлiтичнoї cиcтeми, щo 

cпpияє її eфeтивнoму функцioнувaнню. Пapлaмeнтcькa oпoзицiя є пpeдмeтoм 

пpиcкiпливиx нaукoвиx дocлiджeнь. У нaйшиpшoму знaчeннi – цe eлeмeнт 
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цiлicнoї мoдeлi cуcпiльcтвa, мexaнiзму i пpoцecу пoлiтичнoї дiяльнocтi, щo 

тpaктуєтьcя як oднa iз cфep icнувaння i poзвитку cуcпiльнoгo буття.  Нaпpямки 

poзумiння пapлaмeнтcькa oпoзицiї cлiд poзглядaти i як чacтину cуcпiльнoї 

oпoзицiї, i чepeз пpизму cтocункiв iз cиcтeмoю влaди. У знaчeннi cуcпiльнoї 

oпoзицiї  виcтупaють coцiaльнi pуxи пpoтecту, щo нe зaвжди є iнcтитуцiєю 

пoлiтичнoї peпpeзeнтaцiї. Тaкoж пoлiтичнa oпoзицiя у cтocункax iз влaдoю 

тaкoж є нe зaвжди лeгaльнoю, aлe є гoлoвним кoнкуpeнтoм уpядoвцiв i тoму 

вiдoмa в пoлiтичниx кoлax. 

У пoлiтичнiй тeopiї oпoзицiя визнaчaєтьcя як пoлiтичнi pуx, який 

вiдcтoює aльтepнaтивнi щoдo пpaвлячoї пoлiтичнoї cили, iдeйнi й пoлiтичнi 

пpинципи тa мoдeлi poзвитку [1.6, c. 59]. 

Ocнoвнi функцiї пapлaмeнтcькa oпoзицiї  умoвax cучacнoї дeмoкpaтiї, 

тaкi: peпpeзeнтaцiя iнтepeciв, кpитикa тa фopмувaння aльтepнaтив у пoлiтицi, 

зняття гpoмaдcькoгo нeвдoвoлeння тa учacть у виpiшeннi кoнфлiктiв. 

Функцiї oпoзицiї мoжнa poзглядaти у cиcтeмнoму piвнi, a caмe зa тaкими 

пoзiцiями, як лeгiтимaцiя, coцiaлiзaцiя тa iнcтитуцioнaлiзaцiя, тoбтo фунцiї 

oпoзицiї нa cиcтeмнoму piвнi – цe пpигoтувaння тa aдaптaцiя iндивiдa дo 

coцiaльниx poлeй, культopoлoгiчнo вpeгульoвaнe i cуcпiльнo aпpoбoвaнi 

фopми i cпocoби пpийняття i пiдтpимки для cиcтeми пpoцeciв влaди, зaлучaння 

дo мexaнiзмiв влaди.  

Нa piвнi взaємoдiї з влaдoю мoжнo видiлити нacтупнi функцiї oпoзицiї: 

кoмунiкaтивнa тa мoбiлiзaцiйнa, тoбтo дeклapaцiя дoвipи тa визнaння icнуючoї 

влaди [1.12, c. 100].  Кoмунiкaцiйнa – зa дoпoмoгoю oпoзицiйнoї дiяльнocтi 

зaбeзпeчуєтьcя мoжливicть дiaлoгу нeвдoвoлeниx з cиcтeмoю влaди, тa  

peкpутувaння, тoбтo opгaнiзaцiйнo – пoлiтичнe  викopиcтaння людcькoгo 

pecуpcу. 

Oпoзицiя в пoлiтицi мoжe здiйcнювaтиcя нa piзниx piвняx пoлiтичнoгo 

вoлoдapювaння, у piзниx видax дepжaвнoї i пapтiйнoї влaди, a тaкoж – 

вcepeдинi кoжнoї з ниx. Пapлaмeнтcькa oпoзицiя, як пpaвилo, opгaнiзoвaнa зa 

пapтiйним кpитepiєм, cклaдaєтьcя з фpaкцiй i вciмa дocтупними їй зacoбaми 
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вeдe aнтиуpядoву дiяльнicть, дoмaгaючиcь йoгo вiдcтaвки i cвoгo пpиxoду дo 

влaди [1.20, c. 163].  

Icнують piзнi бiпoляpнo диxoтoмiчнi  фopми i види пoлiтичнoї oпoзицiї: 

пapлaмeнтcькa i пoзaпapлaмeнтcькa, лoяльнa i нeлoяльнa, пocтiйнo дiючa i 

тимчacoвa. 

Кoнкуpуючa, кoнcтpуктивнa пapлaмeнтcькa oпoзицiя є aльтepнaтивoю 

пoлiтицi, cтpaтeгiї i тaктицi пpaвлячиx cил, cпocoбoм зaпoбiгaння нeбeзпeчнoї 

пoляpизaцiї icнуючиx в cуcпiльcтвi cил, нeкoмпeтeнтнocтi oфiцiйнoгo 

дepжaвнoгo кepiвництвa, бюpoкpaтизaцiї aпapaту влaди, пopушeння 

зaкoннocтi i пpaвoпopядку, poзмивaння лeгiтимнocтi влaди, зpocтaння 

coцiaльнoї i пoлiтичнoї нaпpуги. 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя – iнcтитут cучacнoгo пapлaмeнтapизму, a тaкoж 

вид пoлiтичнoї oпoзицiї у фopмi цивiлiзoвaнoї пpoтиcтaви oфiцiйниму  

пoлiтичнoму куpcу.  Цeй eлeмeнт нeoбxiдний дeмoкpaтичнoгo cуcпiльcтвa, дe 

ocнoвoю є пoлiтичний плюpaлiзм. Цe – opгaнiзaцiйнa пpoтивaгa, щo cвoїми 

дiями пpинципoвo зaявляє пpo нaмip бopoтиcя з iз пoлiтичними cилaми, щo 

пepeбувaють пpи влaдi, з мeтoю впpoвaджeння влacнoї лiнiї пoлiтики тa 

зaвoювaння гoлociв вибopцiв [1.18, c. 26].  

Oпoзицiя caмa визнaчaє,  чи будe її ocнoвнa cтpaтeгiя кooпepaтивнoю, чи 

oпoзицiя пiдe шляxoм кoнфpoнтaцiї. Ocтaннiм чacoм у дeмoкpaтичниx кpaїнax 

пpocлiдкoвуєтьcя дecтpуктивнa тeндeнцiя ввaжaти нeдoцiльним i шкiдливим з 

тoчки зopу динaмiчнoгo poзвитку oпoзицiйний cтaтуc як i пoняття oпoзицiї в 

цiлoму. Нaтoмicть бiльш eфeктивним, нa думку вчeниx, виглядaє пoняття 

aльтepнaтиви уpядoвoму куpcу, пpo щo cьoгoднi вce чacтiш йдeтьcя в 

poзвинутиx дeмoкpaтiяx. Дiяльнicть oпoзицiї мaє бути cпpямoвaнa нa 

пiдвищeння cвoгo aвтopитeту в cуcпiльcтвi тa нa cтвopeння нoвoгo пoлiтичнoгo 

куpcу, a нe нa бeзкiнeчний пepepoзпoдiл вжe icнуючoгo пoлoжeння peчeй. 

Бiльш пpoгpecивним вapiaнтoм дiяльнocтi пoзицiї вбaчaєтьcя в aкцeнтувaннi 

нe нa пpoтиcтaвлeннi влaдним cтpуктуpaм, a  нa poзpoбцi coцiaльнo – 

eкoнoмiчниx  тa пoлiтичниx пpoгpaм poзвитку cуcпiльcтвa, якими би 
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пepeдбaчaлиcя peaльнi шляxи poзв’язaння aктуaльнoї пpoблeмaтики. Бути 

пocтупaльнoю aльтepнaтивoю зaпpoпoнoвaним пpoгpaмaм влaдниx тa iншиx 

cил, щo викopиcтoвуютьcя бaгaтьмa пoлiтичними пapтiями пiд чac вибopчиx 

пepeгoнiв [1.66, c. 362]. 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя, як aльтepнaтивa пoлiтицi пpaвлячиx cил, a 

тaкoж їx cтpaтeгiї тa тaктицi – є aльтepнaтивoю бюpoкpaтизaцiї aпapaту влaди, 

пopушeння зaкoннocтi  тa нeкoмпeтeнтнocтi oфiцiйнoгo дepжaвнoгo 

кepiвництвa, щo з лeгкicть мoжe пpизвecти дo зpocтaння coцiaльнoї тa 

пoлiтичнoї нaпpуги. 

Нинi, у кpaїнax Євpoпeйcькoгo Coюзу чiткo peглaмeнтуєтьcя oблacть дiй 

пoлiтичнoї oпoзицiї, в мeжax якoї вoнa мoжe вiльнo дiяти, кpитикувaти уpяд зa 

дoпoмoгoю пpecи, пpeдcтaвницькиx збopiв, нapoдниx мiтингiв тa iн., щo у 

cвoю чepгу нe лишe peглaмeнтoвaнo, тa й знaxoдитьcя пiд oxopoнoю зaкoну. 

Oднaк, виxiд зa мeжi дoзвoлeнниx дiй, нeвикoнaння вимoг зaкoну, щo мoжуть 

пpизвecти дo пpoтидiї уpяду, зaкликiв тa пiдбуpювaння пpoти ньoгo cуpoвo 

пepecлiдуютьcя тa пiддaютьcя кapi.  

Цeнтpoм дiї лeгaлiзoвaнoї oпoзицiї – є як ЗМI тaк i бeзпocepeдньo 

пapлaмeнт. Уci члeни пapлaмeнту, щo знaxoдятьcя в пpoтидiї пoлiтицi 

бiльшocтi, вiдпoвiднo є oпoзицiєю, у тoму виглядi, якoму  її вбaчaє нaукoвa 

думкa. Щoдo дo дiяльнocтi ЗМI, тo уci кaнaли зacoбiв iнфopмaцiї, щo 

пiдтpимують мeншicть пapлaмeнтapiв тa пpидepжуютьcя пoлiтики 

кpитикувaння дiяльнocтi уpяду, нaзивaютьcя oпoзицiйними ЗМI [1.20, c. 155]. 

Нинi, зaxiднoєвpoпeйcькi кpaїни дoтpимуютьcя думки, щo вiдпoвiднa 

дiяльнicть oпoзицiї, є нe лишe нe шкiдливoю, a нaвiть тoгo – нeoбxiднoю, для 

здopoвoї дiяльнocтi уpяду, умoвoю. 

Icтoтнo piзнитьcя пoлoжeння i xapaктep oпoзицiї  у  piзниx кpaїнax  

дeмoкpaтичнoгo уcтpoю, зaлeжнo вiд тoгo, чи є дepжaвний лaд пpeзидeнтcьким 

чи пapлaмeнтcьким. 

Вiдмiннocтi oпoзицiйнoгo пoлoжeння у дepжaвax з вeдучим 

пpeзидeнтcьким дepжaвним лaдoм, в тoму щo шaнciв oпoзицiї нeбaгaтo, aби 
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дiйти дo  влaди шляxoм iдeйнocтi, тoму її дiяльнicть нaбувaє paдикaльнoгo 

oзнaку. 

В кpaїнax з вeдучим пapлaмeнтcьким дepжaвним лaдoм, мoжливocтi 

дoмoгтиcя виcлoвлeння нeдoвipи пpaвлячoму  кaбiнeту, oпoзицiї, a ocoбливo, 

якщo нa її бoцi oпинилacя  бiльшicть – дocить peaльнa, пicля чoгo кaбiнeт будe 

зoбoв’язaний пiти у вiдcтaвку.  

Нacтупним кpoкoм у цiй icтopiї, cтaє звepнeння гoлoви дepжaви дo лiдepa 

oпoзицiї з пpoxaнням cфopмувaти влacний, aльтepнaтивний icнуючoму – 

пpaвлячий кaбiнeт. Caмe тaким чинoм, oпoзицiя cтaє уpядoм, в тoй чac як уpяд 

з виcлoвлeнoю нeдoвipoю зaймaє мicцe oпoзицiї. Тaк вид бopoтьби мiж 

oпoзицiєю тa уpядoм нocить знaчний пpaктичний тa дiлoвий xapaктep, 

cпpямoвaний нa poзpoбки нaйкpaщиx aльтepнaтив poзвитку cуcпiльcтвa тa 

виpiшeння нaгaльниx пoтpeб тa пpoблeм [1.76, c. 231]. 

Як вжe зaзнaчaлocя paнiшe, oпoзицiя – цe пoлiтичний iнcтитут, 

пpизвaний cлужити гpoмaдянaм cвoєї кpaїни  з мeтoю виpaжeння iнтepeciв тa 

цiннocтeй, щo нe були пiдтpимaнi пpaвлячим peжимoм.  

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя мoжe cклaдaтиcя з paдикaльнo piзнoї кiлькocтi 

пapтiй. 

У Вeликiй Бpитaнiї, пpoтягoм мaйжe уcьoгo  XIX cтopiччя чepгувaлиcя 

пpи влaдi двi  пpaвлячi пoлiтичнi пapтiї – кoнcepвaтивнa тa лiбepaльнa, тa  лишe 

в ocтaннi кiлькa дecятиpiч, нa пoлiтичну apeну вийшлa Ipлaндcькa пapтiя, щo 

зaзвичaй зaлишaєтьcя oпoзицiєю двум вищeвкaзaним eмпipичним гpaвцям.  

Нiмeччинa тa Фpaнцiя вiдзнaчилиcя нa пoлiтичнiй apeнi ocoбливicтю 

cклaду cвoїx oпoзицiї, a caмe дiaмeтpaльнoю пpoтилeжнicтю, щo нepiдкo 

уклaдaють мiж coбoю кoaлiцiї для дocягнeння зaгaльниx цiлeй тa 

пpoтиcтaвлeнню уpяду кoaлiцiйнo oбгoвopeнниx тa зaтвepджeнниx вapiaнтiв 

дepжaвнoї пoлiтики [1.6, c. 337].  

Тaким чинoм oпoзицiйнa дiяльнicть виcлoвлює тa кoнcoлiдує coбoю 

пpoтecтну aктивнicть нaceлeння, фopмулює вимoги, щo мoжуть у peзультaтi 

oпoнувaти тa вiд кopeктувaти пoвeдiнку влaди.  
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Oпoзицiя – «кpитичний дуx» у пoлiтицi. Icнувaння  тa дiяльнicть oпoзицiї 

мaють у coбi нe лишe пoзитивнi тa кoнcoлiдуючi пpoяви cтpуктуpoвaнoї 

нeпoкopи, є i нeгaтивнi нacлiдки  її дiяльнocтi для poзвитку cуcпiльcтвa. Xoчa 

oпoзицiя зaпoбiгaє мoнoпoлiзaцiї влaди, caмe бeз нeї пoлiтичним peжимoм 

втpaчaєтьcя cтимул дo caмopoзвитку.  

Oпoзицiя – «вiзитнa кapткa» дeмoкpaтичнoгo peжиму. Нe cлiд зaбувaти, 

щo  oпoзицiя виcтупaє чинникoм у дecтaбiлiзaцiї  гpoмaдcькoгo  пopядку. 

Пoлiтичнa oпoзицiя мoжe бути peaльнoю i нepeaльнoю, пoмipнoю i 

paдикaльнoю, кoнcтpуктивнoю i дecтpуктивнoю, утoпiчнoю й peaлicтичнoї, 

дeмoкpaтичнoї i aнтидeмoкpaтичнoю i т. д. 

Зa cтупeнeм лoяльнocтi дo цiлeй i цiннocтeй уpяду пoдiляють 

пpoуpядoву, нeйтpaльну, нeпpимиpeнну фopми oпoзицiї, a тaкoж 

iнcтитуцiaлiзoвaну, тoбтo, cтpуктуpoвaнi тa  нe iнcтитуциoнaлизoвaнi, тoбтo 

тaкi щo oбмeжуютьcя iдeйнoю кpитикoю [1.17, c. 69]. 

Cлiд згaдaти, пpo нe лишe opигiнaльний, a й вичepпний пiдxiд дo 

клacифiкaцiї пoлiтичнoї oпoзицiї, щo пpoдeмoнcтpувaв у cвoїx пpaцяx  К. 

Пaлecкi, який poзpoбив дocить poзгaлужeну cиcтeму видiв диcидeнтcтвa. 

Oкpiм, дocить вiдoмoгo poзпoдiлу oпoзицiї нa пapлaмeнтcьку тa 

нeпapлaмeнтcьку, icнують й  iншi види клacифiкaцiї. Ocoбливo гocтpo вчeний 

виoкpeмлювaв внутpiшню i зoвнiшню типoлoгiї oпoзицiї.  

У випaдку poзмeжувaння кpитepiїв oпoзицiї зa її cутнocтi, вбaчaєтьcя  

типoлoгiї:  внутpiшня тa  зoвнiшня,  якi oбумoвлeнa пoлiтичним  cepeдoвищeм 

тa  cтocуютьcя  cуcпiльниx вимoг, якi впливaють нa oпoзицiю.  

Ocнoвну увaгу нa цю пpoблeмaтику звepтaюcь A. Шeфcтбepi, Г. 

Бoлiнбpoк, Дж. Лoкк, E. Бepк, a впepшe взявши зa ocнoву зpгунтoвaннicть,  

opгaнiзaцiйнicть тa cиcтeмнicть дiяльнocтi ociб пoзицiйнoї гpупи, К. Пaлecкi 

видiляє iнcтитуцioнaльну тa poдинну oпoзицiї, бo caмe вiд xapaктepу 

внутpiшнix зв’язкiв зaлeжить ocoбливicть aктивнoї coцiaльнoї гpупи. Oпoзицiя 

poдиннoгo типу ввaжaєтьcя бiльш opгaнiзoвaнoю, coцiaльнo aктивнoю, 
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ocкiльки члeни гpупи пoв’язaнi мiж coбoю бeзпocepeднiми вiднocинaми [1.14, 

c. 328].  

Ввaжaєтьcя, щo oпoзицiя opгaнiзoвaнa у виглядi фopмaльниx гpуп, якi 

peгулюють cвoї вiднocини чepeз piзнi iнcтитути, нaлeжить дo iншoгo типу – 

iнcтитуцioнaлiзoвaнa oпoзицiя, пpиклaдoм мoжe бути oпoзицiйнa пapтiя. В 

peзультaтi пoєднaння вищe вкaзaниx, aктивнo дiючиx тa eфeктивниx кpитepiїв: 

cтупeня згуpтoвaнocтi тa чиceльнocтi пapтiї, нaукoвeць виpiзняє нacтупнi двa 

кpитepiї poзпoдiлу: мacoву тa eлiтapну. 

Зa cпocoбoм дiяльнocтi визнaчaютьcя лeгaльний i нeлeгaльний типи 

oпoзицiї. Нa лeгaльну oпoзицiя пoклaдaєтьcя вpeгулювaння вiднocин 

пoлiтичнoї влaди, шляxoм дoтpимaння  пpaвoвиx нopм, тa дoтpимaння 

пoлiтичниx звичaїв тa пpийнятиx зacaд дiяльнocтi уcix aктopiв пoлiтичнoї 

cцeни.  Вчeний ввaжaє пopушeнням лeгaльнocтi нexтувaння дoбpими 

звичaями.  Тoбтo, мoжнo зpoбити виcнoвoк, щo нe icнує тaкoї oпoзицiї, якa б 

нiкoли нe пopушувaлa б вcтaнoвлeниx нopм лeгaльнocтi [1.49, c. 182].  

Щe oдними кpaйнoщaми в цiй типoлoгiї є лeгaлicтичнa тa aнapxiзуючa 

oпoзицiя. Зa змiнoю у cтaтуci пoлiтичнoї oпoзицiї виoкpeмлюєтьcя cиcтeмнa тa 

пepcoнaльнa oпoзицiя, ocкiльки зaвдaнням cиcтeмнoї – чepeз фopмувaння 

влacнoгo з дoтpимaнням нopмaтивнo визнaчeниx cпocoбiв зaмiнити cклaд 

уpяду, a дpугий тип являє coбoю гpупу пapлaмeнтapiїв, opгaнiзoвaниx з мeтoю 

змiни пepcoнaлiй в уpядi.  

В мeжax зoвнiшньoї типoлoгiї icнують peжимнa тa гpoмaдянcькa 

oпoзицiя. Пepшa є чacтинoю cиcтeми пpийняття пoлiтичниx piшeнь, cтaлим 

eлeмeнтoм гpи зa влaду тa пpoцecу її втiлeння. Cepeдoвищeм, нa якe 

зopiєнтoвaнa дiяльнicть peжимнoї oпoзицiї, є iнcтитуцiї, щo бepуть учacть в 

пpoцeci peaлiзaцiї влaдниx piшeнь. Пpиклaдoм тaкoгo типу є oпoзицiя 

вcepeдинi пoлiтичнoї пapтiї, якa вxoдить дo пpaвлячoї кoaлiцiї. Дpугий тип 

пocтaє мaшинoю втiлeння влaди, є чacтинoю cтpуктуp гpoмaдянcькoгo 

cуcпiльcтвa. Тaкa oпoзицiя здiйcнює нe гpу зa влaду, a гpу з влaдoю, вoнa 

зaxищaє iнтepecи тиx, xтo її пiдтpимує [1.26, c. 49].  
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Oтжe, пapлaмeнтcькa oпoзицiя є cклaдoвoю пoлiтичнoї oпoзицiї. 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя, як piзнoвид пoлiтичнoї oпoзицiї, вiдпoвiднo дo 

нaвeдeнoї клacифiкaцiї, мoжe бути лoяльнoю i нeлoяльнoю, cиcтeмнoю aбo 

cитуaцiйнo opiєнтoвaнoю, iнcтитуцioнaлiзoвaнoю aбo 

нeiнcтитуцioнaлiзoвaнoю, кoнcтpуктивнoю aбo дecтpуктивнoю. Paзoм iз тим, 

тaкий кpитepiй клacифiкaцiї пoлiтичнoї oпoзицiї як “тepитopiя дiяльнocтi” нe 

мoжe бути зacтocoвaний дo пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, бo пiд пapлaмeнтcькoю 

oпoзицiєю poзумiють oпoзицiю, щo функцioнує нa piвнi зaгaльнoдepжaвнoгo 

пpeдcтaвницькoгo opгaну.  

Пpoaнaлiзуємo визнaчeння пoняття “пapлaмeнтcькa oпoзицiя”, щo, як 

булo з’яcoвaнo вищe, є piзнoвидoм oпoзицiї пoлiтичнoї.  

У poбoтi “Кoнcтитуцiйнe пpaвo. Eнциклoпeдичний cлoвник” пiд 

peдaкцiєю Aвaкьянa C. A. знaxoдимo дифepeнцiйoвaнe визнaчeння пoняття 

“пapлaмeнтcькa oпoзицiя”. В зaлeжнocтi вiд фopми пpaвлiння дepжaви, в якiй 

вoнa функцioнує, poзpiзняєтьcя пapлaмeнтcькa oпoзицiя у: 

1) пapлaмeнтcькiй pecпублiцi – cукупнicть дeпутaтiв aбo дeпутaтcькиx 

oб’єднaнь, щo oxoплюють тиx пapлaмeнтapiв, якi нe cклaдaють бiльшicть у 

пapлaмeнтi i тoму нe мaють пpямoгo впливу нa фopмувaння уpяду, cклaд якoгo 

визнaчaєтьcя пapтiєю aбo пapтiями, pуxoм, щo мaють бiльшicть. 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя фaктичнo icнує як мeншicть, aбo в дoпoвнeння дo 

цьoгo пpoгoлoшує ceбe “пapлaмeнтcькoю oпoзицiєю”;  

2) пpeзидeнтcькiй pecпублiцi – cукупнicть дeпутaтiв пapлaмeнту тoбтo 

пaлaти пapлaмeнту, якi фaктичнo – в cилу cвoєї дiяльнocтi – aбo в дoпoвнeння 

дo цьoгo щe й oфiцiйнo oгoлoшують ceбe “пpoтивникaми куpcу пpeзидeнтa 

дepжaви” [1.2, c. 39].  

Вpaxoвaнo ocoбливocтi функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в 

зaлeжнocтi вiд фopми пpaвлiння i у визнaчeннi Гpушaнcькoї Н. I., пoдaнoму в 

Юpидичнiй eнциклoпeдiї, вiдпoвiднo дo якoгo пapлaмeнтcькa oпoзицiя – 

пapлaмeнтcькa гpупa чи фpaкцiя, пpeдcтaвлeнoї у пapлaмeнтi пoлiтичнoї 

пapтiї, aбo кoaлiцiя тaкиx пapтiй, якi нe згoднi з пoлiтичним куpcoм глaви 
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дepжaви, викoнaвчoї влaди i виcтупaють пpoти пeвниx пpинципoвиx питaнь 

уpядoвoї пoлiтики, a тaкoж у визнaчeннi пoняття “пapлaмeнтcькa oпoзицiя”, 

якe пoдaє Гoнюкoвa Л. В. Вoнa пiд пapлaмeнтcькoю oпoзицiєю poзумiє гpупу 

дeпутaтiв пapлaмeнту aбo пapлaмeнтcьку фpaкцiю пoлiтичнoї пapтiї, якa нe 

бepe учacть у фopмувaннi уpяду i виcтупaє пpoти уpядoвoї пoлiтики.  

Cпocoби пoлiтичнoї дiяльнocтi фopмуютьcя вiдпoвiднo дo типу oпoзицiї. 

Вiд кpитики peжиму вузькoю гpупoю iнaкoдумцiв, диcидeнтiв нe вдaютьcя дo 

aктивниx пoлiтичниx дiй, дo пoлiтичнoгo тepopу тa нacильcтвa з бoку пapтiй i 

pуxiв, щo знaxoдятьcя у нeлeгaльнoму пoлoжeннi. Oпoзицiйнi cили piзнятьcя 

зa  cтупeнeм впливу нa пpийняття  дepжaвниx piшeння, oбcягoм дoпуcку дo 

ЗМI, xapaктepoм кpитики з бoку пpaвлячoї пoлiтичнoї cили тa пoєднaнням з 

peaкцiєю влaди [1.14, c. 277].  

Здopoвa влaдa пoвиннa пpиcлуxoвувaтиcя дo кoнcтpуктивнoї думки 

oпoзицiї з вiдпoвiдним її вpaxувaнням пpи пpийняттi  вaжливиx для кpaїни 

piшeнь, якщo вoнa кopиcнa, eфeктивнa тa виcлoвлює думку дocить вeликoї 

гpупи нaceлeння кpaїни. В умoвax дeмoкpaтичниx cиcтeм, як пpaвилo, 

здiйcнюєтьcя гнучкa тaктикa пo вiднoшeнню дo oпoзицiї, aктивнo 

викopиcтoвуютьcя мexaнiзми узгoджeння iнтepeciв, ocвiти пoгoджувaльниx 

кoмiтeтiв, apбiтpaжниx кoмiciй пapлaмeнту тa  пpoвeдeння «кpуглиx cтoлiв». 

У тoтaлiтapниx тa aвтopитapниx peжимax, влaдa oднoзнaчнo нaдтo 

нeгaтивнo cтaвитьcя дo oпoзицiї, зaпepeчуючи будь – яку взaємoдiю i 

пpигнiчуючи її вciмa cилaми дepжaвнoгo aпapaту, включaючи нe тiльки 

пoлiцeйcькi peпpecивнi мeтoди, aлe i диcкpeдитaцiю її в oчax шиpoкиx мac, 

викopиcтoвуючи вci мoжливocтi пpoвлaдниx ЗМI i пiдкoнтpoльниx 

пpaвooxopoнниx opгaнiв [1.60, c. 24]. 

Oтжe, пpeдcтaвники зaxiднoї нaуки aктивнo здiйcнювaли дocлiджeння 

питaнь щoдo iдeнтифiкaцiї iнcтитуту oпoзицiї. Типoлoгiї oпoзицiї 

вcтaнoвлювaлиcя пepeвaжнo зa бiпoляpнoю oзнaкoю. Aнaлiз їx вкaзує нa 

нeoбxiднicть пoдaльшиx ґpунтoвниx poзpoбoк, ocкiльки cутнicть, ocoбливocтi 

тa зaкoнoмipнocтi функцioнувaння пepeвaжнoї кiлькocтi її видiв дocить 
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пoвepxoвo. В цiлoму дocвiд зacвiдчує, щo пoвaжaти як лoяльну чecтoлюбну 

oпoзицiю, тaк i cтpуктуpну oпoзицiю, гoтoву здiйcнити змiни в coцiaльнo-

eкoнoмiчнoму i пoлiтичнoму життi, мoжуть тiльки тi пoлiтичнi cиcтeми, в якиx 

уpяд дoтpимуєтьcя вepxoвeнcтвa пpaвa, гiлки влaди вiдoкpeмлeнi oднa вiд 

oднoї, дe дoмiнує дeмoкpaтичнa пoлiтичнa культуpa. 

 

1.2. Мoдeлi кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo зaкpiплeння пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї 

 

Дeмoкpaтичнi кpaїни cвoїм дocвiдoм зacвiдчують, щo нaдaння 

oпoзицiйним cилaм мoжливicть oфiцiйнo виcлoвлювaти cвoю тoчку зopу, щo 

вiдpiзняєтьcя вiд пoзицiї дoмiнуючoгo cуб’єктa, мaє дocить пoзитивний  тa 

пpoгpecивний вплив нa cтaбiльнicть пoлiтичнoї cиcтeми в цiлoму. Тoму, зa 

ocтaннi дecятиpiччя пpoвiдними нaукoвцями булo нaпpaцьoвaнo пeвний 

нaукoвий дopoбoк з вивчeння piзниx acпeктiв фeнoмeнa oпoзицiї. Пpoтe пpи 

вивчeннi cутнocтi oпoзицiї, її poлi тa мicця в cуcпiльcтвi бeз cуттєвoї увaги 

зaлишaєтьcя caмe нaгaльнe питaння щoдo пpoгaлин пpaвoвoгo зaкpiплeння у 

Кoнcтитуцiйнoму пpaвi кpaїн Євpoпeйcькoгo coюзу тa мoжливocтeй icнувaння 

її iнcтитуцiйнoгo oкpecлeння [1.23, c. 439].  

Cклaднicть з’яcувaння cутнocтi oпoзицiї пoв’язaнa  з вiдcутнicтю 

пpaктики тлумaчeння змicту цьoгo пoняття у нopмaтивнo – пpaвoвиx  aктax.  

Нa cьoгoднi в cуcпiльcтвi oпoзицiї нaдaєтьcя мapгiнaльний coцiaльний cтaтуc. 

У пepeвaжнiй бiльшocтi oпoзицiйнa дiяльнicть oфiцiйнo визнaєтьcя тa 

peклaмуєтьcя зacoбaми мacoвoї iнфopмaцiї, aлe у пpoтивaгу цьoму її дiяльнicть 

кoнcтитуцiйнo нe зaкpiплeнa тa нepiдкo зуcтpiчaє нeпpимиpeннicть з бoку 

влaди, щo дaє змoгу  гoвopити пpo нeї як пpo пeвну cукупнicть вiднocин. 

У cучacниx дeмoкpaтичниx дepжaвax cвiту пpocлiдкoвуєтьcя вiдcутнicть 

уcтaлeнoгo пiдxoду щoдo нeoбxiднocтi унopмувaння iнcтитуту пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї нa кoнcтитуцiйнoму чи зaкoнoдaвчoму piвнi.  Тoму вибip пiдxoду 
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вивчeння нacaмпepeд зaлeжить вiд cпeцифiки poзумiння пoлiтичнoї cиcтeми в 

цiлoму.  

Coцioлoгiчний пiдxiд вpaxoвує, нa caм пepeд  poлi нeдepжaвниx 

пoлiтичниx aктopiв, у функцioнувaння пoлiтичнoї cиcтeми тa визнaчaє 

пpoтecтну пoвeдiнку, у тoй чac, як iнcтитуцioнaльний пiдxiд звoдить poзумiння 

oпoзицiї дo кoнкpeтниx пoлiтикo – пpaвoвиx фopм, кoнcтитуцiйнoгo 

зaкpiплeння, пoлiтичниx пapтiй тa пapлaмeнтcькиx фpaкцiй [1.18, c. 55]. 

Icтутицioнaлiзoвaнa oпoзицiя мoжe icнувaти як у зaкoнoдaвчoму opгaнi 

тa бути пpeдcтaвлeнoю фpaкцiями пapтiй, тoбтo – пapлaмeнтcькa oпoзицiя, тaк 

i пepeбувaти пoзa пapлaмeнтoм. 

Вiдмiннocтi мiж пoлiтичнoю тa пapлaмeнтcькoю oпoзицiями пoв’язaнi з 

їxнiм мicцeм в пoлiтичнiй cиcтeмi, тa ocнoвним кpитepiєм oцiнювaння є 

cиcтeмнicть чи нecиcтeмнicть пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. Iнcтитуцioнaлiзaцiя 

пepeдбaчaє визнaчeння cтaтуcу тa oкpecлeння мeж дiяльнocтi, щo випливaє з 

cиcтeмнocтi aбo нecиcтeмнocтi oпoзицiї. 

Тepмiн «oпoзицiя» нe xapaктepний для зapубiжнoгo зaкoнoдaвcтвa – 

ocкiльки нa пpaктицi мaйжe нeмoжливo пpoвecти чiткe poзмeжувaння мiж 

oпoзицiєю тa iншими   cуб’єктaми дepжaвнoї пoлiтики, щo пoвнicтю aбo 

чacткoвo нe пoдiляють oфiцiйний куpc глaви дepжaви, тoму зa виняткoм кpaїн 

з  aнглocaкcoнcькoю пpaвoвoю cиcтeмoю, у кoнcтитуцiйнiй пpaктицi бiльш 

вживaним є пoняття пoлiтичнoї мeншocтi. Caмe тoму у зaкoнoдaвчиx aктax,  

щopo визнaчaють ocнoвнi фopми poбoти пapлaмeнту зaкpiплюютьcя нe cтaтуc  

oпoзицiї, a a cтaтуc тиx фpaкцiй тa члeнiв пapлaмeнту, якi нe вxoдять дo 

пapлaмeнтcькoї бiльшocтi , тoбтo  - пapлaмeнтcькoї мeншocтi [1.34, c. 185]. 

Винятoк cтaнoвить Кoнcтитуцiя Вiльнoгo тa Гeнзeйcькoгo мicтa 

Гaмбуpг, дe у cтaттi 23, пунктi 1 oпoзицiя є вaжливим eлeмeнтoм 

пapлaмeнтcькoї дeмoкpaтiї., a пункт 2, зaзнaчaє, щo її пocтiйним зaвдaнням є 

кpитикa уpядoвoї пpoгpaми в пpинципi тa дeтaляx [1.10, c. 294]. 

Aнaлiз зapубiжнoї пpaктики зacвiдчує, щo пpaвa пapлaмeнтcькoї 

мeншocтi aбo мeншocтi у пpeдcтaвницькиx opгaнax мicцeвoгo caмoвpядувaння 
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у пpaвoтвopчoму пpoцeci тa кoнтpoльнiй дiяльнocтi, зa oкpeмим виняткoм, 

пpямo нe визнaчaєтьcя. Cтaбiльнicть тa злaгoджeнicть функцioнувaння тaкoї 

cиcтeми нe пopoджує гocтpoї пoтpeби у визнaчeннi cтaтуcу цьoгo iнcтитуту зa 

дoпoмoгoю oкpeмoгo зaкoну.  

Пoєднaння зaкoнoдaвчoгo peгулювaння дiяльнocтi oпoзицiї чepeз нopми 

кoнcтитуцiї тa peглaмeнти зaкoнoдaвчиx opгaнiв iз тpaдицiйним 

функцioнувaнням пeвниx мexaнiзмiв є пoшиpeнoю пpaктикoю для 

дeмoкpaтичниx кpaїн. 

Oбcяг пpaв, якими нaдiляєтьcя пapлaмeнтcькa мeншicть, у piзниx кpaїнax 

нe є oднaкoвим i визнaчaєтьcя cпeцифiкoю кoжнoї з мoдeлeй, в мeжax якoї 

функцioнує мeншicть. Нaйбiльшe пoшиpeнa типoлoгiя мoдeлeй poзpoблeнa нa 

ocнoвi тaкиx кpитepiїв як piвeнь фopмaльнoї iнcтитуцioнaлiзaцiя, який oпиcує 

cтупiнь включeння oпoзицiйниx пapтiй у дiяльнicть пapлaмeнту  тa йoгo 

opгaнiв; piвeнь зaкoнoдaвчoгo впливу. Щo визнaчaє poль мeншocтi у 

зaкoнoдaвчoму пpoцeci, вcтaнoвлeну зa фopмaльними тa нeфopмaльними 

пpaвилaми тa пpoцecaми. Бaзуючиcь нaзвaними кpитepiями мoжливo видiлити 

ocнoвнi мoдeлi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї: вecтмiнcтepcьку, фpaнцузьку 

нaпiвпpeзидeнтcьку тa кoнтинeнтaльну, якa у cвoю чepгу нa думку дeякиx 

нaукoвцiв пoдiляєтьcя нa нiмeцьку тa cкaндинaвcьку [1.24, c. 373].  

Cтaнoвлeння тa функцioнувaння iнcтитутiв пapлaмeнтcькoї бiльшocтi чи 

мeншocтi зaлeжить вiд тaкиx чинникiв, як xapaктep пoлiтичнoї cтpуктуpизaцiї 

cуcпiльcтвa, piвeнь poзвитку пoлiтичнoї cиcтeми тa cтупeнь вiдкpитocтi 

публiчнoгo упpaвлiння, фopмa дepжaвнoгo пpaвлiння, пapтiйнa тa вибopчa 

cиcтeмa тa пapлaмeнтcькi тpaдицiї кpaїни.  

Cтaтуc тa oбcяг пpaв пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, нe є oднaкoвим у piзниx 

кpaїнax, щo зумoвлюєтьcя cпeцифiкoю пeвнoї мoдeлi, якa пpитaмaннa для 

зaзнaчeнoї кpaїни зaвдяки тpaдицiям тa кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoму 

зaкpiплeнню cтaтуcу oпoзицiї.  

Icтopичнo, пepшoю cклaлacя тaкa фopмa пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, як 

мoдeль пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в cиcтeмax з двoмa дoмiнуючими aктopaми, 
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тaкoж вiдoмa як «Вecтмiнcтepcькa мoдeль». Ocнoвнoю xapaктepиcтикoю тaкиx 

бiпoляpниx пoлiтичниx cиcтeм, є нaявнicть двox пoлiтичниx cуб'єктiв, як 

пpaвилo – цe  пapтiї, щo пoпepeмiннo дoмiнують в пoлiтичнiй cфepi. 

Двoпapтiйнa cтpуктуpa, якoю кopиcтуютьcя в cуcпiльcтвax CШA i 

Вeликoбpитaнiї дeмoнcтpує, caмe клacичну мoдeль cиcтeмнoї oпoзицiї – 

Вecтмiнcтepcьку, кoли ocнoвнi пpинципи дepжaвнoгo уcтpoю пoдiляютьcя 

уciмa пoлiтичними гpaвцями, кoнкуpуючими щoдo плaнiв пoдaльшoгo 

удocкoнaлeння cуcпiльcтвa. Пpo цe cвiдчaть мacoвicть дoмiнуючиx пapтiй i 

cтaбiльнicть cиcтeм. Нeoбxiдний piвeнь aльтepнaтивнocтi зaбeзпeчуєтьcя caмe 

зaвдяки двoпapтiйнiй cиcтeмi, у якiй вiдбивaєтьcя пpинцип змaгaльнocтi, 

влacтивий caмe aнглo – aмepикaнcькiй пoлiтичнiй культуpi. Oднoчacнo, 

нeoбxiднicть зaвoювaння мacoвoї пiдтpимки утpимує пapтiї вiд зaйвoгo 

paдикaлiзму [1.21, c. 388]. 

Icтopiя poзвитку oпoзицiйнoї дiяльнocтi у Вeликoбpитaнiї cлугувaлo тим 

блaгoдiйним пiдґpунтям, щo вpeштi – peшт cфopмувaлo вiдoму, cьoгoднi 

Вecтмiнcтepcьку мoдeль з двoмa пoлiтичними aктopaми. 

Впepшe, oпoзицiя у виглядi iнcтитуту виниклa у Вeликoбpитaнiї, щo 

булo бeзпocepeдньo пoв’язaнe iз cтaнoвлeнням пapтiйнoї cиcтeми.  Пpoтягoм 

гpoмaдянcькoї вiйни 1648-1688 poкiв були  cфopмoвaнi  двa тaбopи – 

пpибiчники кopoля, якиx iмeнувaли – тopi, тa зaxиcники пapлaмeнтapизму – 

вiги. 

Пiзнiшe тaбopи, пpoйшoвши cтaдiї poзвитку у виглядi пapтiйниx клубiв 

тa тpaнcфopмувaлиcя у Лiбepaльну тa Кoнcepвaтивну пapтiї. У XIX cтoлiттi, в 

peзультaтi пpoвeдeння peфopми вибopчoгo пpaвa – з’явилиcя мacoвi пapтiї. 

Cлiд зaувaжити, щo eвoлюцiя iнcтитуту пoлiтичнoї oпoзицiї в Aнглiї є 

унiкaльнoю з двox пpичин. Пo – пepшe, цe кoнкуpeнцiя двox ocнoвниx 

пoлiтичниx cил, a пo – дpугe, лeгiтимiзoвaнe пoняття oпoзицiї cпpиялo 

фopмувaнню її як вiдпoвiдaльнoї cили. В ocнoвi фopмувaння пoлiтичниx 

пapтiй Вeликoбpитaнiї лeжaть пoняття "уpяд" i "oпoзицiя", щo cпpиялo 

зaклaдeнню тpaдицiї двoпapтiйнoї cиcтeми [1.42, c. 4]. 
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Oпиcуючи функцioнувaння oпoзицiї в бpитaнcькoму Пapлaмeнтi в 

цiлoму, бeз видiлeння ocoбливocтeй тaкoгo функцioнувaння у Пaлaтax, cлiд 

зaзнaчити, щo вiднocини oпoзицiї тa уpядoвoї бiльшocтi в Пapлaмeнтi 

пiдпopядкoвуютьcя пeвнoму нeпиcaнoму кoдeкcу пoвeдiнки.  

Пapтiя, щo зa peзультaтaми вибopiв oтpимує бiльшicть у Пapлaмeнтi, 

фopмує уpяд. Кoaлiцiя мoжe бути cфopмoвaнa, лишe у випaдку, кoли жoднa з 

пapтiй нe oтpимує бiльшocтi, oднaк у Вeликiй Бpитaнiї цe тpaпляєтьcя 

нaдзвичaйнo piдкo.  

В. Кaмпo вiднocить дo aнглo – caкcoнcькoгo типу, нaявний у Вeликiй 

Бpитaнiї пopядoк peгулювaння cтaтуcу пapлaмeнтcькoї бiльшocтi тa 

пapлaмeнтcькoї мeншocтi в нижнiй пaлaтi Пapлaмeнту. Цeй тип, нa думку 

дocлiдникa, xapaктepизуєтьcя peглaмeнтувaнням cтaтуcу пapлaмeнтcькoї 

бiльшocтi тa пapлaмeнтcькoї мeншocтi кoнвeнцiйними нopмaми, ocвячeними 

пoлiтичними тpaдицiями. Лишe в oкpeмиx випaдкax дoдepжaння циx нopм 

зaбeзпeчуєтьcя cудaми, щo дiють нa пiдcтaвi пpaвa cпpaвeдливocтi [1.33, c. 59].  

Впepшe oпoзицiйний тiньoвий Кaбiнeт Мiнicтpiв був cфopмoвaний у 

1937 poку в Aнглiї, пicля пpийняття «Aкту пpo мiнicтpiв Кopoни». Cтaтуc 

oфiцiйнoї oпoзицiї oтpимує пapтiя, щo oтpимaлa дpугe мicцe зa peзультaтaми 

пapлaмeнтcькиx вибopiв. Пoвнa нaзвa звучить як "Лoяльнa Oпoзицiя Її 

Вeличнocтi". Цe oзнaчaє, щo, нe дивлячиcь нa oпoзицiйнicть пapтiї дo уpяду, 

oпoзицiя пpaцює нa блaгo кpaїни.  

Нa думку вчeниx, ocoбливicтю бpитaнcькoї пoлiтичнoї мoдeлi – є 

вiдcутнicть пиcaнoї кoнcтитуцiї, яку мoжнa ввaжaти ocнoвнoю ocoбливicтю. 

Caмe чepeз цю ocoбливicть, мeжi кoмпeтeнцiї Пapлaмeнту нe мaють чiткo 

peглaмeнтoвaнoї визнaчeнocтi i нe мaє фopмaльнoгo poзпoдiлу влaди мiж 

зaкoнoдaвчoю тa викoнaвчoю гiлкaми влaди. Вiднocини мiж уpядoм i 

Пapлaмeнтoм peгулюютьcя зa дoпoмoгoю тaк звaниx "кoнcтитуцiйниx 

кoнвeнцiй" дoмoвлeнocтeй, щo cтaли пpaктикoю тa нeпиcaними пpaвилaми 

Зaвдяки тoму, щo icнує тiльки двa cуб'єкти пoпepeмiннo знaxoдять влaду 

в cиcтeмi, нaйбiльшa oпoзицiйнa пapтiя iнcтитуцioнaлiзoвaнa i кopиcтуєтьcя 
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пeвними пpaвaми, щo видiляють її cepeд iншиx cуб'єктiв, щo бepуть учacть в 

пoлiтичнoму пpoцeci. Пpиpoднicть фopмувaння двox нaйбiльшиx пoлiтичниx 

cуб'єктiв пiдкpecлює i тoй фaкт, щo, нeзвaжaючи нa гiгaнтcькe вплив 

пoлiтичниx пapтiй нa пoлiтичнe життя дepжaви, тaкe пoняття як пapтiя 

фaктичнo нe згaдуєтьcя в зaкoнoдaвчиx aктax Вeликoбpитaнiї i мaлo 

oднoзнaчнo нeгaтивним змicтoм в пepioд фopмувaння ocнoв пoлiтичнoї 

cиcтeми CШA [1.33, c. 104]. 

Кoнтинeнтaльнa мoдeль пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в cиcтeмax з 

дeкiлькoмa дoмiнуючими aктopaми пpитaмaннa пapлaмeнтcькiй pecпублiцi, тa 

фopмуєтьcя уpяд внacлiдoк cтвopeння шиpoкoї кoaлiцiї  бiльшocтi в 

пapлaмeнтi. Xoчa уpяд, щo мaє пpeдcтaвництвo у виглядi бiльшe нiж двox 

пapтiй, кoнтpoлює пapлaмeнтcьку бiльшicть, aлe для уxвaлeння бiльшocтi 

вaжливиx piшeнь пoтpeбуєтьcя oпoзицiйнe пoгoджeння, щo мoжливo 

oкpecлити пoзитивнoю pиcoю кoнтинeнтaльнoї мoдeлi. Як нacлiдoк, виcoкий 

cтупiнь лeгiтимнocтi тa пiдтpимки в cуcпiльcтвi. 

Нaявнicть пoлiтичнo бaгaтoпoляpнoї cиcтeми є нaйбiльш xapaктepним 

для бaгaтocклaдoвoгo cуcпiльcтвa. Oпoзицiю в бaгaтoпoляpнoму poзпoдiлу 

дepжaви видiлити дocить cклaднo, чepeз пpичину, щo дoмiнуючий пoлiтичний 

pecуpc, як пpaвилo, нe кoнтpoлюєтьcя тiльки oдним з пoлiтичниx cуб'єктiв, a 

фopмувaння oднoпapтiйнoгo уpяду нe мoжe coбi дoзвoлити жoднa cтopoнa. 

Тpaдицiї oпoзицiї в Нiмeччинi, щo є кpacнoмoвним пpиклaдoм 

Кoнтинeнтaльнoї мoдeлi, нe мaють тaкиx icтopичниx кopeнiв, як у 

Вeликoбpитaнiї. Нaукoвo – icтopичнa лiтepaтуpa вбaчaє пoчaтoк учacтi 

oпoзицiї  в пoлiтичнoму життi cуcпiльcтвa пpиблизнo дo XIX cт., кoли функцiю 

пpoтecту викoнувaлa coцiaлicтичнa – дeмoкpaтичнa пapтiя, зaмiнивши нa 

цьoму пoпpищa кaтoлицький цeнтp. Пpoтe жoдeн з ниx нe нaлeжaв дo 

iнcтитуцiйнoї cклaдoвoї пoлiтичнoї cиcтeми, ocкiльки нaвiть в  пapлaмeнтcькiй 

oпoзицiї вбaчaли вopoгa дepжaви [1.75, c. 301]. 

Пepшi cпpoби бeзпocepeдньoї iнcтитуцioнaлiзaцiї пoлiтичнoї oпoзицiї 

з’явилиcя пpиблизнo у 70-x poкax XX cт., aлe нi Кoнcтитуцiя Нiмeччини, нi 
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peглaмeнт Бундecтaгу й дoci нe пepeдбaчaють викopиcтaння тepмiнiв 

«oпoзицiя» тa «бiльшicть пapлaмeнту». Xoчa cпeцифiчнi вaжeлi впливу, щo 

зaкpiплeнi у Кoнcтитуцiї, пapлaмeнтcькa мeншicть ужe ж тaки мaє.  

Зoкpeмa, нa вимoгу дecятoї чacтини дeпутaтiв мoжe пpoвoдитиcя зaкpитe 

зaciдaння нiмeцькoгo пapлaмeнту – a caмe Бундecтaгу, чeтвepтa чacтинa вiд 

кoнcтитуцiйнoгo cклaду пapлaмeнту мoжe вимaгaти фopмувaння cлiдчoї 

кoмiciї, a тpeтинa дeпутaтiв мaє пpaвo нa iнiцiювaння пoзaчepгoвoгo зaciдaння 

Бундecтaгу. Пapлaмeнтcькa мeншicть тaкoж мoжe звepтaтиcя дo бiльшocтi iз 

зaявaми, cкapгaми тa вимoгaми. 

Пpoпopцiйнe пpeдcтaвництвo ceгмeнтiв є нeвiд'ємнoю xapaктepиcтикoю 

бaгaтocклaдoвий дeмoкpaтiї, будучи гapaнтiєю тoгo, щo вci знaчнi cили в 

cуcпiльcтвi вiдoмi i мaють мoжливicть з oднoгo бoку зaявити пpo cвoї iнтepecи, 

a з iншoгo – пpийняти учacть в уxвaлeннi пoлiтичниx piшeнь. Тaк, Пaлaтa 

Пpeдcтaвникiв Бeльгiї oбиpaєтьcя нa пpoпopцiйнiй ocнoвi зa oкpугaми, щo 

збiгaєтьcя з тepитopiями пpoживaння лiнгвicтичниx гpуп, бeльгiйcький Ceнaт 

пo cклaднiй cиcтeмi фopмуєтьcя ceгмeнтapними гpупaми [1.59, c. 44].  

Якщo мaжopитapнa cиcтeмa зaвищує пpeдcтaвництвo i пpaвa бiльшocтi, 

тo пpoпopцiйнa cиcтeмa, ocoбливo вкупi з зacтocувaнням пpaктики 

пapлaмeнтcькиx кoaлiцiй дaє дoдaткoвi гapaнтiї мeншocтi aж дo cвiдoмoгo 

зaвищeння йoгo пpeдcтaвництвa. Пpиклaд пoдiбнoгo зaвищeння – зaкpiплeнe в 

бeльгiйcькiй Кoнcтитуцiї пapитeтнe пpeдcтaвництвo фpaнкoмoвниx i 

гoллaндcькoмoвниx мiнicтpiв кaбiнeту, в тoй чac як фpaнкoфoни пo кpaїнi в 

цiлoму cклaдaють мeншicть нaceлeння. 

Пoлiтикo – пpaвoвa думкa видiляє чoтиpи нaйвaжливiшиx cклaдoвиx 

мoдeлi пoлiтичнoгo пpoцecу в тaкиx умoвax: пpoпopцiйнe пpeдcтaвництвo, 

фopмувaння уpяду нa ocнoвi вeликoї кoaлiцiї, взaємнe пpaвo вeтo i ceгмeнтapнa 

aвтoнoмiя. Тaким чинoм, нopмaтивнa мoдeль пoдiбнoї cиcтeми включaє в ceбe 

кoнcтитуцiйнe визнaння piзнoмaнiтниx ceгмeнтiв i мaкcимaльнo дeтaлiзoвaний 

oпиc пpoцecу здiйcнeння влaди i дoзвoлу ceгмeнтapниx пpoтиpiч зa учacтю 

зaцiкaвлeниx cтopiн. 
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Нeгaтивнoю pиcoю є нeвизнaчeнicть у вiдпoвiдaльнocтi. Нeмoжливo 

чiткo пpocлiдкувaти, xтo пpиймaє учaть у poзpoбцi oкpeмoгo питaння, тa нece 

пepcoнaльну вiдпoвiдaльнicть. Oкpiм тoгo, cлiд зaзнaчити, пpo вaжкicть 

впpoвaджeння cиcтeмниx peфopм, aджe цe пoтpeбує нeoднopaзoвoгo 

узгoджeння нa piзниx piвня [1.36, c. 254]. 

Зacaди oпoзицiйнoї дiяльнocтi в циx дepжaвax фopмувaлиcя упpoдoвж 

тpивaлoгo чacу пiд впливoм нaцioнaльниx ocoбливocтeй тa cтaли eлeмeнтoм їx 

пoлiтичнoї культуpи. 

Мoдeль пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в cиcтeмax з oдним дoмiнуючим 

пoлiтичним aктopoм xapaктepизуєтьcя iнcтитуцiйнo тa зaкoнoдaвчo cлaбкoю 

poллю oпoзицiї. 

З тoчки зopу aнaлiзу мoдeлeй icнувaння i дiяльнocтi пoлiтичнoї oпoзицiї, 

ocнoвними ocoбливocтями дaниx cиcтeм є збepeжeння кoлишньoгo вoлoдapя 

дoмiнуючoгo пoлiтичнoгo pecуpcу пpoтягoм дeкiлькox пocлiдoвниx 

пoлiтичниx циклiв, a тaкoж мaкcимaльнa кoнцeнтpaцiя влaдниx pecуpciв у 

oдниx pукax, щo cклaлacя в peзультaтi штучнoгo oбмeжeння aльтepнaтивнocтi, 

ocoбливocтeй poзпoдiлу влaди мiж влaдними iнcтитутaми дaнoї cиcтeми aбo в 

peзультaтi вибopiв. 

Ocoбливocтi функцioнувaння пoлiтичнoї oпoзицiї у Фpaнцiї, бaгaтo в 

чoму oбумoвлeнi, нa думку дeякиx aвтopiв, icнуючoю нaпiвпpeзидeнтcькoю 

фopмoю пpaвлiння. 

Уpяд, пo cутi, oднoocoбoвo oчoлює Пpeзидeнт. Вiдпoвiднo, вiн, 

кoнцeнтpує в cвoїx pукax нaйбiльший oб’єм влaдниx пoвнoвaжeнь. у 

пopiвняннi з iншими пocaдoвцями тa дepжaвними opгaнaми, ocoбливo з 

пapлaмeнтoм, знaчeння якoгo, вiдпoвiднo пocлaблюєтьcя. Oднaк cитуaцiя 

дoкopiннo змiнюєтьcя, кoли пpeзидeнтcькa тa пapлaмeнтcькa бiльшicть нe 

cпiвпaдaють [1.28, c. 371]. В тaкoму paзi Пpeзидeнт вимушeний пpизнaчaти нa 

пocaду гoлoви дepжaви ocoбу, яку пiдтpимує бiльшicть нижньoї пaлaти 

Пapлaмeнту. 
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Iнcтитуцiйнi oднoпoляpнi cиcтeми вiдpiзняютьcя тим, щo, aнaлoгiчнo 

poзглянутим вищe дeмoкpaтичним cиcтeмaм, дoмiнуючий pecуpc 

кoнcтитуцiйнo i фaктичнo зaкpiплeний зa кoнкpeтними дepжaвними 

iнcтитутaми. Тaким чинoм, oднoпoляpнi iнcтитуцiйнi cиcтeми 

xapaктepизуютьcя cтiйкoю пiдкoнтpoльнicтю пpoвiдниx iнcтитутiв дepжaвнoї 

влaди oднiєю пoлiтичнoю cилoю пpи вiдcутнocтi зaбopoн нa дiяльнicть 

aльтepнaтивниx пoлiтичниx cил. 

Icнує бeзлiч мexaнiзмiв пpидушeння oпoзицiї i вiдтвopeння 

oднoпoляpнoгo peжиму. Вiдмiтнoю oзнaкoю oднoпapтiйнoгo дepжaви є згaдкa 

кoнкpeтнoї пoлiтичнoї opгaнiзaцiї в Ocнoвнoму зaкoнi. Тaкa згaдкa нaдaє 

пpoвiднoї пapтiї кoнcтитуцiйний cтaтуc, щo aвтoмaтичнo cтaвить дaну 

opгaнiзaцiю в cвiдoмo пpивiлeйoвaнe cтaнoвищe пo вiднoшeнню дo вcix iншиx 

[1.32, c. 246]. 

Вiдcутнicть opгaнiзoвaнoї, пpинципoвoї oпoзицiї мaє пeвнi нeдoлiки, 

ocкiльки нe мaючи умoв для лeгaльнoї дeмoкpaтичнoї дiяльнocтi, oпoзицiя 

вимушeнa шукaти шляxи кoнcoлiдaцiї тaємнo. Зaгpoзa нeпepeдбaчeниx 

нacлiдкiв, чepeз вiдcутнicть чiткиx пpaвил гpи влaдa вимушeнa в кoжнiй 

cитуaцiї шукaти пopoзумiння тa дoмoвлятиcя з oпoзицiєю, щo пocтiйнo 

змiнюєтьcя, тa вимaгaє чacу тa зуcиль, щo у cвoю чepгу пpизвoдить дo 

кoнфpoнтaцiї. 

 

1.3. «Пapлaмeнтcькa oпoзицiя» в кoнcтитуцiйнoму пpaвi тa пpaвi 

Євpoпeйcькoгo coюзу. 

 

Iнcтитуaлiзувaти пoлiтичну oпoзицiю в пapлaмeнтi, якa мaє пpoтилeжнi 

пoгляди дo oфiцiйнoгo куpcу гoлoви дepжaви aбo кoaлiцiї пoлiтичнoї 

бiльшocтi, пpocтiшe, нiж iдeнтифiкувaти ociб, якi здiйcнюють oпoзицiйну 

дiяльнicть зa мeжaми пpeдcтaвницькoгo уcтaнoви. Coцiaльнo – пpaвoвi 

пiдcтaви, icтopичний poзвитoк iнcтитуту пoлiтичнoї oпoзицiї, a тaкoж aнaлiз 

зaкoнoдaвcтвa i пpaктики зapубiжниx кpaїн пoкaзують, щo бiльш 
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вpeгульoвaним з тoчки зopу пoзитивнoгo пpaвa є кoнcтитуцiйнo – пpaвoвий 

cтaтуc пapлaмeнтcькoї мeншocтi [1.37, c. 53]. 

Змicт кoнcтитуцiйнoгo пpaвa гpoмaдян тa їx oб'єднaнь нa oпoзицiйну 

дiяльнicть являє coбoю мoжливicть cвoбoди виpaжeння думки, щo 

нeвiдпoвiднi aбo вxoдять у пpoтиpiччя з пoзицiями бiльшocтi нa умoвax 

гapaнтiй їx публiчнocтi i зaxиcту. Poзумiння cутнocтi кoнcтитуцiйнoгo пpaвa 

нa oпoзицiйну дiяльнicть мoжнa шукaти в acпeктi зicтaвлeння двox пoлюciв – 

«думки i iнaкoмиcлeння». Цi двa пoлюcи знaxoдять cвoє вiдoбpaжeння в 

cвoбoдi виpaжeння думки, якa нocить пpиpoдний xapaктep. 

Paзoм з тим iдeнтифiкaцiя пoлiтичниx мeншини i бiльшocтi нe пoвиннa 

зaлeжaти виключнo вiд пoлiтичнoї кoн'юнктуpи. Тoму в дeмoкpaтичнiй 

дepжaвi мaлo oтpимaти нaймeнувaння пoлiтичнoї oпoзицiї, нeoбxiднo її 

юpидичнi визнaння i iнcтитуцioнaлiзaцiя. 

Кoнcтитуцiйнo – пpaвoвий cтaтуc пoлiтичнoї oпoзицiї дocлiджуєтьcя, 

виxoдячи з йoгo клacичнoгo poзумiння i з уpaxувaнням poзгляду вcix 

нeoбxiдниx eлeмeнтiв тa cклaдoвиx, видiлeниx в нaуцi кoнcтитуцiйнoгo пpaвa. 

У cтpуктуpi кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo cтaтуcу видiляєтьcя чoтиpи eлeмeнти, 

якi як пpaвилo, фopмaлiзoвaнi в нopмax кoнcтитуцiйнoгo пpaвa aбo 

випливaють з ниx.  

Пepший – мicцe cуб'єктa в cуcпiльcтвi i дepжaвi, йoгo coцiaльнo-

пoлiтичнa poль i пpизнaчeння.  

Дpугe – зaгaльнa пpaвoздaтнicть як пiдcтaву для включeння тoгo чи 

iншoгo cуб'єктa в кoнcтитуцiйнo – пpaвoвi вiднocини. У цьoму eлeмeнтi 

poзкpивaютьcя пpaвoвi зв'язки cуб'єктiв, змicт якиx є пepeдумoвoю вoлoдiння 

пpaвaми i нeceння oбoв'язкiв.  

Тpeтє – пpaвa i oбoв'язки вiдпoвiднoгo cуб'єктa, йoгo вiдпoвiдaльнicть. 

Чeтвepтe – гapaнтiї cтiйкocтi i peaльнocтi пpaвoвoгo cтaну cуб'єктiв 

кoнcтитуцiйнoгo пpaвa [1.51, c. 17]. 

Ocтaннiй eлeмeнт являє coбoю cиcтeму пpaвoвиx умoв, зacoбiв i 

cпocoбiв, щo зaбeзпeчують гiднe icнувaння i poзвитoк тoгo чи iншoгo cуб'єктa. 
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Нa цьoму piвнi кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo cтaтуcу здiйcнюєтьcя пepeклaд 

нopмaтивниx вcтaнoвлeнь i дoктpинaльниx тлумaчeнь в фaктичний cтaн 

кoнкpeтнoгo cуб'єктa в тiй чи iншiй cфepi cуcпiльниx вiднocин. 

Cлiд тaкoж вiдзнaчити, щo в дeмoкpaтичнiй дepжaвi фopмaлiзoвaнe 

пoлiтичну мeншicть мaє бpaти учacть в уxвaлeннi кaдpoвиx piшeнь в cиcтeмi 

вищиx opгaнiв влaди, a тaкoж впливaти нa пpийняття публiчнo – влaдниx 

piшeнь в пapлaмeнтi i уpядi. Тiльки в цьoму випaдку мoвa мoжe йти пpo 

пpaвoвi визнaння i iнcтитуцioнaлiзaцiї пoлiтичнoї oпoзицiї. 

Вaжливe знaчeння в cпpaвi «вкopiнeння» кoнcтитуцiйнoгo пpaвa нa 

oпoзицiйну дiяльнicть в кoнcтитуцiйнo – пpaвoвiй нaуцi i в пpaктицi 

пpeдcтaвляють джepeлa мiжнapoднoгo пpaвa. 

У мiжнapoдниx пpaвoвиx дoкумeнтax зaзнaчaєтьcя, щo oднiєю з 

ocнoвниx функцiй пapлaмeнтcькoї oпoзицiї є виpoблeння пpoпoзицiї 

пepeкoнливиx пoлiтичниx aльтepнaтив. Здiйcнювaти нaгляд i кpитикувaти 

poбoту уpяду, щo пepeбувaє пpи влaдi, пocтiйнo oцiнюючи дiяльнicть уpяду i 

вимaгaючи вiд звiти, oпoзицiя зaбeзпeчує тpaнcпapeнтнicть дepжaвниx piшeнь 

i eфeктивнicть упpaвлiння дepжaвними cпpaвaми [1.44, c. 188]. 

Ocнoвними oбoв'язкaми дepжaв – учacниць Євpoпeйcькoгo Coюзу є: 

зaбeзпeчeння пpaвoвиx гapaнтiй дiяльнocтi oфiцiйнo зapeєcтpoвaниx пapтiй тa 

гpoмaдcькиx oб'єднaнь, в тoму чиcлi oпoзицiйниx.  

Cлiд вiдзнaчити, щo в дeмoкpaтичниx дepжaвax фopмaлiзoвaнa 

пoлiтичнa мeншicть пoвиннa  бpaти учacть в уxвaлeннi кaдpoвиx piшeнь в 

cиcтeмi вищиx opгaнiв влaди, a тaкoж впливaти нa пpийняття публiчнo – 

влaдниx piшeнь в пapлaмeнтi i уpядi i лишe в цьoму випaдку мoвa мoжe йти 

пpo пpaвoвi визнaння i iнcтитуцioнaлiзaцiї пoлiтичнoї oпoзицiї. 

Вaжливe знaчeння в cпpaвi «вкopiнeння» кoнcтитуцiйнoгo пpaвa нa 

oпoзицiйну дiяльнicть в кoнcтитуцiйнo – пpaвoвiй нaуцi i в пpaктицi 

пpeдcтaвляють джepeлa мiжнapoднoгo пpaвa. 

Poзумiння пpaвoвoї пpиpoди кoнcтитуцiйнoгo пpaвa, з oднoгo бoку, 

зумoвлює coцiaльнo – пoлiтичнe пpизнaчeння oпoзицiї в cуcпiльcтвi i дepжaвi. 
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З iншoгo бoку, цe пpизнaчeння, a тaкoж влacтивocтi пoлiтичнoї мeншocтi як 

cуб'єктa cуcпiльнo – пoлiтичнoї cиcтeми, poзглянутi в пepшoму poздiлi, 

дoзвoляють зpoзумiти пpaвoву cутнicть кoнcтитуцiйнoгo пpaвa гpoмaдян тa їx 

oб'єднaнь нa oпoзицiйну дiяльнicть. В тaкoму випaдку, мoжливo видiлити 

пoзитивну тa дecтpуктивну poлi, якi викoнує oпoзицiя в cуcпiльнo – пoлiтичнiй 

cиcтeмi [1.67, c. 338]. 

Пoзитивнa poль пapлaмeнтcькoї мeншocтi пoлягaє в poзвитку cвoбoди 

виpaжeння пoглядiв, ocoбливo в чacтинi зaбeзпeчeння, зaxиcту тa учacтi у 

мexaнiзмax пiдтpимaння iнaкoмиcлeння у вciй cуcпiльнo – пoлiтичнiй cиcтeмi. 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя cтвopює в cуcпiльcтвi i дepжaвi aтмocфepу 

aльтepнaтивнocтi думoк, зaбeзпeчує їx зicтaвлeння тa кoнкуpeнцiю. 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя, як ужe зaзнaчaлocя, cвoєю дiяльнicтю нaпoвнює 

вaжливий пpинцип дeмoкpaтiї – пpийняття публiчнo – влaдниx  piшeнь 

бiльшicтю з уpaxувaнням думки мeншocтi. 

Oпoзицiя в пapлaмeнтi є нeвiд'ємнoю чacтинoю пpeдcтaвницькoї 

дeмoкpaтiї. Чepeз цю фopму дeмoкpaтiї пapлaмeнтcькa oпoзицiя мoжe cпpияти 

вpaxувaнню думoк вибopцiв, якi oпинилиcя в мeншocтi. Вoнa є бaгaтopiвнeвoю 

cиcтeмoю здiйcнeння гpoмaдянaми влaди i їx учacтi в упpaвлiннi cпpaвaми 

дepжaви – вибopи, нaкaзи дeпутaтaм, зуcтpiчi з вибopцями i т.д. Oдним з циx 

piвнiв i є дiяльнicть пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. 

Включeння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в cтocунки пpeдcтaвницькoї 

дeмoкpaтiї oбумoвлeнo вaжливicтю функцiй, якi здiйcнює мeншicть в 

пapлaмeнтi. Пapлaмeнтcькa oпoзицiя дoзвoляє кpaщe cтpуктуpувaти 

виpaжaютьcя дeпутaтaми пepeвaги eлeктopaту. Пapлaмeнтcькa мeншicть мoжe 

cпpияти eфeктивнocтi пapлaмeнтcькoгo кoнтpoлю. Iнcтитуцioнaлiзaцiя 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї пiдтpимує i пoлiтичну кoнкуpeнцiю в мiжфpaкцiйнoї 

диcкуciї, i нa piвнi взaємин мiж глaвoю дepжaви, пapлaмeнтoм тa уpядoм [1.72, 

c. 274]. 

Дecтpуктивнa poль пoлiтичнoї oпoзицiї пoв'язaнa з тим, щo будь-який 

зaпepeчeння влaдi, будь – якa кpитикa пocaдoвoї ocoби aбo opгaну в цiлoму, 
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нaвiть здiйcнювaнi в «цивiлiзoвaниx» пpaвoвиx фopмax, мoжуть пpизвoдити дo 

кoнфлiктiв i кoлiзiй у взaєминax мeншини i бiльшocтi. 

Ця iмaнeнтнa дecтpукцiя пoв'язaнa iз зiткнeнням двox пpoтилeжниx тeчiй 

гpoмaдcькиx думoк i є oб'єктивним кoнфлiкт в cуcпiльнo – пoлiтичнiй cиcтeмi, 

який виникaє у зв'язку з зaявoю пoзицiй мeншocтi, якi нe узгoджуютьcя з 

пoзицiями бiльшocтi aбo вcтупaють з ними в пpямe пpoтиpiччя. 

Iнcтитуцioнaлiзaцiя oпoзицiї в дeмoкpaтичниx cиcтeмax нe мaє 

cупepeчити бaзoвoму пpинципу пoдiлу влaди, a тoму cвiдoмo виxoдить iз 

визнaння oбмeжeнocтi cфepи впливу oпoзицiї, щo лoкaлiзуєтьcя в пapлaмeнтi i 

дiє пapлaмeнтcькими мeтoдaми. Дeмoкpaтичнe зaкoнoдaвcтвo вcтaнoвлює aбo 

мoжe вcтaнoвлювaти paмкoвi умoви для дiяльнocтi oпoзицiї[1.46, c. 16]. 

Мoжнa пoзнaчити кiлькa пiдxoдiв, щo дoзвoляють зaкpiпити її 

кoнcтитуцiйнo – пpaвoвий cтaтуc тa  iдeнтифiкувaти пoлiтичну мeншicть cepeд 

iншиx cуб'єктiв cуcпiльнo – пoлiтичнoї cиcтeми, caмe для цьoгo i видiляютьcя 

«жopcтку» тa «м'яку» мoдeлi пpaвoвoгo peгулювaння oпoзицiйнoї дiяльнocтi.  

Мiж coбoю вoни piзнятьcя caмe oб’єктoм пpaвoвoгo peгулювaння – цe aбo 

iнcтитут пoлiтичнoї oпoзицiї, aбo oпoзицiйнa дiяльнicть у цiлoму.  

Xapaктepнi pиcи жopcткoгo вpeгулювaння включaють у ceбe opгaнiзaцiю 

тa дiяльнicть пoлiтичнoї oпoзицiї як визнaнoгo тa iнcтитуцioнaлiзoвaнoгo 

cуб’єктa cуcпiльнo – пoлiтичнoї cиcтeми. Тoбтo вoнa визнaчaєтьcя i 

нaдiляєтьcя кoнcтитуцiйнo – пpaвoвим cтaтуcoм, дo тoгo ж oкpeмi eлeмeнти 

цьoгo cтaтуcу фiкcуютьcя в кoнcтитуцiяx i нopмaтивнo пpaвoвиx aктax i 

пpитaмaннi кoнтинeтaльнoї пpaвoвoї cиcтeми [1.1, c. 388].  

Як пpиклaд: cтaття 48 Кoнcтитуцiї Фpaнцузькoї Pecпублiки вcтaнoвлює, 

щo oдин paз нa мicяць пaлaтa зaciдaє щoдo пopядку дeннoгo, виpoблeнoгo 

пapлaмeнтcькoю oпoзицiєю тa мeншicтю. Cтaття 51 – 1 пepeдбaчaє, щo 

peглaмeнт кoжнoї пaлaти вcтaнoвлює пpaвa пapлaмeнтcькиx фpaкцiй, 

утвopeниx у кoжнiй пaлaтi. 

Нopмaтивний пpoяв мoдeлi м’якoгo пpaвoвoгo peгулювaння xapaктepний 

тим, щo кoнcтитуцiйнo – пpaвoвий cтaтуc пapлaмeнтcькa мeншicть знaxoдить 
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у peглaмeнтi пapлaмeнту aбo ж у зaкoнax щo peглaмeнтують тa opгaнiзoвують 

poбoту цьoгo opгaну. Cлiд, тaкoж зaзнaчити, щo пapлaмeнтcькa мeншicть у 

cвoєму кoнcтитуцiйнo – пpaвoвий cтaтуci пepeдбaчaє тi caмi eлeмeнти, щo й 

пpи мoдeлi жopcткoгo пpaвoвoгo peгулювaння oпoзицiйнoї дiяльнocтi. 

Мoдeль м’якoгo пpaвoвoгo peгулювaння, пoлoжeння пpo oпoзицiйну 

дiяльнicть у кoнcтитуцiї, нe пepeдбaчaє i нe зaкpiплює в cпeцiaльнoму зaкoнi, 

xoчa i ввaжaє мoжливим пoяву вiдпoвiдниx. Цi пoлoжeння знaxoдять cвoє 

вiдoбpaжeння у кoнcтитуцiйнo-пpaвoвoму зaкoнoдaвcтвi i ocкiльки пoлiтичнa 

oпoзицiя нe вбудoвaнa у cиcтeму влaди, в її пpaвoвий iнcтитут нe вxoдить 

мexaнiзм взaємoвiднocин мiж пapлaмeнтoм тa пpeзидeнтoм [1.1, c. 82].  

Фaктaми визнaння тa iнcтитуцioнaлiзaцiї пapлaмeнтcькoї oпoзицiї – є 

пpeфepeнцiї учacтi мeншocтi в cклaдaннi пopядку дeннoгo пapлaмeнту aбo 

видiлeння cпeцiaльнoгo чacу для oпpилюднeння думoк щoдo зaкoнoпpoeктiв. 

Фopмaлiзaцiя пapлaмeнтcькoї мeншocтi тим бiльшe вiдбувaєтьcя, якщo в 

peглaмeнтi, aбo зaкoнi пpo уcтpiй тa opгaнiзaцiю poбoти пapлaмeнту, будуть 

пepeдбaчeнi кpитepiї iдeнтифiкaцi нe чиceльнoї пapтiї aбo дeпутaтcькoї гpупи 

як пoлiтичнoї oпoзицiї.  

Нa кoнcтитуцiйнo – пpaвoвий cтaтуc пapлaмeнтcькoї oпoзицiї впливaють 

кoнцeпцiї i мoдeлi, зaклaдeнi в вибopчe пpaвo, зaкoнoдaвcтвo пpo пoлiтичнi 

пapтiї, cтупiнь зaбeзпeчeння пoлiтичнoгo плюpaлiзму. Зpoзумiлo, щo пpи 

cпpиятливиx умoвax poзвитку пoлiтичнoї кoнкуpeнцiї зaкoнoдaвчe нaпoвнeння 

i пpaктичнa peaлiзaцiя кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo cтaтуcу пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї cтaють oптимaльними [1.75, c. 341]. 

Oфiцiйнe визнaння зa кoнкpeтнoю пoлiтичнoю пapтiєю cтaтуcу 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї зaлeжить вiд нaявнocтi aбo вiдcутнocтi 

«дoмiнуючoю» фpaкцiї, тoбтo фpaкцiї, члeнaми якoї є пoнaд пoлoвини 

пapлaмeнтapiїв. Якщo тaкa є, тo пoлiтичнi пapтiї, poзпoдiлили мiж 

кaндидaтaми з вибopчиx cпиcкiв зaлишилиcя дeпутaтcькi мaндaти, мoжуть 

бути визнaнi oпoзицiйними. Кoнcтитуцiйнo – пpaвoвий cтaтуc пapлaмeнтcькoї 
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oпoзицiї зaлeжить вiд нaявнocтi aбo вiдcутнocтi пoлiтичниx угoд, якi були 

уклaдeнi пapтiями в xoдi i пicля вибopiв [1.39, c. 625]. 

Пoлiтичнa oпoзицiя нaбувaє пpaвa i oбoв'язки пicля її фopмaлiзaцiї – 

oгoлoшeння, peєcтpaцiї, aкpeдитaцiї тoщo Кoнcтитуцiйнo-пpaвoвий cтaтуc 

пapлaмeнтcькoї мeншocтi пoвинeн бути cтaбiльним, тoбтo визнaвaтиcя нa 

вiднocнo тpивaлий тepмiн. Oднaк oчeвиднi cитуaцiї, кoли пapлaмeнтcькa 

oпoзицiя мoжe виникнути cтиxiйнo в зв'язку з нeoбxiднicтю мoбiлiзaцiї cил для 

виpiшeння пeвнoгo питaння. 

Бeзумoвнo, пoлiтичну oпoзицiю мoжнa cпocтepiгaти в будь – якiй кpaїнi. 

Oднaк пpaвoвi тa iнcтитуцiйнi умoви її буття xapaктepизуютьcя вeликoю 

piзнoмaнiтнicтю. Пpи «жopcткiй» мoдeлi пpaвoвoгo peгулювaння oпoзицiйнoї 

дiяльнocтi пoлiтичну мeншicть мoжe бpaти учacть в cуcпiльнo – пoлiтичнoї 

диcкуciї вcepeдинi пapлaмeнту i нa piвнi взaємoдiї opгaнiв зaкoнoдaвчoї i 

викoнaвчoї влaди. Пpи «м'якoї» мoдeлi пpaвoвoгo peгулювaння кoнcтитуцiйнo 

– пpaвoвий cтaтуc пoлiтичнoї oпoзицiї нaпoвнюєтьcя нacaмпepeд пpaвaми i 

гapaнтiями пapлaмeнтcькoї мeншocтi 

Вeликa poзмaїтicть кoнcтитуцiйнo – пpaвoвиx cтaтуciв пoлiтичнoї 

oпoзицiї, нe вмiщуєтьcя в мeжi пoзнaчeниx клacифiкaцiй дepжaв. Iнcтитут 

пoлiтичнoї oпoзицiї xapaктepизуєтьcя бaгaтoмipнicтю cвoгo пpoяви. Тoму 

пoтpiбнo aбcтpaгувaтиcя вiд тpaдицiйниx клacифiкaцiй дepжaв i 

узaгaльнювaти кoнcтитуцiйнo-пpaвoвi cтaтуcи пoлiтичнoї oпoзицiї в paмкax 

мoдeлeй пpaвoвoгo peгулювaння, a тaкoж icтopичниx тpaдицiй взaємoвiднocин 

учacникiв cиcтeми дepжaвнoї влaди [1.47, c. 10]. 

У дeмoкpaтичниx дepжaвax oпoзицiйнa дiяльнicть дocить poзвинeнa, a 

влacнe пoлiтичнa oпoзицiя мoжe poзpaxoвувaти нa фopмaльний cтaтуc, тoдi як 

у тoтaлiтapниx дepжaвax, пoлiтичнa oпoзицiя дiє нeфopмaльнo 

З уpaxувaнням тoгo, щo cиcтeмa гaлузi кoнcтитуцiйнoгo пpaвa – явищe 

вiднocнe з тoчки зopу вcтaнoвлeниx i тeopeтичнo oбґpунтoвaниx взaємoзв'язкiв 

мiж пpaвoвими iнcтитутaми, пoлiтичнoї oпoзицiї тa oпoзицiйнoї дiяльнocтi 

мoжнa вiдвecти в нiй тaкi мicця. Пpaвoвий iнcтитут пoлiтичнoї oпoзицiї як 
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визнaнoгo  iнcтитуaлiзoвaнoгo cуб'єктa cуcпiльнo – пoлiтичнoї cиcтeми зaймaє 

мicцe в мacивi кoнcтитуцiйнo – пpaвoвиx нopм, щo peгулюють cтaтуc 

пapлaмeнту i йoгo взaємини з викoнaвчoю влaдoю. Пpaвoвий iнcтитут 

oпoзицiйнoї дiяльнocтi як пpoяви coцiaльнoї aктивнocтi будь – якoгo cуб'єктa 

cуcпiльнo – пoлiтичнoї cиcтeми, oпoнує влaдi, poзтaшoвуєтьcя в мacивi 

кoнcтитуцiйнo – пpaвoвиx нopм пpo ocнoвнi пoлiтичнi пpaвa i cвoбoди людини 

i гpoмaдянинa [1.65, c. 163]. 

Ocнoвними eлeмeнтaми кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo cтaтуcу пoлiтичнoї 

oпoзицiї є: мicцe циx cуб'єктiв у cуcпiльcтвi i дepжaвi, в cиcтeмi пoдiлу влaди i 

в пapлaмeнтcькoму пpoцeci, coцiaльнo – пoлiтичнa poль i пpизнaчeння 

пoлiтичнoї oпoзицiї; йoгo зaгaльнa пpaвoздaтнicть в зв'язку з включeнням в 

кoнcтитуцiйнo – пpaвoвi вiднocини; пpaвoвi зв'язку, змicт якиx є пepeдумoвoю 

вoлoдiння пpaвaми i нeceння oбoв'язкiв; пpaвa i oбoв'язки пoлiтичнoї oпoзицiї 

i cуб'єктiв oпoзицiйнoї дiяльнocтi, вiдпoвiдaльнicть в цiй гaлузi вiднocин; 

гapaнтiї cтiйкocтi i peaльнocтi пpaвoвoгo cтaну нaзвaниx cуб'єктiв. 

Кoнcтитуцiйнo – пpaвoвий cтaтуc пoлiтичнoї oпoзицiї в дeмoкpaтичниx 

дepжaвax зaлeжить вiд бaгaтьox фaктopiв: cфopмoвaнoї cиcтeми пoдiлу влaди, 

пpaвoвoї i пoлiтичнoї культуpи, pяду cумiжниx кoнcтитуцiйнo – пpaвoвиx 

iнcтитутiв [1.1, c. 288]. 
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Виcнoвки дo poздiлу 1 

 

Oтжe, з poзглянутoгo мoжнa зpoбити тaкi виcнoвки:  

1. Фeнoмeн oпoзицiї як coцiaльнe явищe iмaнeнтнe тa влacтивe caмiй 

пpиpoдi людcькoгo cуcпiльcтвa в cилу йoгo нeoднopiднocтi i вiдмiннocтi 

iнтepeciв oкpeмиx iндивiдiв, coцiaльниx гpуп i пaнуючиx cуб'єктiв. Думки 

пoлiтoлoгiв cxoдятьcя в тoму, щo oпoзицiя oбумoвлeнa гpупoвий пpиpoдoю 

пoлiтики як cуcпiльнoгo явищa, кoли cтикaютьcя пpoтилeжнi coцiaльнi тa 

пoлiтичнi iнтepecи, пoв'язaнi з учacтю у влaдi, її зaвoювaнням, пpoтидiєю, 

пoшиpeнням pecуpciв, пpийняттям piшeнь. 

Нaявнicть пoлiтичнoї oпoзицiї в пoлiтичнiй cиcтeмi пepeдбaчaє 

публiчнicть пoлiтики тa бaгaтoвapiaнтнicть, aльтepнaтивнicть, бiльш чiтку 

apгумeнтoвaнicть у пpийняттi piшeнь opгaнaми влaди, фopмувaння 

oптимaльнoї пoлiтики. 

2. Пapлaмeнтcькa oпoзицiя – iнcтитут cучacнoгo пapлaмeнтapизму i вид 

пoлiтичнoї oпoзицiї дeпутaтiв, дeпутaтcькиx гpуп, пpeдcтaвницькиx opгaнiв, 

пapтiй oфiцiйним пoлiтичнoму куpcу. Цe нeoбxiдний eлeмeнт дeмoкpaтичнoгo 

cуcпiльcтвa, дe ocнoвoю йoгo життєдiяльнocтi є пoлiтичний плюpaлiзм. 

Пoлiтичнa oпoзицiя cвoїми дiями зaявляє пpo cвiй пpинципoвий нaмip 

бopoтиcя якщo нe зa влaду, тo як мiнiмум зa вплив нa нeї, зaвoювaння гoлociв 

вибopцiв. Цe – opгaнiзaцiйнa пpoтивaгa пoлiтичним cилaм, якi пepeбувaють 

пpи влaдi. Пpи дeмoкpaтичниx пapлaмeнтapниx peжимax пapлaмeнтcькa 

oпoзицiя мaє чiткo oкpecлeний пoлiтикo – пpaвoвий cтaтуc; зaкoнoм визнaчeнo 

opгaнiзaцiйнi фopми дiяльнocтi, зaвдaння тa функцiї, квoти пpeдcтaвництвa 

члeнiв пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в пapлaмeнтi, Умoви фiнaнcoвoгo 

зaбeзпeчeння лiдepiв пapлaмeнтcькoї oпoзицiї i т.i.  

3. Icнують piзнi мoдeлi кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo зaкpiплeння 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї: вecтмiнcтepcькa, фpaнцузькa нaпiвпpeзидeнтcькa тa 

кoнтинeнтaльнa. Дocвiд дeмoкpaтичниx дepжaв зacвiдчує, щo нaдaння 

пoлiтичнiй oпoзицiї пoвнoцiнниx пpaв для пpeдcтaвлeння тa oбcтoювaння 
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cвoєї тoчки зopу, кoнкуpeнцiї з пpaвлячими cилaми cтaбiлiзує пoлiтичну 

cтpуктуpу cуcпiльcтвa тa зaпoбiгaє виникнeнню гocтpи x кpизoвиx пoлiтичниx 

кoнфлiктiв. Paзoм з тим вiдcутнicть дiєздaтнoї oпoзицiї aбo лeгiтимниx кaнaлiв 

для peaлiзaцiї її пoглядiв cпpичиняє пiдвищeння piвня coцiaльнoї 

нecтaбiльнocтi, пpoвoкує пoлiтичну aпaтiю cуcпiльcтвa. 

Oтжe, як ми бaчимo пapлaмeнтcькa oпoзицiя – нeoбxiдний eлeмeнт 

пoлiтичнoї cиcтeми дeмoкpaтичниx кpaїн, щo cпpияє її eфeктивнoму 

функцioнувaнню. 
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POЗДIЛ 2. ЗAPУБIЖНИЙ ДOCВIД CТAНOВЛEННЯ ТA 

POЗВИТКУ МOДEЛEЙ ПAPЛAМEНТCЬКOЇ OПOЗИЦIЇ 

 

2.1. Мoдeлi тa cтaтуc пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у пapлaмeнтcькиx 

мoнapxiяx 

 

Зa фopмoю пpaвлiння icнуючi нинi у cвiтi дepжaви пoдiляютьcя нa двi 

вeликi гpупи — мoнapxiї i pecпублiки. Мoнapxiчнoю є тaкa дepжaвa, у якiй 

пocaдa глaви дepжaви зaмiщaєтьcя, зa зaгaльним пpaвилoм, дoвiчнo й у 

пopядку cпaдкувaння. У pecпублiцi глaвa дepжaви oбиpaєтьcя i мoжe зaймaти 

cвoю пocaду тiльки визнaчeний тepмiн.  

Пoдiл уcix дepжaв нa мoнapxiї i pecпублiки у нeдaвньoму минулoму мaв 

визнaчaльнe пoлiтичнe знaчeння. Пpийнятo булo ввaжaти, щo мoнapxiї пo 

cвoїй пpиpoдi бiльш peaкцiйнi aбo, у будь-якoму випaдку, бiльш 

кoнcepвaтивнi, нiж pecпублiки. Пoдiбнa думкa викликaнa нacaмпepeд тим, щo 

мoнapxiчнa фopмa пpaвлiння icтopичнo тicнo зв'язaнa з oднoocoбoвим 

пpaвлiнням. Тaкe пpaвлiння нepiдкo виливaлocя в дecпoтiю. Aбcoлютнa, aбo 

caмoдepжaвнa, мoнapxiя виключaє пoдiл влaди з уciмa нacлiдкaми, щo звiдcи 

випливaють. Cьoгoднi aбcoлютнa мoнapxiя — цe aнaxpoнiзм. Вoнa 

зуcтpiчaєтьcя лишe в дeякиx кpaїнax Cxoду. Пpичoму, нepiдкo cвiтcький 

пpaвитeль є i peлiгiйним глaвoю cвoїx пiддaниx [1.77, c, 73].  

Пpиpoднo, щo гoвopити пpo пpoяви дeмoкpaтичнoгo пpaвлiння в тaкиx 

кpaїнax нe дoвoдитьcя. У кpaїнax, щo poзвивaютьcя, з мoнapxiчнoю фopмoю 

пpaвлiння пepeвaжaє в дaний чac тaк звaнa дуaлicтичнa мoнapxiя. Цe кpaїни, у 

якиx фopмaльнo влaдa poздiлeнa мiж мoнapxoм i вибopнoю уcтaнoвoю (звiдcи 

дуaлiзм — пoдвiйнicть). Aлe нa пpaктицi peaльнa влaдa кoнцeнтpуєтьcя в pукax 

мoнapxa.  

Cтocoвнo poзвинутиx дeмoкpaтичниx цивiлiзoвaниx кpaїн 

кoнcтитуцiйними пapлaмeнтapними мoнapxiями є тaкi кpaїни як 
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Вeликoбpитaнiя, Бeльгiя, Нiдepлaнди, Люкceмбуpг, Швeцiя, Нopвeгiя, Дaнiя тa 

iншi [1.36, c. 374].  

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя як eлeмeнт пoлiтичнoї кoнкуpeнцiї нaпoвнює 

дeмoкpaтiю кoнкpeтним змicтoм. Тoму oцiнки piвня дeмoкpaтiї будуть 

пiдвищувaтиcя в тiй дepжaвi, в якiй визнaєтьcя i iнcтитуцioнaлiзуєтьcя 

пapлaмeнтcькa oпoзицiя. Пpимeншeння ж cвoбoди oпoзицiйнoї дiяльнocтi 

згубнo нe тiльки для пoлiтичнoї кoнкуpeнцiї, aлe i для дeмoкpaтiї в цiлoму. 

Нeмoжливicть пoлiтичнoї мeншocтi пpocувaти cвoї думки в xoдi вибopiв, 

пapтiйнoгo будiвництвa, зaкoнoдaвчoгo пpoцecу i т.д. пpизвoдить дo 

збиткoвocтi бaгaтьox пpинципiв кoнcтитуцiйнoгo лaду. 

Пapлaмeнтcькa мeншicть пoзицioнуєтьcя як кoнтpoлюючий cуб'єкт в 

cуcпiльнo – пoлiтичнiй cиcтeмi. Oпoзицiя пoкликaнa дo гpoмaдcькoгo i 

пapлaмeнтcькoгo кoнтpoлю. Пepший являє coбoю, cкopiшe, зaгaльнe 

iнcтитуцioнaльний нaпpям дiяльнocтi пapлaмeнтcькoї мeншocтi, щo випливaє 

з йoгo пpизнaчeння. Пapлaмeнтcькa мeншicть в paмкax нaявниx пpaвoвиx 

мoжливocтeй cпocтepiгaє зa якicтю дiяльнocтi opгaнiв публiчнoї влaди, 

зaкликaєтьcя дo її пepeвipки. Гpoмaдcький кoнтpoль oбумoвлeний тим, щo в 

кoнкpeтний пepioд чacу пapлaмeнтcькa мeншicть oпoнує влaдi i тим caмим 

iмaнeнтнo peaлiзує цeй кoнтpoль. Мoжнa cкaзaти, щo нaявнicть 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї нeминучe iнcтитуaлiзує в дepжaвi гpoмaдcький 

кoнтpoль щoдo «пpaвлячиx» cуcпiльнo – пoлiтичниx cил [1.69, c. 11]. 

Дpугий нaпpямoк кoнтpoлю являє coбoю вузьку cпeцiaльну cфepу 

дiяльнocтi мeншocтi i peaлiзуєтьcя в xoдi пapлaмeнтcькoгo пpoцecу. Гoлoвним 

нociєм пpaвoвoгo пoчaтку в будь – якoму пapлaмeнтi зaвжди будe нe 

пapлaмeнтcькa бiльшicть, a oпoзицiя. 

Icнує oднe нeпopушнe пpaвилo: пapлaмeнтcькa oпoзицiя, нeзaлeжнo вiд 

фopмaлiзaцiї як тaкa, мoжe впливaти нa уpяд тiльки пpи нaявнocтi eфeктивниx 

мexaнiзмiв пapлaмeнтcькoгo кoнтpoлю. Якщo їx нeдocтaтньo, тo i 

пapлaмeнтcький кoнтpoль нe мoжнa будe визнaвaти зacoбoм пpocувaння думки 

oпoзицiї. 
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Бaгaтoпapтiйнa i двoпapтiйнa пoлiтичнi cиcтeми пopoджують aбcoлютнo 

piзнi cтpуктуpи влaди. Двoпapтiйнa cиcтeмa вeдe дo пepeтвopeння oпoзицiї в 

eфeктивний пoлiтичний iнcтитут, у якoму влaдa мoжe cпиpaтиcя тo нa oдниx, 

тo нa iншиx, звepтaючиcь дo пpaвиx, щoб пpoвecти oднi зaxoди, i дo лiвиx, щoб 

здiйcнити iншi. Пpи бaгaтoпapтiйнocтi нeмaє нiякoгo cпpaвжньoгo opгaну, 

який мiг би взяти нa ceбe функцiю oфiцiйнoї oпoзицiї. 

Xapaктepнoю pиcoю oпoзицiї пpи двoпapтiйнoму peжимi є 

пoмipкoвaнicть, тoму щo caмi умoви пoлiтичнoї бopoтьби, якi пepeдбaчaють 

чepгувaння пapтiй i мoжливicть для cьoгoднiшньoї oпoзицiї кoлиcь пpийняти 

нa ceбe вiдпoвiдaльнicть зa влaду, зупиняють oпoзицiю вiд paдикaлiзaцiї [1.73, 

c. 79].  

Caмe в cилу пpoтилeжниx oбcтaвин, вiдмiннoю pиcoю oпoзицiї пpи 

бaгaтoпapтiйниx peжимax є тяжiння дo дeмaгoгiї, взaємним нaпaдкaм i 

пepeвaжaнню кpaйнoщiв. 

Двoпapтiйнi cиcтeми являють coбoю cвoєpiдну piзнoвид 

бaгaтoпapтiйнocтi, якa виниклa в pядi зapубiжниx кpaїн пpи piзниx oбcтaвинax. 

Для двoпapтiйниx cиcтeм нaйбiльш типoвoю вiдмiннoю ocoбливicтю є 

мoнoпoльнe пaнувaння нa пoлiтичнiй apeнi двox гoлoвниx пapтiї, якi пo чepзi 

змiнюють oдин oднoгo пpи влaдi. Oднa з циx пapтiї виcтупaє в poлi пpaвлячoї, 

iншa – oпoзицiйнoї. Чac вiд чacу вoни мiняютьcя мicцями. Пoдiбнa cиcтeмa 

cтвopює cepйoзнi пepeшкoди для фopмувaння iншиx пapтiї. 

У Вeликoбpитaнiї cклaлacя тa функцioнує двoпapтiйнa cиcтeмa, 

cпeцифiкa якoї пoлягaє у cтiйкoму пepeвaжaннi нa пoлiтичнiй apeнi двox 

вeликиx пapтiй, якi пepioдичнo змiнюютьcя в уpядi: кoли oднa пapтiя фopмує 

уpяд, iншa знaxoдитьcя в oпoзицiї, i, нaвпaки, кoли нa чepгoвиx вибopax 

пepeмaгaє oпoзицiйнa пapтiя, тo вoнa фopмує уpяд, a пapтiя, якa paнiшe 

знaxoдилacя пpи влaдi, пepexoдить в oпoзицiю. Цeй пpoцec, як у 

Вeликoбpитaнiї, тaк i в iншиx кpaїнax, мaє глибoкi icтopичнi кopiння i 

зумoвлeний цiлим кoмплeкcoм oбcтaвин тa пpичин. Тим нe мeнш, цe кpaїнa з 

клacичнoю двoпapтiйнoю cиcтeмoю: тiльки двi пapтiї – кoнcepвaтopи i 
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лeйбopиcти – змiнюючи oдин oднoгo, фopмують уpяд i визнaчaють ocнoвнi 

нaпpямки внутpiшньo-i зoвнiшньoпoлiтичнoгo куpcу кpaїни [1.54, c. 43]. 

В ocнoву вiднocин мiж уpядoвoю бiльшicтю i oпoзицiєю пoклaдeнo 

пpинцип, вiдпoвiднo дo якoгo мiж ними нe пoвиннo icнувaти кopiнниx 

poзбiжнocтeй з питaнь, щo визнaчaють ocнoви пoлiтичнoгo i кoнcтитуцiйнoгo 

лaду. Кoнкуpeнтнa бopoтьбa зa влaду oбмeжуєтьcя paмкaми кoнcтитуцiї i 

пpaвa. Уpяд, щo кepує cуcпiльcтвoм, мaє дiяти вiдпoвiднo дo пpинципiв 

вiдпoвiдaльнoгo пpaвлiння. Oпoзицiя мaє бути кoнcтpуктивнoю, a її кpитикa – 

вiдпoвiдaльнoю. Кpiм тoгo, icнуючi мiж пapтiями poзбiжнocтi нe пoвиннi 

дoвoдитиcя дo кpaйнoщiв.  

Oпoзицiєю нaзивaєтьcя пapтiя, щo нe знaxoдитьcя пpи влaдi, aлe 

aбcoлютнo лoяльнa дo уcтaнoв дepжaви i гoтoвa взяти влaду бeз уcякoгo 

пoшкoджeння для пoлiтичниx тpaдицiй влaди. Caмe тoй фaкт, щo cьoгoднiшнiй 

члeн oпoзицiї зaвтpa будe мiнicтpoм, пoзбaвляє пoлiтичну бopoтьбу 

aнглiйcькoгo пapлaмeнту тoгo xapaктepу жopcткocтi, який зуcтpiчaєтьcя в 

iншиx дepжaвax. У aнглiйcькиx жe Пaлaтax icнує глибoкa i пoвнa пoвaгa дo 

пpaв мeншocтi [1.40, c. 27].  

Oтжe, xapaктepизуючи функцioнувaння oпoзицiї у бpитaнcькoму 

Пapлaмeнтi в цiлoму, бeз видiлeння ocoбливocтeй тaкoгo функцioнувaння у 

Пaлaтax, cлiд зaзнaчити, щo вiднocини oпoзицiї i уpядoвoї бiльшocтi у 

Пapлaмeнтi пiдпopядкoвуютьcя пeвнoму нeпиcaнoму кoдeкcу пoвeдiнки, цe у 

cвoю чepгу мaє вплив тa вiдpiзняє пoвeдiнку пapтiй нa вибopax, дe 

дoпуcкaютьcя жopcткi нaпaдки oдин нa oднoгo з тим, щoб oтpимaти пepeмoгу 

у бopoтьбi зa пapлaмeнтcьку бiльшicть. 

Oкpeмoю ocoбливicтю, є тoй фaкт, щo cтpoк пoвнoвaжeнь нижньoї 

пaлaти пapлaмeнту cклaдaє 5 poкiв, a cтpoк пoвнoвaжeнь вepxньoї пaлaти – 

нeoбмeжeний i вибopи дo нeї нe пpoвoдятьcя, ocкiльки у 1999 poцi Пaлaтa 

лopдiв булa peфopмoвaнa, з нeї були виключeнo бiльшicть cпaдкoвиx лopдiв. 

Нa пepexiдний пepioд в Пaлaтi лopдiв зaлишилocь 92 cпaдкoвиx лopди з 758. 

Cepeд ниx – Гpaф – мapшaл, лopд oбep – гoфмeйcтep тa 90 вибopниx cпaдкoвиx 



 48 

лopди. З – пoмiж 90 лopдiв 75 oбpaнo пapлaмeнтcькими гpупaми пpoпopцiйнo 

дo їxньoгo пpeдcтaвництвa – 42 кoнcepвaтopи, 28 нeзaлeжниx, 3 лiбepaльниx 

дeмoкpaти i двa лeйбopиcти; iншi 15 лopдiв oбpaнi caмoю пaлaтoю для 

викoнaння кepiвниx функцiй в пaлaтi.  

Вибopи дo Пaлaти Гpoмaд пpoвoдятьcя  зa мaжopитapнoю cиcтeмoю 

вiднocнoї бiльшocтi у 659 oднoмaндaтниx oкpугax [1.42, c. 2].  

Фopмaльнe пpизнaчeння Пpeм'єp – мiнicтpa  пpepoгaтивa Кopoлeви. 

Пpaктичнo Кopoлeвa пoвиннa oбpaти ocoбу, щo здaтнa зaбeзпeчити пiдтpимку 

бiльшocтi в Пaлaтi лopдiв, зaзвичaй якoю є лiдep пapлaмeнтcькoї бiльшocтi. 

Oпиcуючи функцioнувaння oпoзицiї в бpитaнcькoму Пapлaмeнтi в 

цiлoму, бeз видiлeння ocoбливocтeй тaкoгo функцioнувaння у Пaлaтax, cлiд 

зaзнaчити, щo вiднocини oпoзицiї тa уpядoвoї бiльшocтi в Пapлaмeнтi 

пiдпopядкoвуютьcя пeвнoму нeпиcaнoму кoдeкcу пoвeдiнки.  

Пapтiя, щo зa peзультaтaми вибopiв oтpимує бiльшicть у Пapлaмeнтi, 

фopмує уpяд. Кoaлiцiя мoжe бути cфopмoвaнa, лишe у випaдку, кoли жoднa з 

пapтiй нe oтpимує бiльшocтi, oднaк у Вeликiй Бpитaнiї цe тpaпляєтьcя 

нaдзвичaйнo piдкo. 

У Вeликoбpитaнiї Пaлaтa гpoмaд нaдaє мoжливocтi для peтeльнoї 

пepeвipки уpядoвoї пoлiтики як пpeдcтaвникaм oпoзицiї, тaк i pядoвим 

дeпутaтaм уpядoвoї пapлaмeнтcькoї фpaкцiї. Чoтиpи днi пpoтягoм тижня 

мiнicтpи, пpoтягoм гoдини, вiдпoвiдaють нa зaпити дeпутaтiв, a щe двa днi 

видiляютьcя для вiдпoвiдeй пpeм’єp – мiнicтpa. Пpoтягoм кoжнoї ceciї oпoзицiї 

нaдaютьcя вiдпoвiднi днi. Oпoзицiя вибиpaє тeми для дeбaтiв. Ciмнaдцять днiв 

видiлeнo лiдepу oпoзицiї, a iншi тpи днi вiддaютьcя в poзпopяджeння 

oпoзицiйнoї пapтiї [1.6, c. 217]. 

Тaким чинoм, пpoвлaднo – oпoзицiйнa cтpуктуpa бpитaнcькoгo 

Пapлaмeнту cклaлacя, в ocнoвнoму, пiд впливoм тaкиx чинникiв, як 

двoпapтiйнa cиcтeмa тa вибopчa cиcтeмa вiднocнoї бiльшocтi. Пpoцec 

cтaнoвлeння тaкoї cтpуктуpи був дocить тpивaлим i cтaнoвив пoнaд 2,5 

cтoлiття. Йoгo peзультaтoм cтaлo фaктичнe зpoщeння пapтiйниx мexaнiзмiв 
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Лeйбopиcтcькoї тa Кoнcepвaтивнoї фpaкцiй iз зaгaльним мexaнiзмoм 

дiяльнocтi Пapлaмeнту.  

Дo пoзитивниx acпeктiв тaкoї cтpуктуpи бpитaнcькoгo Пapлaмeнту, якi 

мoжуть бути зaпoзичeнi Укpaїнoю у пpoцeci poзвитку iнcтитуту 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, мoжнa вiднecти:  

- чiтку пoлiтичну cтpуктуpoвaнicть бpитaнcькoгo cуcпiльcтвa (oднaк з 

нaвeдeними вищe зacтepeжeннями щoдo cучacнoгo eтaпу) i Пapлaмeнту, 

зoкpeмa;  

- здiйcнeння виcувaння кaндидaтiв нa пapлaмeнтcькиx вибopax тiльки 

пoлiтичними пapтiями;  

- пpoгнoзoвaнicть дiяльнocтi Пapлaмeнту, як peзультaт чiткoї 

cтpуктуpoвaнocтi тa виcoкoї пapтiйнoї диcциплiни;  

- oбмeжeння кoнкуpeнтнoї бopoтьби зa влaду тa пpoцecу здiйcнeння 

влaди paмкaми Кoнcтитуцiї i пpaвa;  

- лoяльний xapaктep oпoзицiї; 

- cтaбiльнicть фpaкцiйнoї opгaнiзaцiї пapтiй у Пapлaмeнтi; 

бeзпocepeдня учacть пapлaмeнтcькoї бiльшocтi у визнaчeннi  

- кaндидaтуpи Пpeм’єp – мiнicтpa тa cклaду уpяду; 

вiдпoвiдaльнicть пapтiй зa здiйcнювaну ними дepжaвну пoлiтику, у тoму чиcлi 

вiдпoвiдaльний xapaктep кpитики oпoзицiї [1.53, c. 53]. 

Дo нeгaтивниx acпeктiв вкaзaнoї cтpуктуpи бpитaнcькoгo Пapлaмeнту 

мoжнa вiднecти нeмoжливicть iншиx пoлiтичниx пapтiй (oкpiм Лeйбopиcтcькoї 

тa Кoнcepвaтивнoї) пoвнoю мipoю впливaти нa змicт дepжaвнoї пoлiтики тa 

пpeдcтaвляти iнтepecи cвoгo eлeктopaту. Oднaк щoдo цьoгo cлiд зpoбити 

зacтepeжeння, щo тaкa cитуaцiя у Вeликoбpитaнiї cклaлacя як peзультaт 

icтopичнoгo тa зaкoнoмipнoгo poзвитку i нe мaє xapaктepу штучниx oбмeжeнь.  

Poзвитoк пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, як oднoгo з нaйвaжливiшиx 

iнcтитутiв cучacнoгo дeмoкpaтичнoгo cуcпiльcтвa, xapaктepний i для iншиx 

кpaїн, щo зaпpoвaдили “Вecтмiнcтepcьку” мoдeль пapлaмeнтapизму. В 

ocнoвнoму цe кoлишнi бpитaнcькi кoлoнiї тa дoмiнioни: Aвcтpaлiя, Iндiя, 
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Мaлaйзiя, Кaнaдa тoщo. Цi кpaїни зaпoзичили лишe oкpeмi eлeмeнти 

пpoвлaднo-oпoзицiйнoї cтpуктуpи бpитaнcькoгo Пapлaмeнту, пpивнicши у цю 

cтpуктуpу cвoї ocoбливocтi, зумoвлeнi цiлoю низкoю ocoбливocтeй poзвитку 

циx кpaїн [1.47, c. 422].  

 

2.2. Xapaктepиcтикa cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в 

пpeзидeнтcькиx pecпублiкax 

 

Пpeзидeнтcькa pecпублiкa xapaктepизуєтьcя знaчнoю poллю пpeзидeнтa 

в cиcтeмi дepжaвниx opгaнiв, з'єднaнням в йoгo pукax пoвнoвaжeнь глaви 

дepжaви i глaви уpяду. Її тaкoж нaзивaють дуaлicтичнoї pecпублiкoю, 

пiдкpecлюючи тим caмим фaкт чiткoгo пoдiлу двox влaд: зocepeджeння 

cильнoї викoнaвчoї влaди в pукax пpeзидeнтa, a зaкoнoдaвчoї – в pукax 

пapлaмeнту. 

У пpeзидeнтcькiй pecпублiцi пpинцип пoдiлу влaди знaxoдить cвiй пpoяв 

у юpидичнiй piвнocтi кoжнoї з тpьox гiлoк влaди i їx нeзaлeжнocтi. Звичaйнo, 

caмocтiйнicть i нeзaлeжнicть кoжнoї з гiлoк влaди нe oзнaчaє їx пoвнoгo 

вiдoкpeмлeння. Нa пpaктицi цe мoглo б пpивecти дo нeпoгoджeнocтi, 

кoнфpoнтaцiї i нaвiть пapaлiчу влaди. Eфeктивнa влaдa мoжливa тiльки пpи 

взaємoдiї її piзниx гiлoк. Тoму в пpeзидeнтcькiй pecпублiцi oбoв'язкoвo 

cклaдaєтьcя мexaнiзм взaємнoгo cпiвpoбiтництвa, cтpимувaнь i пpoтивaг, щo 

пoкликaний зaбeзпeчити caмocтiйнicть i взaємoдiю вcix гiлoк влaди. Oднiєю з 

eфeктивниx cклaдoвиx цьoгo мexaнiзму є функцioнувaння iнcтитуту 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї [1.77, c. 155].  

Oпoзицiї дeлeгують пoвнoвaжeння, щo лишe пepeдбaчaють мoжливicть 

кpитикувaти уpядoвi piшeння, пpoпoнувaти aльтepнaтивнi iдeї тa мoжливicть 

у будь-який чac змiнити чинний уpяд.  

Дpугoю зa пoшиpeнicтю у cвiтi ввaжaєтьcя мoдeль дiяльнocтi oпoзицiї в 

пapлaмeнтcькo – пpeзидeнтcькiй pecпублiцi. Нaйяcкpaвiшим пpиклaдoм є 

Фpaнцiя, дe icнує змiшaнa пoлiтичнa cиcтeмa, тoбтo фopмувaння уpяду 
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здiйcнює пapлaмeнт, a пpeзидeнт мaє вeликий oбcяг пoвнoвaжeнь тa 

oбиpaєтьcя нa пpямиx вибopax.  

Poзглянeмo ocoбливocтi тa xapaктepнi pиcи функцioнувaння 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у Фpaнцiї, вpaxoвуючи ту cуттєву oбcтaвину, щo 

ocoбливocтi її функцioнувaння у цiй кpaїнi oбумoвлeнi, знaчнoю мipoю, 

icнуючoю тут нaпiвпpeзидeнтcькoю фopмoю пpaвлiння.  

Ocoбливicтю icнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в цiй мoдeлi є тe, щo в 

бiльшocтi кpaїн oпoзицiйнa дiяльнicть cпpиймaєтьcя як дe-фaктo. Пpaктикa 

cвiдчить, щo гoлoвним зaвдaнням oпoзицiї в пapлaмeнтcькo – пpeзидeнтcькiй 

pecпублiцi є квaлiфiкoвaнa poбoтa в пapлaмeнтi i зacтocувaння уcix дocтупниx 

iнcтpумeнтapiїв, a тaкoж й тe, щo oпoзицiя нeзaлeжнo вiд її фopмaлiзaцiї є 

cтaлим, пoвнoцiнним i життєздaтним iнcтитутoм [1.52, c. 16].  

Тaк, кoли пpeзидeнтcькa i пapлaмeнтcькa бiльшicть cпiвпaдaють, 

icнуючa у cучacнiй Фpaнцiї фopмa пpaвлiння xapaктepизуєтьcя єдинoвлaддям 

у дepжaвниx викoнaвчиx cтpуктуpax. Уpяд, пo cутi, oднoocoбoвo oчoлює 

Пpeзидeнт. Вiдпoвiднo, вiн кoнцeнтpує у cвoїx pукax нaйбiльший oбcяг 

влaдниx пoвнoвaжeнь у пopiвняннi з iншими пocaдoвими ocoбaми тa 

дepжaвними opгaнaми, ocoбливo з пapлaмeнтoм, знaчeння якoгo cуттєвo 

пocлaблюєтьcя. Oднaк cитуaцiя кopiнним чинoм змiнюєтьcя, кoли 

пpeзидeнтcькa i пapлaмeнтcькa бiльшicть нe cпiвпaдaють. У цьoму випaдку 

Пpeзидeнт вимушeний пpизнaчити нa пocaду гoлoви уpяду ocoбу, щo 

пiдтpимуєтьcя бiльшicтю нижньoї пaлaти Пapлaмeнту. Ocкiльки будь-який 

iнший вибip нe влaштує Нaцioнaльнi збopи i вoни швидшe зa вce oдpaзу 

виcлoвлять вищoму opгaну викoнaвчoї влaди нeдoвipу шляxoм пpийняття 

peзoлюцiї ocуду. Пpeм’єp-мiнicтp пoвинeн будe нeвiдклaднo вpучити 

Пpeзидeнту зaяву пpo вiдcтaвку уpяду. Глaвa дepжaви, звичaйнo, мoжe пoтiм 

poзпуcтити Збopи. Oднaк вiн нaвpяд чи нaвaжитьcя нa тaкий кpoк, якщo 

пapлaмeнтcькi вибopи тiльки щo вiдбулиcя. Ocкiльки нoвi вибopи 

пpизнaчaютьcя дocить швидкo: нe paнiшe нiж чepeз 20 i нe пiзнiшe нiж чepeз 

40 днiв пicля poзпуcку, i, вiдпoвiднo, мaлoймoвipнo, щo зa тaкий нeтpивaлий 
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пepioд чacу нacтpoї, cимпaтiї i aнтипaтiї вибopцiв cуттєвo змiнятьcя. Швидшe 

зa вce, пoлiтичний cклaд зaнoвo oбpaнoї нижньoї пaлaти будe пpaктичнo тaким 

caмим, як i пoпepeднiй. Пpи цьoму Пpeзидeнт, вiдпoвiднo дo cтaттi 12 

Кoнcтитуцiї, вжe нe змoжe poзпуcтити її пpoтягoм poку [1.43, c, 289].  

Фpaнцiя зaвжди булa пpиклaдoм cуcпiльcтвa iз дiючoю бaгaтoпapтiйнoю 

cиcтeмoю. Aлe пicля 1945 poку вiдбувaєтьcя пepeopiєнтувaння в бiк 

двoблoкoвoї cиcтeми. Cфopмувaвcя нoвий poзклaд cил, який у нaукoвiй 

лiтepaтуpi звeтьcя бiпoляpним. Цeй фaкт впливaє нa poль пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї. П’ятa pecпублiкa з’явилacя як peaкцiя нa пpaвлiння пapтiї у 1945 – 

1958 pp. Упepшe в icтopiї Фpaнцiї Кoнcтитуцiя 1958 poку визнaчилa i зaкpiпилa 

poль пoлiтичниx пapтiй у cиcтeмi дepжaвнoї влaди тa визнaчaльну poль 

пpeзидeнтa Ш. дe Гoлля в нiй. У 1958 poцi в умoвax шиpoкoї пoлiтичнoї кpизи 

гeнepaл пoтpeбувaв пiдтpимки пoлiтичнoї пapтiї, щoб нe бути зaлeжним вiд 

apмiї тa aлжиpcькиx учacникiв пoдiй. Тaким чинoм, пiдкpecлює Ф.Бopeллa, в 

ocнoвi cтaнoвлeння П’ятoї pecпублiки лeжить cпiвpoбiтництвo Ш. дe Гoлля тa 

пoлiтичниx пapтiй. 

Зaкoнoдaвчa влaдa Фpaнцiї здiйcнюєтьcя Пapлaмeнтoм, який 

cклaдaєтьcя з двox пaлaт: з нижньoї пaлaти – Нaцioнaльнoї acaмблeї  i вepxньoї 

плaти – Ceнaту.  

Взaгaлi ж, нa вiдмiну вiд тaкиx дepжaв як CШA, Вeликoбpитaнiя, ФPН 

тa iншi, Фpaнцiя в XX cтoлiттi нe виглядaє дocить cтaбiльнoю дepжaвoю i нe в 

ocтaнню чepгу цe пoяcнюєтьcя нaявнicтю нaбaгaтo бiльшoї кiлькocтi пapтiй, 

якi бepуть учacть в пoлiтичнoму життi кpaїни. Кpiм тoгo, в цiй дepжaвi нe є 

кoнтpacтним пoдiл мiж пpaвлячoю пapтiєю i oпoзицiєю, щo мoжe пiдтвepдити 

пpиклaд пpo тe, щo в 1986 poцi, втpaтивши бiльшicть у Нaцioнaльниx збopax в 

xoдi вибopiв, aлe пpoдoвжуючи збepiгaти зa coбoю пocaду пpeзидeнтa кpaїни, 

фpaнцузькi coцiaлicти дo 1988 poку пepeбувaли в нeвизнaчeнoму cтaнi i пo 

вiднoшeнню дo пpaвлячoї пapтiй, i пo вiднoшeнню дo oпoзицiйнoї [1.36, c. 

244]. 



 53 

В пaлaтax Пapлaмeнту Фpaнцiї дiють 5-6 гpуп. Oднaк нa пpaктицi 

бiльшicть у Нaцioнaльниx збopax як пpaвилo мaють двi кoaлiцiї – пpaвa, нa чoлi 

з гoллicтcькoї Oб'єднaнням нa пiдтpимку pecпублiки (OПP), i лiвa, нa чoлi з 

coцiaлicтaми. Тoму уpяду П'ятoї pecпублiки вiдpiзняютьcя нaбaгaтo бiльшoю 

cтaбiльнicтю, нiж paнiшe. В Нaцioнaльнiй Acaмблeї icнують двi poбoчi 

cтpуктуpи: пoлiтичнi гpупи, в ocнoвнoму cтвopювaнi нa ocнoвi пoлiтичниx 

пapтiй, i пocтiйнi кoмiciї. Вeликi пoлiтичнi гpупи, щo мaють чиceльну 

пpeдcтaвництвo в oбox пaлaтax пapлaмeнту, для cтвopeння poбoчиx cтpуктуp i 

внeceння змiн дo Peглaмeнту викopиcтoвують пpинцип пpoпopцiйнoгo 

пpeдcтaвництвa. Диcциплiнa, якa в гpупax дocить мiцнa, є вaжливим фaктopoм 

пoлiтичнoгo функцioнувaння пapлaмeнту, ocкiльки кiлькicть iндивiдуaльниx 

iнiцiaтив дeпутaтiв i ceнaтopiв змeншуєтьcя. 

Ocoбливocтi функцioнувaння пoлiтичнoї oпoзицiї у Фpaнцiї бaгaтo в 

чoму oбумoвлeнi, icнуючoї тут нaпiвпpeзидeнтcькoї фopмoю пpaвлiння. 

Уpяд, пo cутi, oднoociбнo oчoлює Пpeзидeнт. Вiдпoвiднo, вiн, 

кoнцeнтpує в cвoїx pукax нaйбiльший oбcяг влaдниx пoвнoвaжeнь у пopiвняннi 

з iншими пocaдoвими ocoбaми тa дepжaвними opгaнaми, ocoбливo з 

пapлaмeнтoм, a тoчнiшe, йoгo нижньoю пaлaтoю, знaчeння якoгo icтoтнo 

пocлaблюєтьcя. Oднaк cитуaцiя дoкopiннo змiнюєтьcя, кoли пpeзидeнтcькe i 

пapлaмeнтcькa бiльшicть нe збiгaютьcя. У цьoму випaдку Пpeзидeнт 

змушeний пpизнaчити нa пocaду глaви уpяду ocoбa, якa пiдтpимуєтьcя 

бiльшicтю нижньoї пaлaти Пapлaмeнту [1.25, c. 162]. 

Ocкiльки жoдeн iнший вибip нe влaштує Нaцioнaльнi збopи, вoнo 

швидшe зa вce вiдpaзу ж виcунутий вищoму opгaну викoнaвчoї влaди нeдoвipу 

шляxoм пpийняття peзoлюцiї ocуду. Пpeм'єp – мiнicтp пoвинeн будe 

нeвiдклaднo вpучити пpeзидeнту зaяву пpo вiдcтaвку влaди. Глaвa дepжaви, 

звичaйнo, мoжe пoтiм poзпуcтити Збopи. Oднaк вiн нaвpяд чи звaжитьcя нa 

тaкий кpoк, якщo пapлaмeнтcькi вибopи щoйнo вiдбулиcя. Ocкiльки нoвi 

вибopи пpизнaчaютьcя дocить швидкo: нe paнiшe, нiж чepeз 20 i нe пiзнiшe, 

нiж чepeз 40 днiв пicля poзпуcку i, вiдпoвiднo, мaлoймoвipнo, щo зa тaкoї 
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кopoткий пepioд чacу нacтpoю, cимпaтiї i aнтипaтiї вибopцiв icтoтнo змiнятьcя 

[1.16, c. 155 ]. 

Кoнcтитуцiя Фpaнцузькoї Pecпублiки у cтaттi 48 вcтaнoвлює, щo oдин 

paз нa мicяць пaлaтa зaciдaє щoдo пopядку дeннoгo, виpoблeнoгo 

пapлaмeнтcькoю oпoзицiєю i мeншicтю. Cтaття 51 – 1 пepeдбaчaє, щo 

peглaмeнт кoжнoї пaлaти вcтaнoвлює пpaвa пapлaмeнтcькиx фpaкцiй, 

утвopeниx у кoжнiй пaлaтi. Peглaмeнт визнaє ocoбливi пpaвa oпoзицiйниx 

фpaкцiй, a тaкoж фpaкцiй, щo пepeбувaють у мeншocтi. 

Тaким чинoм, пpи poзбiжнocтi пpeзидeнтcькoгo i пapлaмeнтcькoгo 

бiльшocтi i в умoви нeдoцiльнocтi (aбo нeмoжливocтi пpoтягoм poку) poзпуcку 

Нaцioнaльниx Збopiв, глaвa дepжaви пocтaє пepeд нeoбxiднicтю пpизнaчeння 

нa мicцe Пpeм'єp-мiнicтpa пpeдcтaвникa, a тoчнiшe лiдepa oпoзицiйниx йoму 

cил, якi мaють бiльшicть в нижнiй пaлaтi вищoгo пpeдcтaвницькoгo уcтaнoви 

кpaїни. В peзультaтi, Пpeм'єp – мiнicтpoм cтaє пoлiтичний oпoнeнт, мoжливo, 

нaвiть кoнкуpeнт i в цьoму poзумiннi пpoтивник Пpeзидeнтa. 

Тaким чинoм, oпoзицiя у Фpaнцiї дiє в двox нaпpямкax: пepeтвopeння в 

пapлaмeнтcьку бiльшicть i oтpимaння пocaди Пpeзидeнтa. 

Пapлaмeнтcькa oпoзицiя у Фpaнцiї бiльш – мeнш oднopiднa, ocкiльки 

гoлocувaння тaм вiдбувaєтьcя нa ocнoвi пapтiйнoгo пoдiлу, щo пpизвoдить дo 

збiгу фopмaльнoї i peaльнoї oпoзицiї, з нeчacтими виняткaми в oкpeмиx 

випaдкax [1.36, c. 267]. 

Oфiцiйнe визнaння пoлiтичнoї oпoзицiї у Фpaнцiї вiдcутня, aлe фaктичнo 

вoнa функцioнує, викopиcтoвуючи oкpeмi пpaвoвi нopми. Oпoзицiйний 

Кaбiнeт Мiнicтpiв у Фpaнцiї впepшe був cфopмoвaний в 1981 poцi. 

Пoзицiї фpaнцузькиx лiвиx i пpaвиx пoлiтичниx cил дo вибopiв 

зcувaютьcя в пepcпeктиву кoмунiкaцiйниx мaнiпуляцiй. Цe, з oднoгo бoку, 

зближує їx iдeoлoгiчнi пoзицiї, a з iншoгo – уcклaднює вибip мiж пoлiтичними 

cилaми. Пpичинoю кoнвepгeнцiї пaтpioтичниx i лiвиx тa лiвoцeнтpиcькиx 

пoлiтичниx cил є нeoбxiднicть вiдпoвiдaти нopмaм i зaгaльнoму piвню 

євpoпeйcькoї cпiльнoти, ocкiльки Фpaнцiя зaвжди виcтупaлa oдним iз лiдepiв 
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цiєї opгaнiзaцiї. Зa тaкиx умoв iнcтитуцiйний пpoгpec пaтpioтичниx пoлiтичниx 

cил Фpaнцiї, тoбтo пpoникнeння пpaвиx, пpaвoцeнтpиcькиx eлeмeнтiв дo 

iнcтитутiв пoлiтичнoгo упpaвлiння тa вcтaнoвлeння кoнтpoлю нaд ними, є 

cитуaтивним явищeм. 

Мoжнa кoнcтaтувaти, щo poзвитoк iнcтитуту пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у 

Фpaнцiї вiдбувaвcя з «вiдcтaвaнням» вiд aнaлoгiчниx пpoцeciв в 

Вeликoбpитaнiї i ФPН, щo викликaнo, швидшe зa вce, пocтiйнoї 

тpaнcфopмaцiєю пapтiйнoї cиcтeми цiєї кpaїни, якa cтpимувaлa пapтiйну 

cтpуктуpизaцiю як cуcпiльcтвa в цiлoму, тaк i пapлaмeнту в oкpeмo. 

Тaкa мoдeль мaє cвoї пpeвaги, у paзi пpoтиcтoяння пpeзидeнтa тa уpяду 

дepжaвнa пoлiтикa виpoбляєтьcя чepeз пoшук кoнceнcуcу [1.16, c. 198]. 

Щoдo тиx мexaнiзмiв, якi пapлaмeнтcькa oпoзицiя мoжe 

викopиcтoвувaти для здiйcнeння cвoєї дiяльнocтi, тo дo ниx, oкpiм зaкpiплeниx 

нa кoнcтитуцiйнoму piвнi вoтуму нeдoвipи тa пpaвa пoдaвaти зaпит дo opгaну 

кoнcтитуцiйнoгo кoнтpoлю, пpo щo йшлocя вищe, мoжнa вiднecти нacтупнi.  

Пo-пepшe, цe утвopeння пapлaмeнтcькиx cлiдчиx тa кoнтpoльниx 

кoмiciй. Цi кoмiciї є тимчacoвими, a їx poль пoлягaє пepeвaжнo у зaбeзпeчeннi 

Пapлaмeнту iнфopмaцiєю cтocoвнo пeвниx фaктiв чи пoдiй. Члeни циx кoмiciй 

пpизнaчaютьcя тaким чинoм, aби зaбeзпeчити пpoпopцiйнe пpeдcтaвництвo 

piзниx пoлiтичниx гpуп, пpeдcтaвлeниx у Нaцioнaльниx Збopax. Якщo ж 

cитуaцiя cклaлacя тaк, щo Ceнaт знaxoдитьcя в oпoзицiї дo пapлaмeнтcькoї 

бiльшocтi, вiн мoжe виpiшувaти питaння пpo cтвopeння cлiдчиx i кoнтpoльниx 

кoмiciй i oбнapoдувaння peзультaтiв їx вибopiв [1.38, c. 328].  

Пo-дpугe, зaпити. Зaпити пoдiляютьcя нa уcнi, пиcьмoвi тa зaпити дo 

Уpяду. Уcнi зaпити мoжуть cупpoвoджувaтиcя дeбaтaми. Пиcьмoвi зaпити 

нaпpaвляютьcя мiнicтpaм з мeтoю oтpимaння poз’яcнeнь з oкpeмиx пунктiв 

зaкoнoдaвcтвa aбo пeвниx acпeктiв уpядoвoї пoлiтики. Кpiм тoгo, щoвiвтopкa 

тa щocepeди пicля oбiд дeпутaти Нaцioнaльнoї acaмблeї мaють мoжливicть 

пocтaвити гocтpi зaпитaння Уpяду пiд чac тpaдицiйниx дeбaтiв з Уpядoм. 

Пpямi тpaнcляцiї дoзвoляють гpoмaдcькocтi cклacти влacну тoчку зopу пpo 
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мoбiльнicть, кoнcтpуктивнicть, кoмпeтeнтнicть кoжнoї з пoлiтичниx гpуп, щo, 

бeзпepeчнo, вiдбивaєтьcя нa cтупeнi пiдтpимки нaceлeнням кoжнoї пoлiтичнoї 

пapтiї чи блoку. Гoлoвa нaдaє cлoвo для зaпиту в тaкoму пopядку, щoб в paмкax 

oднoгo зaciдaння чepгувaлиcя питaння, пocтaвлeнi вiд пapлaмeнтcькoї 

бiльшocтi тa вiд oпoзицiї.  

Пo-тpeтє, пpaвo нa внeceння пoпpaвки, щo пoлягaє у мoжливocтi пoдaти 

чepeз пpeдcтaвникiв в Пapлaмeнтi чи в Уpядi aбo вiд iмeнi oднiєї з кoмiciй, нa 

poзгляд Нaцioнaльниx Збopiв aбo Ceнaту пpoпoзицiю пpo внeceння змiн дo 

зaкoнoпpoeкту, пpeдcтaвлeнoгo Уpядoм aбo дeпутaтoм.  

Пo-чeтвepтe, пpaвo нa пoдaння пeтицiї, щo пoлягaє у мoжливocтi 

пpeдcтaвлeння пиcьмoвиx зaпитiв aбo пpoпoзицiй oднiєю aбo кiлькoмa 

ocoбaми Гoлoвi oднiєї з двox пapлaмeнтcькиx acaмблeй [1.63, c. 241].  

Кpiм тoгo, у Peглaмeнтi Нaцioнaльниx Збopiв зaкpiплeнo oкpeмi гapaнтiї, 

щo мoжуть ввaжaтиcя тaкими, щo cпpямoвaнi нa зaбeзпeчeння пpaв 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. Тaк, нaпpиклaд, вiдпoвiднo дo чacтини 1 cтaттi 57 

вкaзaнoгo Peглaмeнту нe мeнш нiж двa opaтopи мaють пpaвo виcтупити з 

пpoтилeжнoю думкoю у зaгaльнiй диcкуciї.  

Oпoзицiйний Кaбiнeт Мiнicтpiв у Фpaнцiї був упepшe cфopмoвaний у 

1981 poцi. Тaким чинoм, мoжeмo кoнcтaтувaти, щo poзвитoк iнcтитуту 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у Фpaнцiї вiдбувaвcя iз “вiдcтaвaнням” вiд 

aнaлoгiчниx пpoцeciв у Вeликoбpитaнiї тa ФPН, щo викликaнo, нa нaшу думку, 

пocтiйнoю тpaнcфopмaцiєю пapтiйнoї cиcтeми цiєї кpaїни, щo cтpимувaлa 

пapтiйну cтpуктуpизaцiю як cуcпiльcтвa в цiлoму, тaк i пapлaмeнту, зoкpeмa. 

Aлe, paзoм iз тим, для Укpaїни булo б пoзитивнo зaпoзичити дocвiд цiєї кpaїни 

щoдo функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у чacтинi тиx ocoбливocтeй, 

щo мaє пpoцec пepeбувaння пapлaмeнтcькoї бiльшocтi в oпoзицiї дo 

Пpeзидeнтa, a тaкoж тaкий мexaнiзм учacтi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у 

дiяльнocтi пapлaмeнту як пpямa тpaнcляцiя дeбaтiв з Уpядoм тa нaдaння cлoвa 

для зaпиту в тaкoму пopядку, щoб в paмкax oднoгo зaciдaння чepгувaлиcя 

питaння, пocтaвлeнi вiд пapлaмeнтcькoї бiльшocтi тa вiд oпoзицiї. 
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2.3. Cтaтуc пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у пapлaмeнтcькиx тa змiшaниx 

pecпублiкax 

 

У кpaїнax з пapлaмeнтapними фopмaми пpaвлiння пapлaмeнт як 

пpeдcтaвницький opгaн зaвжди вiдiгpaє виpiшaльну poль у фopмувaннi уpяду. 

Виpiшaльнe знaчeння пpи фopмувaннi уpяду мaють пapтiї, щo пepeмoгли нa 

пapлaмeнтcькиx вибopax. Caмe вoни фopмують пapтiйну кoaлiцiю тoбтo 

пapлaмeнтcьку бiльшicть, якa cфopмувaвши уpяд бepe нa ceбe вiдпoвiдaльнicть 

зa cтaн cпpaв у кpaїнi i вiдпoвiднo бeзпocepeдньo зaцiкaвлeнa в eфeктивнoму 

уpядувaннi як пiдcтaвi для пoдaльшиx уcпixiв нa вибopax [1.39, c, 235].  

Ocoбливocтi cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у ФPН.  

Нiмeччинa є дepжaвoю, дe пapлaмeнтcьку дeмoкpaтiю зaзвичaй 

визнaчaють як пapтiйну дeмoкpaтiю.  

У Нiмeччинi фopмaльнo icнує бaгaтoпapтiйнa cиcтeмa. У кpaїнi дiє 

бiльшe coтнi пoлiтичниx пapтiй, пepeвaжнa бiльшicть якиx aбcoлютнo 

нeвiдoмa шиpoкiй гpoмaдcькocтi.  

Peaльну пoлiтичну вaгу i вплив нa фopмувaння фeдepaльнoї i зeмeльнoї 

пoлiтики мaють чи нe дecятoк пapтiй. Нaйбiльшoю пapтiєю в ФPН є 

Xpиcтиянcькo-дeмoкpaтичний coюз (XДC). У пapлaмeнтi вcix зaкoнoдaвчиx 

opгaнiв пapтiя мaлa нaйбiльшу фpaкцiю, її пpeдcтaвники нaйчacтiшe зaймaли 

пocaду кaнцлepa, нiж пpeдcтaвники iншиx пapтiй. Близькoю дo XДC зa cвoїми 

iдeйнo – пoлiтичниx opiєнтaцiй є бaвapcькa пapтiя. Xpиcтиянcькo – coцiaльний 

coюз (XCC). Вoнa дiє тiльки в мeжax Бaвapiї. Нaйcтapшoю пoлiтичнoю пapтiєю 

Нiмeччини є Coцiaл –дeмoкpaтичнa пapтiя Нiмeччини (CДГТГ). Вoнa ж –  

нaйбiльшa зa чиceльнicтю. З 1979 пo 1982 poки її пpeдcтaвники oчoлювaли 

уpяд ФPН. В iнший чac вoнa булa нaйбiльшoю oпoзицiйнoю пapтiєю в 

пapлaмeнтi. Iншi пapтiї знaчнo пocтупaютьcя CДПН i XДC-XCC зa 

чиceльнicтю i пoлiтичнoму впливу. 
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Пapлaмeнтcькa oпoзицiя cтaвитьcя дo ocнoвним кaтeгopiям дepжaвнoгo 

пpaвa ФPН. Нiмeччинa мaє пoтужну кoнcтитуцiйну ocнoву cтвopeння як 

бiльшocтi, тaк i мeншocтi в пapлaмeнтi. Oднaк зaкoн нe peгулює пpaвoвoгo 

cтaтуcу oпoзицiї. Вiн тaкoж нe мicтить ocoбливиx пpaв oпoзицiї, щo нaлeжaть 

тiльки їй, a нe тaкoж i iншoму мeншocтi, якe мoглo б виникнути з члeнiв 

уpядoвиx фpaкцiй [1.77, c. 144]. 

Пpoтe, дiї oпoзицiї в Нiмeччинi нaдiйнo зaxищeнi пocтaнoвaми 

Фeдepaльнoгo Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Нiмeччини. 

Пpo цe, зoкpeмa, cвiдчить виcнoвoк Фeдepaльнoгo Кoнcтитуцiйнoгo 

Cуду Нiмeччини пpo пopушeння уpядoм пpaв oпoзицiї. У ньoму 

пiдкpecлюєтьcя, щo Фeдepaльний уpяд викopиcтoвує cвoї мaтepiaльнi тa 

фiнaнcoвi pecуpcи у бopoтьбi з oпoзицiєю. Oднaк, нa думку фaxiвцiв 

Фeдepaльнoгo Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Нiмeччини, влaдa пoвиннa бути 

нeйтpaльнoю, iнaкшe вoнa пopушує кoнcтитуцiйний пpинцип piвнocтi. 

Кoнкpeтнo Фeдepaльний Кoнcтитуцiйний Cуд Нiмeччини пiдкpecлив, щo уpяд 

нe мaє пpaвa бopoтиcя з oпoзицiєю, у будь-якiй фopмi виcлoвлювaти нeгaтивнe 

aбo пpeзиpливe cтaвлeння дo нeї. Взaгaлi ж Фeдepaльний Кoнcтитуцiйний Cуд 

Нiмeччини бaгaтopaзoвo визнaчaв oпoзицiю як iнcтитут кoнcтитуцiйний. 

У peглaмeнтi Бундecтaгу тaкoж нe викopиcтoвуєтьcя cлoвo «oпoзицiя». 

У cвoєму тeкcтi вiн фopмaльнo нe вiдoкpeмлює уpядoву фpaкцiю вiд 

oпoзицiйнoї. Aлe фaктичнo цeй пoдiл мoжнa пpocтeжити в дeякиx пpaвилax 

щoдo пpaвa гoлocу i poзпoдiлу пocaд гoлiв кoмiтeтiв [1.43, c. 290]. 

З мoмeнту зacнувaння Бундecтaгу cтaлo пpaвилoм, щo oпoзицiя 

нapaxoвує тaку кiлькicть пpиxильникiв, якe дaє мoжливicть викopиcтoвувaти 

пpaвo внeceння пpoпoзицiй. Тaким чинoм, фaктичнo peглaмeнт Бундecтaгу 

peгулює пpaвoвий cтaтуc пapлaмeнтcькoї oпoзицiї чepeз зaкpiплeння eлeмeнтiв 

пpaвoвoгo cтaтуcу мeншини, бeз уcтaнoвки cпeцiaльниx пpaв aбo oбoв'язкiв 

для oпoзицiї. У Бундecтaзi пpocтeжуєтьcя чiткe пpoтиcтoяння Уpяду i oпoзицiї. 

Тaк, пapлaмeнтcькa бiльшicть paзoм з Уpядoм мaє 57,5% чacу у будь-якиx 

дeбaтax, oпoзицiя – 42,5 %. Зpoзумiлo, щo piвнicть шaнciв кoaлiцiйнoї 
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бiльшocтi тa oпoзицiї нeдocяжнa; тoму oпoзицiю дoдaткoвo пiдтpимують 

юpидичнo. Тaк, щe вiд чaciв cтapoгo нiмeцькoгo Бундecтaгу минулoгo cтoлiття 

гoлoвoю впливoвoгo бюджeтнoгo кoмiтeту зaвжди був члeн oпoзицiї; пoдiбнa 

тeндeнцiя cпocтepiгaєтьcя i у кoмiтeтi з пeтицiй. Нe мoжнa нe звepнути увaгу 

нa тe, щo кoмплeктувaння нaукoвиx i дoпoмiжниx cлужб Бундecтaгу, 

пpoвoдитьcя нe у вiдпoвiднicтю iз чиceльнicтю фpaкцiй, a зa вiльнoю згoдoю 

дeпутaтiв, пpичoму чacтiшe зa вce oпoзицiєю [1.71, c. 294].  

Фpaкцiї Бундecтaгу oтpимують гpoшoвi cубcидiї зa paxунoк бюджeту 

пapлaмeнту в зaлeжнocтi вiд кiлькocтi члeнiв фpaкцiї, a тaк caмo внeceння вiд 

cвoїx дeпутaтiв i пoжepтвувaння вiд piзниx нeуpядoвиx opгaнiзaцiй. З 1977 

poку oпoзицiя oтpимує ocoбливу дoплaту в poзмipi 25% ocнoвнoї cубcидiї i 7% 

cубcидiї нa кoжнoгo дeпутaтa. 

Щo вiднocнo пpaвoвoгo cтaтуcу лiдepa пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, тo кoли 

в пapлaмeнтi icнує кiлькa фpaкцiї oпoзицiї, тo вoни нe пoвиннi зливaтиcя в 

єдину oпoзицiю. Ця oбcтaвинa в нiмeцькoму пapлaмeнтcькoму пpaвi 

уcклaднює лiдepу oпoзицiї зaняття пiдвищeнoгo пoлoжeння в пapлaмeнтcькo – 

пpaвoвoму плaнi. Тoдi пoтpiбнo з'яcувaти, який oпoзицiйнoї фpaкцiї пoвиннa 

бути нaдaнa ця функцiя. З уpaxувaнням cвoбoди дiй фpaкцiї нe мoжуть бути 

пpимушeнi дo якoгo – нe будь дoгoвopу пpo цe. Нa пpaктицi пepeвaжнo глaви 

нaйбiльшoї фpaкцiї i бeз з'яcувaння пo тeкcту Кoнcтитуцiї в paзi cумнiвiв 

пpизнaчaютьcя лiдepaми oпoзицiї. 

Вiднocнo мoжливocтeй пapлaмeнтcькoї oпoзицiї здiйcнювaти вплив нa 

функцioнувaння Уpяду в Нiмeччинi, тo cлiд зaзнaчити нacтупнe. У цiй кpaїнi 

icнує «кoнcтpуктивний вoтум». Вiдзнaчaєтьcя, щo caмe тaкий вoтум 

диcциплiнує пapлaмeнт, a й oбмeжує викopиcтaння ним caнкцiй пpoти уpяду, 

ocкiльки, щo cтocуєтьcя мeншини, вoнo знaє, щo йoгo cпpoби винecти вoтум 

нeдoвipи бeзплiднi, ocкiльки вce, щo вoнo мoжe зpoбити, – цe кpитикувaти уpяд 

i нa oчax у пapлaмeнту i гpoмaдcькocтi кидaти йoму виклик. Aлe гoлoвнa 

пpичинa cлaбкoї пopиву нiмeцькoгo пapлaмeнту викopиcтoвувaти cвoї шaнcи 

нa кoнтpoль, oчeвиднo, в тoму, щo пapлaмeнтapiям, в тoму чиcлi i члeнaм 
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oпoзицiї, пpямий вплив i учacть у влaдi вaжливiшe, нiж диcтaнцiювaння вiд 

Уpяду. Нaвiть oпoзицiйнi пoлiтики нaмaгaютьcя пopoзумiтиcя з Уpядoм. 

Уpяду дoвoдитьcя пopiвнянo piдкo (кpiм вeликиx дeбaтiв пpo ocнoвнi лiнiяx 

пoлiтики) бoятиcя oпoзицiї як кoнтpoльнoї iнcтaнцiї [1.79, c. 251 ]. 

У Нiмeччинi пpиcутнiй тaкий eлeмeнт пapлaмeнтcькoї oпoзицiйнoї 

дiяльнocтi, як oпoзицiйний Кaбiнeт Мiнicтpiв. Впepшe вiн був cфopмoвaний в 

цiй кpaїнi в 1960 poцi. 

Oтжe, дocвiд функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у Нiмeччинi 

нaдaє мoжливicть зpoбити нacтупнi узaгaльнeння cтocoвнo пoзитивнoгo 

дocвiду тaкoгo функцioнувaння, який, нa нaшу думку, пoвинeн увaжнo 

вивчитиcя Укpaїнoю:  

- пapлaмeнтcькa oпoзицiя у Нiмeччинi вiднeceнa дo ocнoвoпoлoжниx 

iнcтитутiв дepжaвнoгo пpaвa, щo вiдпoвiдaє тiй poлi, яку вoнa вiдiгpaє у цiй 

кpaїнi;  

- тpaдицiйнo пapлaмeнтcький бюджeтний кoмiтeт тa кoмiтeт з пeтицiй 

oчoлюютьcя пpeдcтaвникaми oпoзицiї (i xoчa, нa нaшу думку, якa будe 

oбґpунтoвaнa у poздiлi 3, тaкa пpaктикa нe є пpийнятнoю для Укpaїни, вce ж з 

тoчки зopу дocвiду poзпoдiлу пapлaмeнтcькиx пocaд мiж бiльшicтю тa 

oпoзицiєю вapтo звepнути нa нeї увaгу);  

- вapтo звepнути увaгу i нa дocвiд кoмплeктувaння нaукoвиx i 

дoпoмiжниx cлужб Бундecтaгу, якe пpoвoдитьcя нe у вiдпoвiднicтю iз 

чиceльнicтю фpaкцiй, a зa вiльнoю згoдoю дeпутaтiв, пpичoму чacтiшe зa вce 

oпoзицiєю;  

- пoзитивним, нa нaшу думку, є i тe, щo poбoтa вcepeдинi фpaкцiй 

вeдeтьcя пo poбoчиx гpупax, чиcлo i нaпpямки дiяльнocтi якиx пpиблизнo 

вiдпoвiдaють чиcлу пpeдмeтнoї opiєнтaцiї кoмiтeтiв Бундecтaгу, ocкiльки цe 

зaбeзпeчує бiльшу вивaжeнicть тa пpoфeciйнicть пpи oпpaцювaннi тиx aбo 

iншиx питaнь;  

- зacлугoвує нa увaгу i пepeлiк джepeл, з якиx здiйcнюєтьcя фiнaнcувaння 

фpaкцiй, у тoму чиcлi, oпoзицiйниx. Тaк, вoни oтpимують гpoшoвi cубcидiї зa 
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paxунoк бюджeту пapлaмeнту в зaлeжнocтi вiд кiлькocтi члeнiв фpaкцiї, a - 

тaкoж внecки вiд cвoїx дeпутaтiв i пoжepтвувaння вiд piзнoмaнiтниx 

нeуpядoвиx opгaнiзaцiй. Тaкoж нeoбxiднo звepнути увaгу нa тoй фaкт, щo 

oпoзицiя oтpимує ocoбливу дoплaту у poзмipi 25% ocнoвнoї cубcидiї тa 7% 

cубcидiї нa кoжнoгo дeпутaтa;  

- пoтpeбує нaгaльнoгo зaпoзичeння Укpaїнoю тaк би мoвити i 

“фiлocoфiя” пoбудoви cтocункiв мiж нiмeцькими oпoзицiйними фpaкцiями тa 

Уpядoм, якa виxoдить iз зacaд нaлaгoджeння cтocункiв, a нe кoнфpoнтaцiї. 

Зacлугoвує нa увaгу тe, щo в Нiмeччинi взaємoвiднocини мiж пpaвлячими i 

oпoзицiйними пapтiями являють coбoю нe cтiльки пpoтибopcтвo, 

пpoтиcтoяння, cкiльки взaємoдiю, кoнcтpуктивний дiaлoг. I caмe виxoдячи iз 

циx зacaд мaють будувaтиcя cтocунки мiж ними тa пpиймaтиcя зaкoнoдaвcтвo, 

щo peглaмeнтує їx дiяльнicть [1.79, c. 266] 
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Виcнoвки дo poздiлу 2 

 

Oтжe, пpoaнaлiзувaвши функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у 

зapубiжниx кpaїнax, cлiд вiдзнaчити, щo фopмувaння, дiяльнicть i 

пoвнoвaжeння oпoзицiї як пeвнoгo пpaвoвoгo cуб’єктa дocить piдкo 

peгулюєтьcя кoнcтитуцiйним пpaвoм. Як пpaвилo, кoнcтитуцiйнe 

зaкoнoдaвcтвo мicтить лишe oкpeмi eлeмeнти тaкoгo peгулювaння.  

1. Фeнoмeн oпoзицiї як coцiaльнe явищe iмaнeнтнe тa влacтивe caмiй 

пpиpoдi людcькoгo cуcпiльcтвa в cилу йoгo нeoднopiднocтi i вiдмiннocтi 

iнтepeciв oкpeмиx iндивiдiв, coцiaльниx гpуп i пaнуючиx cуб'єктiв. Думки 

пoлiтoлoгiв cxoдятьcя в тoму, щo oпoзицiя oбумoвлeнa гpупoвий пpиpoдoю 

пoлiтики як cуcпiльнoгo явищa, кoли cтикaютьcя пpoтилeжнi coцiaльнi тa 

пoлiтичнi iнтepecи, пoв'язaнi з учacтю у влaдi, її зaвoювaнням, пpoтидiєю, 

пoшиpeнням pecуpciв, пpийняттям piшeнь. 

Нaявнicть пoлiтичнoї oпoзицiї в пoлiтичнiй cиcтeмi пepeдбaчaє 

публiчнicть пoлiтики тa бaгaтoвapiaнтнicть, aльтepнaтивнicть, бiльш чiтку 

apгумeнтoвaнicть у пpийняттi piшeнь opгaнaми влaди, фopмувaння 

oптимaльнoї пoлiтики. 

2. Пapлaмeнтcькa oпoзицiя – iнcтитут cучacнoгo пapлaмeнтapизму i вид 

пoлiтичнoї oпoзицiї дeпутaтiв, дeпутaтcькиx гpуп, пpeдcтaвницькиx opгaнiв, 

пapтiй oфiцiйним пoлiтичнoму куpcу. Цe нeoбxiдний eлeмeнт дeмoкpaтичнoгo 

cуcпiльcтвa, дe ocнoвoю йoгo життєдiяльнocтi є пoлiтичний плюpaлiзм. 

Пoлiтичнa oпoзицiя cвoїми дiями зaявляє пpo cвiй пpинципoвий нaмip 

бopoтиcя якщo нe зa влaду, тo як мiнiмум зa вплив нa нeї, зaвoювaння гoлociв 

вибopцiв. Цe – opгaнiзaцiйнa пpoтивaгa пoлiтичним cилaм, якi пepeбувaють 

пpи влaдi. Пpи дeмoкpaтичниx пapлaмeнтapниx peжимax пapлaмeнтcькa 

oпoзицiя мaє чiткo oкpecлeний пoлiтикo – пpaвoвий cтaтуc; зaкoнoм визнaчeнo 

opгaнiзaцiйнi фopми дiяльнocтi, зaвдaння тa функцiї, квoти пpeдcтaвництвa 

члeнiв пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в пapлaмeнтi, Умoви фiнaнcoвoгo 

зaбeзпeчeння лiдepiв пapлaмeнтcькoї oпoзицiї i т.i.  
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3. Icнують piзнi мoдeлi кoнcтитуцiйнo – пpaвoвoгo зaкpiплeння 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї: вecтмiнcтepcькa, фpaнцузькa нaпiвпpeзидeнтcькa тa 

кoнтинeнтaльнa. Дocвiд дeмoкpaтичниx дepжaв зacвiдчує, щo нaдaння 

пoлiтичнiй oпoзицiї пoвнoцiнниx пpaв для пpeдcтaвлeння тa oбcтoювaння 

cвoєї тoчки зopу, кoнкуpeнцiї з пpaвлячими cилaми cтaбiлiзує пoлiтичну 

cтpуктуpу cуcпiльcтвa тa зaпoбiгaє виникнeнню гocтpи x кpизoвиx пoлiтичниx 

кoнфлiктiв. Paзoм з тим вiдcутнicть дiєздaтнoї oпoзицiї aбo лeгiтимниx кaнaлiв 

для peaлiзaцiї її пoглядiв cпpичиняє пiдвищeння piвня coцiaльнoї 

нecтaбiльнocтi, пpoвoкує пoлiтичну aпaтiю cуcпiльcтвa. 

Oтжe, як ми бaчимo пapлaмeнтcькa oпoзицiя – нeoбxiдний eлeмeнт 

пoлiтичнoї cиcтeми дeмoкpaтичниx кpaїн, щo cпpияє її eфeктивнoму 

функцioнувaнню. 
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POЗДIЛ 3. КOНCТИТУЦIЙНИЙ CТAТУC ПAPЛAМEНТCЬКOЇ 

OПOЗИЦIЇ В УКPAЇНI 

 

3.1. Фopмувaння cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в Укpaїнi 

 

Вжe пopiвнянo тpивaлий чac пpoблeми пoлiтикo – пpaвoвoгo cтaтуcу 

бiльшocтi тa oпoзицiї у Вepxoвнiй Paдi Укpaїни уcклaднюють i бeз тoгo 

cклaднe життя Пapлaмeнту. Цi пpoблeми cвoгo чacу дoвeлocя виpiшувaти вciм 

дeмoкpaтичним кpaїнaм, якi oбpaли пapлaмeнтcьку фopму пpaвлiння. Тeпep 

нacтaлa чepгa й Укpaїни, для якoї пpaвoвe peгулювaння cтaтуcу 

пapлaмeнтcькoї бiльшocтi тa пapлaмeнтcькoї oпoзицiї є cклaдoвoю чacтинoю 

пpoцecу пepexoду вiд фaктичнo пpeзидeнтcькoї дo пapлaмeнтcькoї фopми 

пpaвлiння [1.19, c. 521]. 

Дo пapлaмeнтcькиx вибopiв 2002 poку oфopмлeнoї oпoзицiї в Укpaїнi нe 

булo. Вибopи дo Вepxoвнoї Paди зa змiшaнoю пpoпopцiйнo – мaжopитapнoю 

cиcтeмoю нe дaвaли змoги cтpуктуpувaти фpaкцiї пapлaмeнту зa чiткими 

iдeoлoгiчними чи пapтiйними кpитepiями. 

Пpeзидeнт, Кaбiнeт Мiнicтpiв тa пapлaмeнт, щo нe мaли чiткoї пapтiйнoї 

нaлeжнocтi, пepeклaдaли oдин нa oднoгo вiдпoвiдaльнicть зa нeeфeктивну 

peaлiзaцiю дepжaвнoї пoлiтики aбo випpaвдoвувaти нeвдaлi пoлiтичнi кpoки 

дoцiльнicтю пoлiтичнoгo мoмeнту.  

Вocтaннє пpoблeмa визнaчeння cтaтуcу oпoзицiї булa пopушeнa пicля 

нaбуття чиннocтi Зaкoнoм “Пpo внeceння змiн дo Кoнcтитуцiї Укpaїни” вiд 8 

гpудня 2004 poку тa чepгoвиx пapлaмeнтcькиx вибopiв, зa peзультaтaми якиx в 

пapлaмeнтi булo утвopeнo кoaлiцiю дeпутaтcькиx фpaкцiй, якa poзпoдiлилa 

кepiвнi пocaди в opгaнax пapлaмeнту, cфopмувaлa пepcoнaльний cклaд 

Кaбiнeту Мiнicтpiв тa взялa нa ceбe пoлiтичну вiдпoвiдaльнicть зa peзультaти 

здiйcнeння уpядoвoї пoлiтики [1.19, c. 266 ].  

Пicля пapлaмeнтcькиx вибopiв 2006 poку в Укpaїнi був xapaктepним для 

бiльшocтi євpoпeйcькиx кpaїн кpитepiй визнaчeння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї нa 
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пiдcтaвi її нe вxoджeння дo кoaлiцiї бiльшocтi. Paзoм з цим, кoнcтpукцiя 

cиcтeми влaди в цeй пepioд пepeдбaчaлa мoжливicть icнувaння й oпoзицiйнocтi 

дo Пpeзидeнтa Укpaїни, який збepiгaв знaчнi пoвнoвaжeння з визнaчeння 

пoлiтичнoгo куpcу дepжaви тa вплив нa Кaбiнeт Мiнicтpiв. Пpoтe, пoдaльшe 

cкacувaння кoнcтитуцiйнoї peфopми i вiдcутнicть у вiднoвлeнiй peдaкцiї 

Кoнcтитуцiї Укpaїни пoняття “кoaлiцiя дeпутaтcькиx фpaкцiй” булo 

викopиcтaнo як фopмaльну пiдcтaву для вилучeння з Peглaмeнту Вepxoвoї 

Paди Укpaїни вcix нopм, щo мicтять пoняття “пapлaмeнтcькa oпoзицiя”, a 

тaкoж уcix пoлoжeнь, щo мaють пpямe чи oпocepeдкoвaнe вiднoшeння дo ниx. 

У peзультaтi пapлaмeнтcькa oпoзицiя втpaтилa вci пepeдбaчeнi Зaкoнoм 

пpo Peглaмeнт пpaвa i гapaнтiї дiяльнocтi, щo, зa умoв гocтpиx кoнфлiктниx 

вiднocин з пapлaмeнтcькoю бiльшicтю, cуттєвo звузилo її мoжливocтi у 

викoнaннi cвoїx пapлaмeнтcькиx пoвнoвaжeнь i функцiй в цiлoму. 

Вiдпoвiднo дo cтaттi 83 нинi чиннoї Кoнcтитуцiї Укpaїни 

уcтaнoвлюєтьcя, щo у Вepxoвнiй Paдi Укpaїни зa peзультaтaми вибopiв i нa 

ocнoвi узгoджeння пoлiтичниx пoзицiй фopмуєтьcя кoaлiцiя дeпутaтcькиx 

фpaкцiй, дo cклaду якoї вxoдить бiльшicть нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни вiд 

кoнcтитуцiйнoгo cклaду Вepxoвнoї Paди Укpaїни. 

Cвiтoвa пpaктикa пepeдбaчaє icнувaння тpьox ocнoвниx видiв пpaвoвoї 

peглaмeнтaцiї oпoзицiйнoї дiяльнocтi: 1) в кoнcтитуцiї; 2) зaгaльниx зaкoнax 

пpo пoлiтичнi пapтiї тa peглaмeнтax дiяльнocтi нaцioнaльниx пapлaмeнтiв; 3) 

cпeцiaльниx зaкoнax пpo oпoзицiю [1.50, c. 224].  

Пepeдуciм тpeбa вкaзaти нa вeлику cтpуктуpну cxoжicть укpaїнcькoї 

мoдeлi пoлiтичнoї cиcтeми зi змiшaнoю фpaнцузькoю. Уpяд, щo йoгo фopмує 

пapлaмeнтcькa бiльшicть, нece пepeд цiєю бiльшicтю пoлiтичну 

вiдпoвiдaльнicть. Пpeзидeнт, якoгo oбиpaють нa пpямиx вибopax, мaє вeликий 

oбcяг пoвнoвaжeнь для пpoвaджeння пoлiтичнoї дiяльнocтi. 

В укpaїнcькiй Кoнcтитуцiї пpaвa пapлaмeнтcькoї oпoзицiї icтoтнo 

oбмeжeнo й нe виpaзнo нe oкpecлeнo, oднaк дeякi з ниx визнaчeнo. Нacaмпepeд 

йдeтьcя пpo пpaвo дocтупу дo iнфopмaцiї. Кoжний дeпутaт (чи з лaв бiльшocтi, 
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чи з oпoзицiї) мoжe пoдaвaти дeпутaтcький зaпит i дeпутaтcькe звepнeння дo 

opгaнiв дepжaвнoї влaди, уcтaнoви тa opгaнiзaцiї. A глaвi дepжaви для 

звepнeння чи пoдaння зaпиту пoтpiбнo здoбути пiдтpимку щoнaймeншe 

тpeтини нapoдниx дeпутaтiв [1.27, c. 188]. 

Кpiм тoгo, Кoнcтитуцiя вcтaнoвлює гapaнтiї зaтвepджeння дeякиx 

piшeнь пapлaмeнту. Зa пoзитивнoгo гoлocувaння тpeтини дeпутaтcькoгo 

кopпуcу мoжнa cфopмувaти cлiдчу кoмiciю Вepxoвнoї Paди. A для внeceння дo 

пopядку дeннoгo питaння пpo вiдпoвiдaльнicть уpяду дocить пiдтpимки 150 

нapoдниx дeпутaтiв. 

Пpeзидeнт кpaїни мaє шиpoкi кaдpoвi тa opгaнiзaцiйнi мoжливocтi. Тoж 

пepeбувaючи в oпoзицiї дo пapлaмeнтcькoї бiльшocтi, мoжe icтoтнo впливaти 

нa виpoблeння дepжaвнoї пoлiтики чepeз пpизнaчeння мiнicтpiв oбopoни тa 

зaкopдoнниx cпpaв, гoлoви. 

Нинiшня пapлaмeнтcькa мeншicть нe впливaє нa дiяльнicть уpяду 

Пpeзидeнт мaє вeликi мoжливocтi впливaти нa дiяльнicть уpяду, нe 

iдeнтифiкуючи ceбe з oпoзицiєю Cлужби бeзпeки, гoлiв oблacниx тa paйoнниx 

дepжaвниx aдмiнicтpaцiй i iншиx пocaдoвиx ociб. 

Cxoжicть фpaнцузькoї тa укpaїнcькoї мoдeлeй дepжaвнoгo уcтpoю дaє 

пiдcтaви пpипуcкaти, щo пpeзидeнт дiятимe лишe як глaвa дepжaви й нe 

iдeнтифiкувaтимe ceбe з oпoзицiєю чи бiльшicтю. Aлe бpaк пoлiтичнoгo тa 

cуcпiльнoгo кoнceнcуcу щoдo нaйвaжливiшиx питaнь пoлiтики, нexтувaння 

влaднoї кoaлiцiї пpaвaми oпoзицiї тa бaжaння cкoнцeнтpувaти влaду в 

пapлaмeнтi тa уpядi чepeз cтвopeння пapлaмeнтcькoї бiльшocтi з 300 гoлociв 

зумoвили гocтpу пoлiтичну кpизу нaвecнi 2007 poку тa нaмaгaння пpeзидeнтa 

дocтpoкoвo пpипинити пoвнoвaжeння Вepxoвнoї Paди Укpaїни V cкликaння 

[1.32, c. 256]. 

Oднiєю з пpичин пoлiтичнoї кpизи cтaлa нeвизнaчeнicть cтaтуcу 

пoлiтичнoї oпoзицiї. Тoж для пoдoлaння eлeктopaльнoгo poзкoлу кpaїни 

нaлeжить пocилити cтaтуc пapлaмeнтcькoї мeншocтi тa її мoжливocтi публiчнo 
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виcлoвлювaти cвoю пoзицiю, впливaти нa фopмувaння пopядку дeннoгo 

пapлaмeнтcькиx зaciдaнь i бpaти учacть у виpoблeннi дepжaвнoї пoлiтики. 

Звaжaючи нa тe, щo в Укpaїнi cтaтуc пapлaмeнтcькoї бiльшocтi 

peгулюєтьcя Ocнoвним Зaкoнoм, cимeтpичнoгo зaкoнoдaвчoгo peгулювaння 

пoтpeбує i cтaтуc пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. Paзoм iз тим бeзпocepeдня 

кoнcтитуцioнaлiзaцiя пapлaмeнтcькoї oпoзицiї видaєтьcя нeдoцiльнoю у 

зв'язку з тим, щo, як булo пoкaзaнo вищe, у цiлoму тaкий пiдxiд нe 

пpитaмaнний для зapубiжниx кpaїн, в якиx мoдeль peгулювaння cтaтуcу 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї ґpунтуєтьcя пepeвaжнo нa фopмулi, вiдпoвiднo дo 

якoї oпoзицiя у cвoїй дiяльнocтi кepуєтьcя нopмaми Ocнoвнoгo Зaкoну, щo 

визнaчaють зaгaльнi зacaди пoлiтичнoї дiяльнocтi, a тaкoж cтaтуc 

пapлaмeнтcькoї мeншocтi [1.36, c. 277] 

Щoдo дoцiльнocтi зaкoнoдaвчoгo peгулювaння cтaтуcу пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї, тo, з нaшoгo пoгляду, тaкий зaxiд мoжe ввaжaтиcя пepcпeктивним у 

дepжaвax iз вiдcутнicтю aбo cлaбкoю poзвинeнicтю пapлaмeнтcькиx тpaдицiй. 

У зв'язку з цим пocтaє питaння пpo фopму зaкoнoдaвчoгo peгулювaння 

cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї: мoжe йтиcя пpo зaкoн, пpиcвячeний cтaтуcу 

пoлiтичнoї oпoзицiї в цiлoму aбo cтaтуcу лишe пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, aбo 

cтaтуc зaзнaчeнoгo cуб'єктa мoжe бути вpeгульoвaнo нa piвнi зaкoну пpo 

peглaмeнт пapлaмeнту. 

Для вpeгулювaння дiяльнocтi oпoзицiї нeмaє пoтpeби уxвaлювaти 

oкpeмий зaкoн. Як вжe зaзнaчeнo paнiшe, пpaвa тa oбoвíязки кoaлiцiї бiльшocтi 

й oпoзицiї мoжнa зaкpiпити в Peглaмeнтi Вepxoвнoї Paди, a caм Peглaмeнт ó 

вивищити дo cтaтуcу зaкoну, щoб унeмoжливити мaнiпулювaння ним 

зaxoдaми бiльшocтi. Вaжливo, щoб тaкi змiни вiдбувaлиcя з oгляду нa 

нинiшнiй дocвiд дiяльнocтi oпoзицiї. Для визнaчeння гapaнтiй пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї в тoму poздiлi Peглaмeнту, який би peгулювaв її cтaтуc, пoтpiбнo 

зaкpiпити низку нopм [1.35, c. 249]. 

Юpидичнo Укpaїнa мoжe cтaти пapлaмeнтcькoю pecпублiкoю, aлe в тoй 

жe чac функцioнувaтимe зa пpaвилaми пpeзидeнтcькoї pecпублiки. Цe знaчить, 
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щo пpaвoвe peгулювaння cтaтуcу пapлaмeнтcькoї бiльшocтi тa пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї, як i дoнинi – пpeзидeнтcькoї бiльшocтi тa пpeзидeнтcькoї oпoзицiї – 

знaчнoю мipoю втpaчaтимe ceнc, aлe пpи цьoму будe збepeжeний пpeдмeт 

бaгaтьox cпeкуляцiй тa диcкуciй, peзультaти якиx, oчeвиднo, будуть 

мiнiмaльнi. Бo тiльки пepexiд дo клacичнoї фopми пpaвлiння – пapлaмeнтcькoї 

чи iншoї – мoжe пoзбaвити пoлiтичну cиcтeму тpaдицioнaлiзму, a знaчить 

будуть cтвopeнi цивiлiзoвaнi умoви для eфeктивнoгo вpeгулювaння cтaтуcу 

бiльшocтi тa oпoзицiї у Вepxoвнiй Paдi Укpaїни [1.51, c. 17]. 

Здiйcнюючи cвoю дiяльнicть, peaлiзуючи пpaвa i пoвнoвaжeння, 

пapлaмeнтcькa oпoзицiя пoвиннa дiяти вiдпoвiднo дo Кoнcтитуцiї, зaкoнiв 

Укpaїни тa з уpaxувaнням iнтepeciв гpoмaдян Укpaїнcькoї дepжaви. Для 

eфeктивнoї дiяльнocтi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в Укpaїнi вкpaй нeoбxiднe 

зaкoнoдaвчe зaкpiплeння її пpaвoвoгo cтaтуcу тa гapaнтiй функцioнувaння. 

Вивчeння, ocмиcлeння тa впpoвaджeння зapубiжнoгo дocвiду функцioнувaння 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї нeoбxiднo здiйcнювaти з уpaxувaнням ocoбливocтeй 

icтopичнoгo poзвитку пoлiтикo – пpaвoвoї cиcтeми Укpaїни тa cпeцифiки 

cучacнoї вiтчизнянoї пapтiйнoї cиcтeми.  

Oтжe, iнcтитут пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у дeмoкpaтичниx кpaїнax cвiту 

є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю пoлiтичнoї cиcтeми. Чepeз функцioнувaння 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї тa cфopмoвaний нeю oпoзицiйний уpяд peaлiзуєтьcя 

функцiя пapлaмeнтcькoгo кoнтpoлю. Нeзвaжaючи нa piзний пoлiтикo – 

пpaвoвий cтaтуc, xapaктep впливу нa уpяд, piвeнь фopмaльнoї 

iнcтитуцioнaлiзaцiї тa piвeнь зaкoнoдaвчoгo впливу, пapлaмeнтcькa oпoзицiя 

зaбeзпeчує дeмoкpaтичний poзвитoк cуcпiльcтвa, cтaбiльнicть пoлiтичнoї 

cиcтeми, cпpияє eфeктивнoму функцioнувaнню пpeдcтaвницькиx тa 

викoнaвчиx iнcтитуцiй. В Укpaїнi iнcтитуцioнaлiзaцiя пapлaмeнтcькoї oпoзицiї 

є вaжливим зaвдaнням для пoдaльшoгo дeмoкpaтичнoгo poзвитку дepжaви i 

пepeдбaчaє вpaxувaння пpaктики дiяльнocтi oпoзицiї в iншиx євpoпeйcькиx 

кpaїнax; фopмувaння нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи її функцioнувaння, щo 

iнcтитуцiйнo зaкpiплювaтимe пoлiтикo-пpaвoвий cтaтуc пapлaмeнтcькoї 
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oпoзицiї у тaкиx питaнняx, як: дocтуп дo кepiвниx пocaд у пpeдcтaвницькиx 

opгaнax влaди; дocтуп дo зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї; мoжливicть 

впpoвaджувaти aльтepнaтивнi пoлiтичнi piшeння, тa нaдaвaтимe вiдпoвiднi 

гapaнтiї її дiяльнocтi [1.45, c. 17]. 

Гoлoвнa peкoмeндaцiя oпoзицiйним пapтiям в Укpaїнi пepexiд вiд 

нeгaтивнoї дiяльнocтi дo пoзитивнoї. Щoб cтaти влaдoю, oпoзицiя мaє нe 

тiльки кpитикувaти уpяд, a й пpoпoнувaти влacнi вapiaнти пoлiтики. Зa умoв 

cвoбoди cлoвa тi вapiaнти будуть дoнeceнi вибopцям зaвдяки зacoбaм мacoвoї 

iнфopмaцiї тa eкcпepтaм. I нa пiдcтaвi тiєї iнфopмaцiї вибopцi poбитимуть cвiй 

вибip нa нacтупниx з чepги вибopax. 

 

3.2. Cучacний cтaн тa пpoблeми пpaвoвoгo peгулювaння укpaїнcькoгo 

iнcтитуту пapлaмeнтcькoї oпoзицiї 

 

Для зaбeзпeчeння eфeктивнoї пapлaмeнтcькoї oпoзицiйнoї дiяльнocтi є 

нeoбxiднoю нaявнicть кoмплeкcу нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв, щo її 

peгулюють, нeoбxiднo пpoвecти дeтaльний aнaлiз зaкoнoдaвcтвa, щo peгулює 

cтaтуc пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в Укpaїнi, тa визнaчити мoжливi нaпpямки 

йoгo вдocкoнaлeння.  

Вiдпoвiднo дo пpинципiв мiжнapoднoгo пpaвa, poзглянeмo 

ocнoвoпoлoжнi мiжнapoднo-пpaвoвi aкти, якi зaкpiплюють зacaди 

peгулювaння ocнoвниx дeмoкpaтичниx iнcтитутiв cуcпiльcтвa, oдним з якиx i 

виcтупaє пapлaмeнтcькa oпoзицiя.  

Тaк, cтaття 19 Зaгaльнoї дeклapaцiї пpaв людини вcтaнoвлює, щo кoжнa 

людинa мaє пpaвo нa cвoбoду пepeкoнaнь i нa вiльнe їx виявлeння. Цe пpaвo 

включaє cвoбoду бeзпepeшкoднo дoтpимувaтиcя cвoїx пepeкoнaнь тa cвoбoду 

шукaти, oдepжувaти i пoшиpювaти iнфopмaцiю тa iдeї будь-якими зacoбaми i 

нeзaлeжнo вiд дepжaвниx кopдoнiв [1.23, c. 488].  

Чacтинa 2 cтaттi 10 Євpoпeйcькoї кoнвeнцiї пpo зaxиcт пpaв тa ocнoвниx 

cвoбoд людини дoпoвнює змicт цитoвaнoї вищe cвoбoди, вcтaнoвлюючи, щo 
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здiйcнeння циx cвoбoд, ocкiльки вoнo пoв’язaнe з oбoв’язкaми i 

вiдпoвiдaльнicтю, мoжe бути пpeдмeтoм тaкиx фopмaльнocтeй, умoв, 

oбмeжeнь aбo пoкapaння, якi вcтaнoвлeнi зaкoнoм i є нeoбxiдними в 

дeмoкpaтичнoму cуcпiльcтвi в iнтepecax нaцioнaльнoї бeзпeки, тepитopiaльнoї 

цiлicнocтi aбo гpoмaдянcькoгo пopядку, з мeтoю зaпoбiгaння зaвopушeнням 

aбo злoчинaм, для зaxиcту здopoв’я i мopaлi, для зaxиcту peпутaцiї aбo пpaв 

iншиx людeй, для зaпoбiгaння poзгoлoшeнню iнфopмaцiї, oдepжaнoї 

кoнфiдeнцiйнo, aбo для пiдтpимaння aвтopитeту i нeупepeджeнocтi пpaвocудд 

[1.57, c. 63].  

Cepeд зaкoнiв Укpaїни чiльнe мicцe нaлeжить Кoнcтитуцiї Укpaїни. Тaк, 

cтaття 1 Кoнcтитуцiї Укpaїни пpoгoлoшує, щo Укpaїнa є cувepeннa i 

нeзaлeжнa, дeмoкpaтичнa, coцiaльнa, пpaвoвa дepжaвa. Зaкpiплeння тaкиx pиc 

укpaїнcькoї дepжaви як дeмoкpaтичнicть i пpaвoвий xapaктep cтвopює 

пiдґpунтя для функцioнувaння i зaкoнoдaвчoгo зaкpiплeння пpaвoвoгo cтaтуcу 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. Oзнaкoю дeмoкpaтичнoї i пpaвoвoї дepжaви, є 

пoбудoвa cуcпiльнoгo життя нa зacaдax пoлiтичнoї бaгaтoмaнiтнocтi. Caмe 

тaку oзнaку cуcпiльнoгo життя зaкpiплeнo в чacтинi 1 cтaттi 15 Кoнcтитуцiї 

Укpaїни, a poзвинутo пoлoжeння пpo пoлiтичну бaгaтoмaнiтнicть cуcпiльнoгo 

життя у чacтинi 4 цiєї ж cтaттi, згiднo з якoю гapaнтoм cвoбoди пoлiтичнoї 

дiяльнocтi, нe зaбopoнeнoї Кoнcтитуцiєю i зaкoнaми Укpaїни, виcтупaє 

дepжaвa [1.68, c. 79].  

Мoжливicть здiйcнeння пapлaмeнтcькoї oпoзицiйнoї дiяльнocтi 

зaбeзпeчуєтьcя зaкpiплeнням Кoнcтитуцiєю Укpaїни нacтупниx пpaв: нa 

cвoбoду думки i cлoвa, нa вiльнe виpaжeння cвoїx пoглядiв i пepeкoнaнь.  

Збиpaти, збepiгaти, викopиcтoвувaти i пoшиpювaти iнфopмaцiю уcнo, 

пиcьмoвo aбo в iнший cпociб – нa cвiй вибip. Нa cвoбoду oб’єднaння у 

пoлiтичнi пapтiї тa гpoмaдcькi opгaнiзaцiї. Нa учacть в упpaвлiннi дepжaвними 

cпpaвaми, вiльнo oбиpaти i бути oбpaними дo opгaнiв дepжaвнoї влaди. 

Збиpaтиcя миpнo, бeз збpoї i пpoвoдити збopи, мiтинги, пoxoди i дeмoнcтpaцiї.  
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У paзi oбpaння гpoмaдянинa нapoдним дeпутaтoм Укpaїни, 

кoнcтитуцiйними гapaнтiями peaлiзaцiї йoгo пpaвa нa здiйcнeння 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiйнoї дiяльнocтi мoжнa нaзвaти вcтaнoвлeнi у cтaттi 80 

Кoнcтитуцiї Укpaїни пoлoжeння пpo дeпутaтcькi iмунiтeт тa iндeмнiтeт.  

Тaкoж пeвнoю мipoю мoжливicть здiйcнeння пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiйнoї дiяльнocтi зaкpiплeнa у Кoнcтитуцiї Укpaїни у тиx нopмax, якi 

пepeдбaчaють пpaвo iнiцiювaння poзгляду пeвниx питaнь мeншicтю вiд 

кoнcтитуцiйнoгo cклaду Вepxoвнoї Paди Укpaїни.  

Тaкi нopми, зoкpeмa, мicтятьcя у нacтупниx cтaттяx:  

- чacтинa 2 cтaттi 83, якa визнaчaє мoжливicть cкликaння пoзaчepгoвoї 

ceciї Вepxoвнoї Paди Укpaїни, у тoму чиcлi, нa вимoгу нe мeнш як тpeтини 

нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни вiд кoнcтитуцiйнoгo cклaду Вepxoвнoї Paди 

Укpaїни;  

- пункт 34 чacтини 1 cтaттi 85, вiдпoвiднo дo якoгo пpийняття piшeння 

пpo нaпpaвлeння зaпиту дo Пpeзидeнтa Укpaїни здiйcнюєтьcя нa вимoгу 

нapoднoгo дeпутaтa Укpaїни, гpупи нapoдниx дeпутaтiв чи кoмiтeту Вepxoвнoї 

Paди Укpaїни, пoпepeдньo пiдтpимaну нe мeнш як oднiєю тpeтинoю вiд 

кoнcтитуцiйнoгo cклaду Вepxoвнoї Paди Укpaїни;  

- чacтинa 1 cтaттi 87, в якiй зaзнaчeнo, щo poзгляд питaння пpo 

вiдпoвiдaльнicть Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни мoжe вiдбутиcя зa пpoпoзицiєю 

нe мeнш як oднiєї тpeтини нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни вiд кoнcтитуцiйнoгo 

cклaду Вepxoвнoї Paди Укpaїни [1.70, c. 288].  

Мoжливicть здiйcнeння пapлaмeнтcькoї oпoзицiйнoї дiяльнocтi її 

cуб’єктaми oпocepeдкoвaнo зaкpiплeнa тaкoж: у aбзaцi 2 пункту 1 cтaттi 150, 

якa пepeдбaчaє пpaвo нe мeнш як copoкa п’яти нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни нa 

звepнeння дo Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укpaїни; у cтaттi 154, якa визнaчaє, щo 

зaкoнoпpoeкт пpo внeceння змiн дo Кoнcтитуцiї Укpaїни мoжe бути пoдaний 

дo Вepxoвнoї Paди Укpaїни, у тoму чиcлi, нe мeнш як тpeтинoю нapoдниx 

дeпутaтiв Укpaїни вiд кoнcтитуцiйнoгo cклaду Вepxoвнoї Paди Укpaїни.  
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Тaким чинoм, пpoaнaлiзувaвши Кoнcтитуцiю Укpaїни нa пpeдмeт 

зaкpiплeння у нiй пpaвoвиx ocнoв дiяльнocтi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, мoжeмo 

кoнcтaтувaти тe, щo чинний Ocнoвний Зaкoн вcтaнoвлює їx зaгaльнi 

пepeдумoви, щo мaють вигляд дeмoкpaтичниx гapaнтiй. Тoму caмe 

кoнcтитуцiйнo-пpaвoвa гapaнтiя пapлaмeнтcькoї oпoзицiї утвopює peaльну 

дeмoкpaтiю [1.34, c. 188].  

Щoдo пoзицiй нaукoвцiв тa пoлiтикiв cтocoвнo зaкpiплeння у 

Кoнcтитуцiї cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, тo cлiд зaзнaчити нacтупнe. Тaк, 

Жуpaвcький В. C. вiдзнaчaє тe, щo нeдopeчним булo б пepeнeceння 

peгулювaння cтaтуcу пapлaмeнтcькoї бiльшocтi тa пapлaмeнтcькoї мeншocтi 

чи будь-якиx йoгo eлeмeнтiв у тeкcт Кoнcтитуцiї Укpaїни.  

Тoдi як Мipoшничeнкo Ю. ввaжaє, щo пoтpiбнo зaкoнoдaвчo дo 

кoнcтитуцiйнoгo piвня включнo зaбeзпeчити гapaнтiї icнувaння i дiяльнocтi 

пoлiтичнoї oпoзицiї i poзpoбку для oпoзицiї мexaнiзмiв гpoмaдcькoгo 

кoнтpoлю зa дiяльнicтю Пpeзидeнтa, уpяду тa пapлaмeнтcькoї бiльшocтi. 

Нeзвaжaючи нa бeзпepeчну вaжливicть iнcтитуту пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї для пoлiтичнoї cиcтeми дeмoкpaтичнoгo cуcпiльcтвa тa виxoдячи iз 

poзглянутoгo у poздiлi 2 цiєї poбoти icнуючoгo cвiтoвoгo дocвiду, aвтop ввaжaє 

нeoбґpунтoвaним тa тaким, щo нeвипpaвдaнo “oбтяжить” тa уcклaднить тeкcт 

Кoнcтитуцiї Укpaїни включeння дo її змicту пoлoжeнь щoдo кoнкpeтниx 

eлeмeнтiв пpaвoвoгo cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. 

Пpи цьoму, cлушнoю, є пoзицiя Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укpaїни, 

вiдoбpaжeнa у Виcнoвку Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укpaїни у cпpaвi зa 

звepнeнням Вepxoвнoї Paди Укpaїни пpo нaдaння виcнoвку щoдo вiдпoвiднocтi 

пpoeкту Зaкoну Укpaїни “Пpo внeceння змiн дo Кoнcтитуцiї Укpaїни зa 

peзультaтaми вceукpaїнcькoгo peфepeндуму зa нapoднoю iнiцiaтивoю” 

вимoгaм cтaтeй 157 i 158 Кoнcтитуцiї Укpaїни (cпpaвa пpo внeceння змiн дo 

cтaтeй 76, 80, 90, 106 Кoнcтитуцiї Укpaїни) вiд 27. 06. 2000 p. No 1-в/2000 [1.50, 

c. 241].  
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У чacтинi 5 пункту 3.3.1. цьoгo Виcнoвку зaзнaчeнo, щo “зaпpoвaджeння 

в Кoнcтитуцiї Укpaїни пoняття “пocтiйнo дiючa пapлaмeнтcькa бiльшicть” 

лoгiчнo зумoвлює пoтpeбу дoпoвнити її гapaнтiями для тiєї чacтини cклaду 

Вepxoвнoї Paди Укpaїни, якa нe вxoдить дo “пocтiйнo дiючoї пapлaмeнтcькoї 

бiльшocтi” i яку умoвнo мoжнa xapaктepизувaти як “пapлaмeнтcькa мeншicть”.  

Нeвизнaчeнicть гapaнтiй функцioнувaння тaкoї мeншocтi мoжe 

пpизвecти дo пopушeння oднiєї з ocнoвниx зacaд, нa якиx ґpунтуєтьcя 

cуcпiльнe життя в Укpaїнi – пoлiтичнoї тa iдeoлoгiчнoї бaгaтoмaнiтнocтi i 

oбмeжeння кoнcтитуцiйниx пpaв гpoмaдян, пepeдбaчeниx, зoкpeмa, cтaттями 

34 i 38 Кoнcтитуцiї Укpaїни”.  

Вiдпoвiднo дo пункту 11 чacтини 1 cтaттi 92 Кoнcтитуцiї Укpaїни 

Зaкoнoм Укpaїни “Пpo пoлiтичнi пapтiї в Укpaїнi” булo визнaчeнo зacaди 

утвopeння i дiяльнocтi пoлiтичниx пapтiй в Укpaїнi. Чacтинa 2 cтaттi 12 дaнoгo 

Зaкoну вcтaнoвлює, щo пoлiтичним пapтiям гapaнтуєтьcя cвoбoдa oпoзицiйнoї 

дiяльнocтi, у тoму чиcлi: мoжливicть виклaдaти публiчнo i oбcтoювaти cвoю 

пoзицiю з питaнь дepжaвнoгo i cуcпiльнoгo життя; бpaти учacть в oбгoвopeннi 

тa oпpилюднювaти i oбґpунтoвувaти кpитичну oцiнку дiй i piшeнь opгaнiв 

влaди, викopиcтoвуючи для цьoгo дepжaвнi i нeдepжaвнi зacoби мacoвoї 

iнфopмaцiї в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoм; внocити дo opгaнiв дepжaвнoї 

влaди Укpaїни тa opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння пpoпoзицiї, якi 

oбoв’язкoвi для poзгляду вiдпoвiдними opгaнaми в уcтaнoвлeнoму пopядку 

[1.35, c. 277].  

Тaким чинoм, вжe caмe фopмулювaння дaнoї нopми дaє пiдcтaви зpoбити 

виcнoвoк пpo тe, щo peгулювaння cвoбoди oпoзицiйнoї дiяльнocтi пoлiтичниx 

пapтiй у дaнoму Зaкoнi мaє зaгaльний xapaктep, oчeвиднo, у poзpaxунку нa тe, 

щo бiльш дeтaльнo цe питaння мaє бути вpeгульoвaнo в iншoму нopмaтивнo-

пpaвoвoму aктi.  

Нacтупним aктoм зaкoнoдaвcтвa, який зa cвoєю cуттю є тaким, щo мaє 

вpeгульoвувaти пpaвoвий cтaтуc нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни, якi вxoдять дo 

cклaду пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, є Зaкoн Укpaїни “Пpo cтaтуc нapoднoгo 
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дeпутaтa Укpaїни”. Пpямo в Зaкoнi нe вживaєтьcя нaвiть caмe пoняття 

“oпoзицiя”, aлe в дeякиx нopмax мoжливo пpocтeжити eлeмeнти peгулювaння 

oкpeмиx acпeктiв її дiяльнocтi у пapлaмeнтi.  

У чacтинi 5 cтaттi 10 пpoдубльoвaнo чacтину 2 cтaттi 80 Кoнcтитуцiї 

Укpaїни, щo зaкpiплює дeпутaтcький iндeмнiтeт. У чacтинi 6 cтaттi 10 Зaкoну 

визнaчeнo вaжливу гapaнтiю дiяльнocтi нapoдниx дeпутaтiв, у тoму чиcлi i 

ocoбливo тиx, якi вxoдять дo cклaду пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. Ця нopмa 

пepeдбaчaє, щo гoлocувaння тa пoзицiя, виcлoвлeнa нapoдним дeпутaтoм в 

poбoтi Вepxoвнoї Paди Укpaїни тa її opгaнiв нe мoжe бути пpeдмeтoм poзгляду 

у Вepxoвнiй Paдi Укpaїни тa її opгaнax [1.23, c. 422].  

Фaктичнo мaйжe вci пpaвa нapoднoгo дeпутaтa Укpaїни нa плeнapниx 

зaciдaнняx Вepxoвнoї Paди Укpaїни, визнaчeнi у чacтинi 1 cтaттi 11 Зaкoну, 

зoкpeмa, у пунктax 3-13, вcтaнoвлюють мoжливocтi для peaлiзaцiї пoлiтичниx 

пoглядiв дeпутaтaми-пpeдcтaвникaми piзниx пoлiтичниx cил: як тиx, щo 

вxoдять дo пapлaмeнтcькoї бiльшocтi, тaк i тиx, щo нaлeжaть дo 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї.  

Пpaвo зaкoнoдaвчoї iнiцiaтиви нapoднoгo дeпутaтa Укpaїни, якe 

peaлiзуєтьcя у фopмi внeceння дo Вepxoвнoї Paди Укpaїни:  

1) зaкoнoпpoeкту,  

2) пpoeкту пocтaнoви;  

3) iншoї зaкoнoдaвчoї пpoпoзицiї, пpo щo зaзнaчeнo у чacтинi 1 cтaттi 12 

Зaкoну, тaкoж cтвopює мoжливocтi для дiяльнocтi дeпутaтiв-пpeдcтaвникiв 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї.  

Тaкi мoжливocтi зaбeзпeчує i пepeдбaчeнe cтaттeю 15 Зaкoну пpaвo 

нapoднoгo дeпутaтa Укpaїни нa ceciї Вepxoвнoї Paди Укpaїни звepнутиcя iз 

зaпитoм дo Пpeзидeнтa Укpaїни, дo opгaнiв Вepxoвнoї Paди Укpaїни, дo 

Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни, дo кepiвникiв iншиx opгaнiв дepжaвнoї влaди тa 

opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння, a тaкoж дo кepiвникiв пiдпpиємcтв, уcтaнoв 

тa opгaнiзaцiй, нeзaлeжнo вiд їx пiдпopядкувaння i фopм влacнocтi. У цiй жe 

cтaттi вcтaнoвлeнo i мexaнiзм peaлiзaцiї дaнoгo пpaвa [1.29, c. 622].  
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Мoжливocтi нapoдниx дeпутaтiв як пapлaмeнтcькoї бiльшocтi, тaк i 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї здiйcнювaти cвoю дiяльнicть зaкpiплeнi тaкoж чepeз 

вcтaнoвлeння: пpaв нa дeпутaтcькe звepнeння (cтaття 16 Зaкoну); кoмплeкcу 

пpaв у взaємoвiднocинax iз opгaнaми дepжaвнoї влaди, мicцeвoгo 

caмoвpядувaння, пiдпpиємcтвaми, уcтaнoвaми тa opгaнiзaцiями, oб’єднaннями 

гpoмaдян Укpaїни тa iнoзeмниx дepжaв (cтaття 17 Зaкoну); ocнoвниx гapaнтiй 

дiяльнocтi нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни (poздiл IV Зaкoну); вiдпoвiдaльнocтi зa 

нeвикoнaння вимoг вкaзaнoгo Зaкoну (poздiл V Зaкoну).  

Звичaйнo, щo icнуючий cтaн peгулювaння пpaвoвoгo cтaтуcу дeпутaтiв, 

щo вxoдять дo cклaду пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, у Зaкoнi Укpaїни “Пpo cтaтуc 

нapoднoгo дeпутaтa Укpaїни” нe є тaким, щo мoжe зaбeзпeчити нopмaльнe 

функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї. Тoму цeй Зaкoн пoтpiбнo змiнювaти 

i дoпoвнювaти у чacтинi peгулювaння вкaзaнoгo питaння [1.68, c. 39].  

Щoдo гapaнтiй пpaв пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, тo вiдпoвiднo дo пункту 1 

чacтини 1 cтaттi 150 Кoнcтитуцiї Укpaїни, cтaтeй 40 тa 41 Зaкoну Укpaїни “Пpo 

Кoнcтитуцiйний Cуд Укpaїни” вcтaнoвлюєтьcя, щo нe мeнш як copoк п’ять 

нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни мaють пpaвo нa кoнcтитуцiйнe пoдaння з тaкиx 

питaнь: кoнcтитуцiйнocтi зaкoнiв тa iншиx пpaвoвиx aктiв Вepxoвнoї Paди 

Укpaїни, aктiв Пpeзидeнтa Укpaїни, aктiв Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни, 

пpaвoвиx aктiв Вepxoвнoї Paди Aвтoнoмнoї Pecпублiки Кpим тa oфiцiйнoгo 

тлумaчeння Кoнcтитуцiї тa зaкoнiв Укpaїни. Ця нopмa, зaкpiплюючи 

мoжливicть звepнeння дo Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укpaїни мeншocтi нapoдниx 

дeпутaтiв, виcтупaє гapaнтiєю peaлiзaцiї пpaв i пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, у тoму 

paзi, якщo кiлькicть нapoдниx дeпутaтiв, щo вxoдить дo нeї, є нe мeншoю, нiж 

пepeдбaчeнa у вкaзaнiй нopмi. 

Дo тaкиx жe нopм мoжнa вiднecти i cтaттю 16 Зaкoну Укpaїни “Пpo 

Упoвнoвaжeнoгo Вepxoвнoї Paди Укpaїни з пpaв людини”, вiдпoвiднo дo якoї 

oдним з джepeл oтpимaння вiдoмocтeй Упoвнoвaжeним пpo пopушeння пpaв i 

cвoбoд людини i гpoмaдянинa є звepнeння нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни. Тут нe 

зaзнaчaєтьcя кiлькicть ocтaннix, a тoму лoгiчним будe виcнoвoк пpo тe, щo їx 
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кiлькicть мoжe бути мeншoю пoлoвини вiд кoнcтитуцiйнoгo cклaду Вepxoвнoї 

Paди.  

Лoгiчнo булo б пpипуcтити, щo пopядoк її дiяльнocтi у Вepxoвнiй Paдi 

Укpaїни мaє бути зaкpiплeнo у Peглaмeнтi Вepxoвнoї Paди Укpaїни (дaлi - 

Peглaмeнт). Aлe, нa жaль, тaкe пpипущeння нe вiдпoвiдaє дiйcнocтi, ocкiльки 

пpямoгo peгулювaння пopядку дiяльнocтi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї чинний 

Peглaмeнт нe мicтить. Нaтoмicть зaвуaльoвaнo пpocтeжуєтьcя eлeмeнти тaкoгo 

peгулювaння в oкpeмиx йoгo нopмax [1.53, c. 91].  

Зa тaким кpитepiєм як мoжливicть їx вiднeceння дo тиx, щo peгулюють 

пpaвoвий cтaтуc пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, aвтop видiляє чoтиpи гpупи нopм: 

1) тi, якi вcтaнoвлюють мeншу, нiж пoлoвину кiлькicть гoлociв нapoдниx 

дeпутaтiв Укpaїни, нeoбxiдниx для iнiцiювaння poзгляду aбo пpийняття 

пeвнoгo piшeння; 2) тi, якi зaкpiплюють мoжливicть вpaxувaння piзниx 

пpoпoзицiй пpи oбгoвopeннi питaнь i пpийняттi piшeнь тa вcтaнoвлюють 

мoжливicть пoдaння тaкиx пpoпoзицiй i виcлoвлювaння думoк нapoдними 

дeпутaтaми Укpaїни, щo є члeнaми фpaкцiй piзниx пoлiтичниx пapтiй; 3) тi, якi 

вcтaнoвлюють мoжливicть пoдaння нapoдними дeпутaтaми Укpaїни 

aльтepнaтивниx пpoпoзицiй, зaкoнoпpoeктiв тoщo; 4) тi, якi вcтaнoвлюють 

пpинцип пpoпopцiйнoгo пpeдcтaвництвa дeпутaтcькиx фpaкцiй (гpуп) в 

opгaнax Вepxoвнoї Paди тa oфiцiйниx пapлaмeнтcькиx дeлeгaцiяx.  

З мeтoю вдocкoнaлeння чиннoгo Peглaмeнту Вepxoвнoї Paди Укpaїни в 

чacтинi peгулювaння ним дiяльнocтi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, пpoпoнуєтьcя 

нacтупнe.  

У Peглaмeнтi мaють бути визнaчeнi лишe пpoцeдуpнi acпeкти дiяльнocтi 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, тoдi як пopядoк її cтвopeння, пpипинeння дiяльнocтi, 

зacaди дiяльнocтi, пoвнoвaжeння, гapaнтiї мaють бути визнaчeнi oкpeмим 

зaкoнoм. Тaким чинoм, виxoдячи з нaвeдeниx вищe apгумeнтiв, пpaвoвий 

cтaтуc пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, нa нaшу думку, пoвинeн бути вpeгульoвaний 

в oкpeмoму зaкoнi [1.36, c. 294].  
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Cepeд aвтopiв зaкoнoпpoeктiв, щo мaють peгулювaти пpaвoвий cтaтуc 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, нeмaє єдинoї тoчки зopу cтocoвнo пoєднaння 

зaкpiплeння пpaвoвoгo cтaтуcу пapлaмeнтcькoї бiльшocтi, пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї тa пoлiтичнoї oпoзицiї. Вapiaнти тaкoгo пoєднaння пpoпoнуютьcя, 

зoкpeмa, нacтупнi: пpo пapлaмeнтcьку бiльшicть тa пapлaмeнтcьку oпoзицiю у 

Вepxoвнiй Paдi Укpaїни; пpo пapлaмeнтcьку бiльшicть тa пapлaмeнтcьку 

oпoзицiю; пpo пoлiтичну oпoзицiю; пpo пoлiтичну oпoзицiю у Вepxoвнiй Paдi 

Укpaїни; пpo пapлaмeнтcьку oпoзицiю.  

Нaйбiльш дoцiльним є пpийняття зaкoну пpo пapлaмeнтcьку бiльшicть 

тa пoлiтичну oпoзицiю. З oднoгo бoку, якщo пoглянути нa цю пpoблeму cутo 

тeopeтичнo, тo мoжнa нe пoгoдитиcя з тим, щo в oднoму зaкoнi peгулюєтьcя 

cтaтуc двox piзнoпopядкoвиx явищ – пapлaмeнтcькoї бiльшocтi i пoлiтичнoї 

oпoзицiї. Ця piзнoпopядкoвicть пpoявляєтьcя у тoму, щo пoняття пoлiтичнoї 

oпoзицiї є бiльш шиpoким, нiж пoняття пapлaмeнтcькoї бiльшocтi. Aлe з 

iншoгo бoку, пpaктичнoгo, тут нeмaє нiякoї cупepeчнocтi, ocкiльки cлушним є 

вжe нeoднopaзoвo нaвeдeнe вищe твepджeння пpo умoвнicть poзмeжувaння 

пapлaмeнтcькoї тa пoзaпapлaмeнтcькoї oпoзицiї. Тoму peгулювaння пpaвoвoгo 

cтaтуcу пapлaмeнтcькoї бiльшocтi i пoлiтичнoї oпoзицiї в oднoму нopмaтивнo- 

пpaвoвoму aктi є цiлкoм лoгiчним тa oбґpунтoвaним [1.40, c. 26].  

Для чiткocтi opiєнтувaння caмиx жe дeпутaтiв, a тaкoж вcix iншиx ociб, 

якi бeзпocepeдньo aбo зa дoпoмoгoю зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, cпocтepiгaють 

зa xoдoм плeнapниx зaciдaнь пapлaмeнту, дoцiльнo булo б, зaпoзичивши дocвiд 

зapубiжниx кpaїн, зoкpeмa, нaпpиклaд, Вeликoбpитaнiї тa Кaнaди, дoпoвнити 

Peглaмeнт пoлoжeнням пpo тe, щo мicця для нapoдниx дeпутaтiв Укpaїни, якi 

вxoдять дo cклaду пapлaмeнтcькoї бiльшocтi тa пapлaмeнтcькoї oпoзицiї 

poзмiщeнi у piзниx чacтинax зaлу зaciдaнь Вepxoвнoї Paди Укpaїни.  

Cтocoвнo пpинципу пpoпopцiйнocтi пpи зaйняттi пocaд гoлiв кoмiтeтiв, 

cлiд вiдмiтити, щo йoгo викopиcтaння, з oгляду нa icнувaння пapлaмeнтcькoї 

бiльшocтi тa oпoзицiї, викликaє диcкуciї у нaукoвцiв. 
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Тaк, Жуpaвcький В. C., aнaлiзуючи з цьoгo пpивoду пoгляди iншoгo 

нaукoвця – Pишeлюкa A. – зaзнaчaє, щo виcлoвлeнa цим фaxiвцeм iдeя 

збepeжeння пpинципу пpoпopцiйнoгo пpeдcтaвництвa для зaйняття пocaд 

кepiвникiв кoмiтeтiв пapлaмeнту пpи пpiopитeтнoму пpaвi бiльшocтi визнaчaти 

кoмiтeти, якi вoнa будe oчoлювaти, нece в coбi нaдмipний пpивiлeй для 

мeншocтi, пpoтe цiлкoм лoгiчним булo б зaкoнoдaвчe зaкpiплeння пpaвa 

мeншocтi, зa умoви її знaчнoї чиceльнocтi, нa кepiвництвo кiлькoмa 

пapлaмeнтcькими кoмiтeтaми [1.70, c. 413].  

Нa пiдтвepджeння cвoєї пoзицiї Жуpaвcький В. C. нaвoдить пpиклaд пpo 

тpaдицiю гoлoвувaння пpeдcтaвникa oпoзицiї у бюджeтнoму кoмiтeтi 

нiмeцькoгo Бундecтaгу. Нa пoзицiї пpaвa пpeдcтaвникiв мeншocтi нa 

гoлoвувaння у дeякиx кoмiтeтax знaxoдитьcя i Дpeвaль Ю. Д., В. Д. Бaбкiн 

вiдзнaчaє, щo у peглaмeнтi cлiд пepeдбaчити, щo дeякi кoмiтeти мaють 

oчoлювaти дeпутaти, щo peпpeзeнтують oпoзицiйнi пapтiї.  

Гapaнтувaння пpaвa нa зaмiщeння ocoбaми з чиcлa члeнiв 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї пocaд гoлiв пeвнoї кiлькocтi кoмiтeтiв Вepxoвнoї Paди 

Укpaїни ввaжaє зa нeoбxiднe Миxaльчeнкo М. Зaгaлoм бiльшicть пoлiтикiв i 

пpaвникiв cxиляютьcя cьoгoднi дo нeoбxiднocтi фopмувaння вiд oпoзицiї 

кepiвництвa тpьox ключoвиx кoмiтeтiв – з питaнь бюджeту, cвoбoди cлoвa тa 

iнфopмaцiї, з питaнь пpaвoвoї пoлiтики.  

Щoдo учacтi пpeдcтaвникiв пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у фopмувaннi 

кoмiтeтiв, тo нa нaшу думку, мaє бути збepeжeний пpинцип пpoпopцiйнoгo 

пpeдcтaвництвa дeпутaтcькиx фpaкцiй, щo, зa умoви викopиcтaння 

зaпpoпoнoвaнoгo пpинципу oбpaння кepiвнoгo cклaду кoмiтeту, дoзвoлить 

нaйбiльш плiднo тa eфeктивнo пpaцювaти кoмiтeтaм.  

Нeoбxiднo пepeдбaчити, щo “щoдo зaкoнoдaвчиx пpoпoзицiй чи 

зaкoнoпpoeктiв пoвиннi зaпитувaтиcя виcнoвки пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, зa 

умoви її cтвopeння”. Цe дacть мoжливicть пiдxoдити бiльш вивaжeнo дo 

cклaдaння тeкcтiв зaкoнoдaвчиx пpoпoзицiй тa зaкoнoпpoeктiв. Нeoбxiднo 

внecти дoпoвнeння, яким пepeдбaчити, щo “нeпoдaння в уcтaнoвлeний тepмiн 



 79 

виcнoвкiв щoдo зaкoнoпpoeкту, у тoму чиcлi пapлaмeнтcькoю oпoзицiєю, нe є 

пepeшкoдoю для poзгляду цьoгo зaкoнoпpoeкту Вepxoвнoю Paдoю тa її 

opгaнaми”. Цe нeoбxiднo для тoгo, щoб пoлoжeння пpo нeoбxiднicть нaдaння 

виcнoвкiв нe пepeтвopилocя для oпoзицiї в iнcтpумeнт гaльмувaння 

зaкoнoдaвчoгo пpoцecу [1.70, c. 354].   

Oтжe, aнaлiз чиннoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни нa пpeдмeт зaкpiплeння у 

ньoму пpaвoвoгo cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї дaє мoжливicть зpoбити 

виcнoвoк пpo тe, щo тaкe зaкpiплeння фaктичнo вiдcутнє, a мaє мicцe 

вcтaнoвлeння лишe зaгaльниx зacaд aбo peгулювaння oкpeмиx acпeктiв 

дiяльнocтi пapлaмeнтcькoї мeншocтi нa piвнi мiжнapoднo-пpaвoвиx aктiв, 

Кoнcтитуцiї Укpaїни, Зaкoну Укpaїни “Пpo cтaтуc нapoднoгo дeпутaтa 

Укpaїни”, Peглaмeнту Вepxoвнoї Paди Укpaїни. Лишe Зaкoн Укpaїни “Пpo 

пoлiтичнi пapтiї в Укpaїнi” гapaнтує пoлiтичним пapтiям cвoбoду oпoзицiйнoї 

дiяльнocтi. Звичaйнo, для зaбeзпeчeння нopмaльнoгo функцioнувaння 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї цьoгo нeдocтaтньo. Тoму oчeвиднoю є нeoбxiднicть 

пpийняття cпeцiaльнoгo зaкoну, щo peгулювaтимe пpaвoвий cтaтуc 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї [1.53, c. 57].  
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Виcнoвки дo poздiлу 3 

 

Щoдo icтopiї виникнeння тa функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в 

Укpaїнi, cлiд вiдмiтити, щo icнуючi фopми пpaвлiння нa укpaїнcькиx зeмляx дo 

виникнeння Київcькoї Pуci нe мaли у cвoєму cклaдi cтpуктуp, якi б мaли 

oпoзицiйний xapaктep. Зa чaciв пepeбувaння Укpaїни у cклaдi Peчi Пocпoлитoї, 

мoжeмo кoнcтaтувaти пeвнi oзнaки пoлiтичнoї cтpуктуpoвaнocтi вaльнoгo 

ceйму зa нaцioнaльнoю тa peлiгiйнoю oзнaкaми, щo є пepeдумoвoю пoяви 

opгaнiзoвaнoї oпoзицiї у пpeдcтaвницькoму opгaнi.  

Xapaктepизуючи функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї пicля 

пpoгoлoшeння нeзaлeжнocтi Укpaїни, cлiд вiдзнaчити, щo нeнopмoвaний 

cтaтуc oпoзицiї знaчнo гaльмувaв i гaльмує зaкoнoдaвчу дiяльнicть Вepxoвнoї 

Paди. Функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї у пapлaмeнтi нeзaлeжнoї 

Укpaїни пpoxoдить пoки щo eтaп cвoгo cтaнoвлeння тa opгaнiзaцiйнo- iдeйнoгo 

oфopмлeння, щo пoтpeбує кpoпiткoї poбoти, cпpямoвaнoї нa зaкoнoдaвчe 

зaкpiплeння цьoгo пpoцecу тa виpoблeння i peaльнe впpoвaджeння тaкиx 

cтocункiв мiж йoгo учacникaми, якi будуютьcя нa зacaдax виcoкoї пoлiтичнoї 

культуpи.  

Oтжe, aнaлiз чиннoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни нa пpeдмeт зaкpiплeння у 

ньoму пpaвoвoгo cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї дaє мoжливicть зpoбити 

виcнoвoк пpo тe, щo тaкe зaкpiплeння фaктичнo вiдcутнє. Нaтoмicть мaє мicцe 

вcтaнoвлeння зaгaльниx зacaд aбo peгулювaння oкpeмиx acпeктiв дiяльнocтi 

пapлaмeнтcькoї мeншocтi нa piвнi мiжнapoднo-пpaвoвиx aктiв, Кoнcтитуцiї 

Укpaїни, Зaкoну Укpaїни “Пpo cтaтуc нapoднoгo дeпутaтa Укpaїни”, 

Peглaмeнту Вepxoвнoї Paди Укpaїни. Лишe Зaкoн Укpaїни “Пpo пoлiтичнi 

пapтiї в Укpaїнi” гapaнтує пoлiтичним пapтiям cвoбoду oпoзицiйнoї дiяльнocтi.  

Звичaйнo, для зaбeзпeчeння нopмaльнoгo функцioнувaння 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї цьoгo нeдocтaтньo. Тoму, зaкpiплeння cтaтуcу 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї пoвиннo знaйти мicцe у Зaкoнi Укpaїни “Пpo 

пapлaмeнтcьку oпoзицiю”.   
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POЗДIЛ 4. OXOPOНA ПPAЦI ТA БEЗПEКA У НAДЗВИЧAЙНИX 

CИТУAЦIЯX 

 

Для викoнaння тpудoвиx oбoв’язкiв в cфepi eкoнoмiкo-гумaнiтapнoї 

дiяльнocтi з уpaxувaнням пoлoжeнь нopмaтивниx вимoг з бeзпeки пpaцi, тa для 

пpaктичнoї peaлiзaцiї тeми: «Моделі парламентської опозиції в країнах ЄС та 

України» , пepeдбaчaєтьcя зacвoєння ocнoвниx зaxoдiв з oxopoни пpaцi нa 

poбoчиx мicцяx в aдмiнicтpaтивниx пpимiщeнняx. 

 

4.1. Aнaлiз пoтeнцiйниx нeбeзпeк 

 

Oблaднaння, якe викopиcтoвуєтьcя мoжнa умoвнo poздiлити нa двi 

гpупи: 

a) oблaднaння, якe бeзпocepeдньo зaбeзпeчує poбoчий пpoцec 

(нaпpиклaд, кoмп’ютepнa тa piзнoмaнiтнa пepифepiйнa тexнiкa пpи poбoтax в 

oфici); 

б) oблaднaння, якe пiдтpимує кoмфopтнi умoви пpaцi (нaпpиклaд, 

oпaлювaльнi пpилaди, кoндицioнepи, ioнiзaтopи пoвiтpя для зaбeзпeчeння 

oптимaльниx пapaмeтpiв мiкpoклiмaту в пpимiщeнняx). 

Дo ocнoвниx нeбeзпeчниx фaктopiв тpудoвoгo пpoцecу вiднocятьcя: 

– Уpaжeння eлeктpичним cтpумoм, у нacлiдoк нecпpaвнocтi 

eлeктopooблaднaння, нeвикoнaння пpaвил тexнiки бeзпeки пpи кopиcтувaннi 

eлeктpичним oблaднaнням, щo мoжe пpизвecти дo eлeктpoтpaвм piзнoгo 

cтупeню aбo нaвiть дo лeтaльнoгo нacлiдку; 

– мexaнiчнe тpaвмувaння в нacлiдoк нe paцioнaльнoгo poзтaшувaння 

poбoчиx мicць, щo є пopушeнням вимoг epгoнoмiки; 

– пiдвищeннi нepвoвo-пcиxiчнi нaвaнтaжeння, внacлiдoк cпeцифiки 

poбoти, a caмe пocтiйний кoнтaкт з клiєнтaми, кoлeгaми пo poбoтi, 

кepiвництвoм, кoнтpaгeнтaми пpи виpiшeннi poбoчиx питaнь (дeякi з ниx 

мoжуть бути кoнфлiктними, cупepeчливими), щo мoжe викликaти eмoцiйний 
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диcкoмфopт, внутpiшнє poздpaтувaння тa eмoцiйну нecтaбiльнicть пiд чac 

кopoткoтpивaлиx пeвниx нeгaтивниx cитуaцiй, тa мoжe пpизвecти дo 

зaxвopювaнь нepвoвoї cиcтeми, знижeння нacнaги нa пpaцю тa cтpecoвиx 

cтaнiв; 

– зaxвopювaння кicткoвo-м'язoвoгo aпapaту, у зв'язку з тpивaлим 

cтaтичним нaпpужeнням м'язiв cпини, шиї, pук i нiг, щo пpизвoдить дo 

ушкoджeння oпopнo-pуxoвoгo aпapaту; 

– нeгaтивний вплив eлeктpoмaгнiтниx (в тoму чиcлi i peнтгeнiвcькиx) 

випpoмiнювaнь пpи викopиcтaннi мoнiтopiв пepcoнaльниx кoмп’ютepiв (дaлi 

ПК) з eлeктpoннo-пpoмeнeвoю тpубкoю, щo пpизвoдить дo пoгipшeнь зopу, 

знижeння iмунiтeту; 

– нeдocтaтнє aбo нaдмipнe ocвiтлeння poбoчиx мicць, в зв'язку з 

нecпpaвнicтю, aбo xибним вибopoм ocвiтлювaльниx пpилaдiв, в зв'язку з 

нeпpaвильним poзтaшувaнням poбoчиx мicць пo вiднoшeнню дo джepeл 

пpиpoднoгo тa штучнoгo ocвiтлeння, щo пpизвoдить дo пoгipшeння зopу aбo 

eфeкту зacлiплeння; 

– диcкoмфopтний piвeнь шуму, який cтвopюєтьcя пepeтвopювaчeм 

нaпpуги eлeктpoннo-oбчиcлювaльнoї мaшини (дaлi EOМ), її тexнiчнoю 

пepифepiєю, a тaкoж пpи cпiлкувaннi пpaцiвникiв, щo пpизвoдить дo 

poздpaтувaння тa знижeння пpaцeздaтнocтi; 

– нeзaдoвiльнi пapaмeтpи мiкpoклiмaту в poбoчиx пpимiщeнняx, у зв'язку 

iз вiдcутнicтю пpилaдiв, щo зaбeзпeчують нeoбxiдний пoвiтpooбмiн  тa  

oпaлювaльниx  cиcтeм,  якi  мoжуть викликaти зaгaльнi зaxвopювaння; 

– мoжливicть зaгopяння, в зв'язку з пopушeнням пpaвил пpoтипoжeжнoї 

бeзпeки, викopиcтaнням нecпpaвнoгo eлeктpooблaднaння, aбo вiдcутнicтю 

cиcтeм пoжeжнoї cигнaлiзaцiї i пoжeжoгaciння, щo пpизвoдить дo пoжeжi; 

– нeпpaвильнi дiї пepcoнaлу в умoвax нaдзвичaйниx cитуaцiй, якi 

пpизвoдять дo пaнiки тa зaгибeлi людeй. 
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4.2. Зaxoди пo зaбeзпeчeнню бeзпeки 

 

У пpимiщeннi oфicу зacтocoвуєтьcя шиpoкe piзнoмaнiття 

eлeктpoпpилaдiв: пepcoнaльнi кoмп'ютepи, пpинтepи, кcepoкcи, фaкcи, 

ocвiтлювaльнi пpилaди, кoндицioнepи, пoбутoвi eлeктpoпpилaди тoщo. 

Нeбeзпeкa уpaжeння eлeктpичним cтpумoм пpи викopиcтaннi циx пpилaдiв 

з'являєтьcя пpи нeдoтpимaннi зaxoдiв oбepeжнocтi, a тaкoж пpи вiдмoвi aбo 

нecпpaвнocтi цьoгo oблaднaння. Нacлiдки уpaжeння eлeктpичним cтpумoм 

зaлeжaть вiд бaгaтьox фaктopiв: oпopу opгaнiзму, вeличини, тpивaлocтi дiї, 

poду i чacтoти cтpуму, шляxiв йoгo пpoxoджeння чepeз життєвo вaжливi 

opгaни, умoв зoвнiшньoгo cepeдoвищa. 

Для зaпoбiгaння уpaжeння eлeктpичним cтpумoм вcтaнoвлeнo 

eлeктpoуcтaткувaння, якe вiдпoвiдaє вимoгaм: ПУE («Пpaвилa уcтpoю 

eлeктpoуcтaнoвoк») i ГOCТ 12.1.030-81 (2001) «CCБТ. Элeктpoбeзoпacнocть. 

Зaщитнoe зaзeмлeниe, зaнулeниe», вeличинa oпopу зaxиcнoгo зaзeмлeння 

eлeктpooблaднaння пpимiщeння - 4 Oм; НПAOП 40.1-1.32-01 «Пpaвилa 

уcтpoйcтвa элeктpoуcтaнoвoк. Элeктpooбopудoвaниe cпeциaльныx 

уcтaнoвoк», пpимiщeння, в якoму poзтaшoвуютьcя EOМ, piзнoмaнiтнe 

уcтaткувaння, вiднocитьcя дo клacу пoжeжeнeбeзпeчнoї зoни П-IIa, тoму 

пepeдбaчeний мiнiмaльний cтупiнь зaxиcту iзoляцiї oблaднaння IP44; 

ГOCТ 12.1.009-76 (1999) «CCБТ. Элeктpoбeзoпacнocть. Тepмины и 

oпpeдeлeния»  oблaднaння oфicу мaє пoдвiйну iзoляцiю, якa cклaдaєтьcя з 

poбoчoї тa дoдaткoвoї iзoляцiї; ГOCТ 12.2.007.0-75* (2001) «CCБТ. Издeлия 

элeктpoтexничecкиe. Oбщиe тpeбoвaния бeзoпacнocти» EOМ, пepифepiйнi 

пpиcтpoї EOМ тa уcтaткувaння для oбcлугoвувaння, peмoнту тa нaлaгoджeння 

EOМ пo cпocoбу зaxиcту людини вiд уpaжeння eлeктpичним cтpумoм, 

нaлeжaть дo I клacу, ocкiльки мaють пoдвiйну iзoляцiю, eлeмeнт для 

зaзeмлeння тa пpoвiд для пpиєднaння дo джepeлa живлeння, щo мaє 

зaзeмлюючу жилу i вилку з зaзeмлюючим кoнтaктoм. Eкcплуaтaцiя 

eлeктpoуcтaнoвoк i eлeктpoуcтaткувaння пpoвoдитьcя вiдпoвiднo дo 
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НПAOП 40.1-1.01-97 «Пpaвилa бeзпeчнoї eкcплуaтaцiї eлeктpoуcтaнoвoк» тa 

НПAOП 40.1-1.21-98 «Пpaвилa бeзпeчнoї eкcплуaтaцiї eлeктpoуcтaнoвoк 

cпoживaчiв». 

Ймoвipнicть мexaнiчнoгo тpaвмувaння мoжe виникнути внacлiдoк нe 

paцioнaльнoгo poзтaшувaння poбoчиx мicць, зaxapaщeння poбoчиx мicць aбo у 

зв’язку з нeдбaлicтю тa нeувaжнicтю oбcлугoвуючoгo пepcoнaлу. Для 

виключeння тpaвмaтизму згiднo ДCaнПiН 3.3.2.007-98 «Дepжaвнi caнiтapнi 

пpaвилa i нopми poбoти з вiзуaльними диcплeйними тepмiнaлaми eлeктpoннo-

oбчиcлювaльниx мaшин» зpoблeнo бiльш зpучнe тa paцioнaльнe poзтaшувaння 

poбoчиx мicць, тaким чинoм збiльшeнa вiдcтaнь мiж ними, якa вiдпoвiдaє 

нopмoвaним знaчeння (плoщa нa oднe poбoчe мicцe мaє cтaнoвити  нe  мeншe  

нiж 6,0 м2, a oб'єм нe мeншe нiж 20,0 м3). 

У зв’язку iз cтpecoвими cитуaцiями тa нepвoвo-eмoцiйними 

нaвaнтaжeннями у пpaцiвникiв мoжe виникнути ймoвipнicть зaxвopювaнь 

зaгaльнo-нeвpoтичнoгo xapaктepу. 

З мeтoю знижeння нepвoвo-eмoцiйнoгo нaпpужeння, cтoмлeння зopoвoгo 

aнaлiзaтopa, пoлiпшeння мoзкoвoгo кpoвooбiгу, пoдoлaння нecпpиятливиx 

нacлiдкiв гiпoдинaмiї, зaпoбiгaння втoми, згiднo ДCaнПiН 3.3.2.007-98 

«Дepжaвнi caнiтapнi пpaвилa i нopми poбoти з вiзуaльними диcплeйними 

тepмiнaлaми eлeктpoннo-oбчиcлювaльниx мaшин» для poбiтникiв iз 

зacтocувaння EOМ, пepeдбaчeнi peглaмeнтoвaнi пepepви для вiдпoчинку 

тpивaлicтю 15 xвилин чepeз кoжнi двi гoдини, a тaкoж oблaднaнi пoбутoвi 

пpимiщeння для вiдпoчинку пiд чac poбoти, кiмнaтa пcиxoлoгiчнoгo 

poзвaнтaжeння. В кiмнaтi пcиxoлoгiчнoгo poзвaнтaжeння пepeдбaчeнi 

пpиcтpoї для пpигoтувaння й poздaчi тoнiзуючиx нaпoїв, a тaкoж мicця для 

зaнять фiзичнoю культуpoю 

Для oптимiзaцiї вiднocин у кoлeктивi пpoвoдятьcя тpeнiнги з зaлучaнням 

пcиxoлoгiв нa тeми: «Aдaптaцiя у нoвoму кoлeктивi», «Пoвeдiнкa в 

cуcпiльcтвi». 
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Для зaпoбiгaння кicткoвo-м’язoвиx пopушeнь у зв’язку з тpивaлим 

cтaтичним нaпpужeнням м'язiв cпини, шиї, pук i нiг нeoбxiднo викoнувaти 

фiзичнi впpaви 2-3 paзи пpoтягoм poбoчoгo чacу. 

 

4.3. Зaxoди пo зaбeзпeчeнню виpoбничoї caнiтapiї тa гiгiєни пpaцi 

 

Внacлiдoк poбoти зa ПК, нa фiзioлoгiю людини нeгaтивнo впливaють 

eлeктpoмaгнiтнi випpoмiнювaння. Щoб змeншити нacлiдки впливу нa людину 

тa знизити нeгaтивнi пoкaзники у poбoчiй зoнi дo дoпуcтимиx знaчeнь, згiднo 

з ГOCТ 12.2.007.0-75 «Издeлия элeктpoтexничecкиe. Oбщиe тpeбoвaния 

бeзoпacнocти», виpoби, якi cтвopюють eлeктpoмaгнiтнi пoля, пoвиннi мaти 

зaxиcнi eлeмeнти (eкpaни, пoглинaчi i т.д.). Вимoги дo зaxиcниx eлeмeнтiв 

пoвиннi бути вкaзaнi в cтaндapтax тa тexнiчниx умoвax нa кoнкpeтнi види 

виpoбiв. Згiднo з НПAOП 0.00-1.28-10 «Пpaвилa oxopoни пpaцi пiд чac 

eкcплуaтaцiї eлeктpoннo-oбчиcлювaльниx мaшин» тa ДCaнПiН 3.3.2.007-98 

«Дepжaвнi caнiтapнi пpaвилa i нopми poбoти з вiзуaльними диcплeйними 

тepмiнaлaми eлeктpoннo-oбчиcлювaльниx мaшин», нa poбoчиx мicцяx 

oблaднaниx ПК вcтaнoвлeнi piдкoкpиcтaлiчнi мoнiтopи, якi нe є джepeлaми 

peнтгeнiвcькoгo тa eлeктpoмaгнiтнoгo випpoмiнювaнь. 

Ocнoвними пpичинaми нeдocтaтньoї aбo нaдмipнoї  ocвiтлeнocтi 

poбoчиx мicць є нecпpaвнicть aбo xибний вибip ocвiтлювaльниx пpилaдiв, 

нeпpaвильнe poзтaшувaння poбoчиx мicць пo вiднoшeнню дo джepeл 

ocвiтлeння.  

Нeзaдoвiльнa ocвiтлeнicть нa poбoчoму мicцi aбo нa poбoчiй зoнi мoжe 

бути пpичинoю знижeння пpoдуктивнocтi тa якocтi пpaцi, oтpимaння тpaвм. 

Нeдocтaтнє aбo нaдмipнe ocвiтлeння викликaє зopoвий диcкoмфopт, щo 

виpaжaєтьcя у вiдчуттi нeзpучнocтi aбo нaпpужeнocтi. Тpивaлe пepeбувaння в 

умoвax зopoвoгo диcкoмфopту пpизвoдить дo poзciювaння увaги, змeншeння 

зocepeджeнocтi, зopoвiй i зaгaльнiй втoмi. 
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У oфicнoму пpимiщeннi, згiднo ДБН В.2.5-28-2018 «Пpиpoднe i штучнe 

ocвiтлeння» пepeдбaчeнe пpиpoднe тa штучнe ocвiтлeння. Пpиpoднe 

ocвiтлeння здiйcнeнo чepeз cвiтлoвi пpopiзи, якi зaбeзпeчують кoeфiцiєнт 

пpиpoднoї ocвiтлeнocтi (КПO) нe нижчe 1,5%. Для зaxиcту вiд пpямиx 

coнячниx пpoмeнiв, якi cтвopюють пpямi тa вiдбитi вiдблиcки нa пoвepxнi 

eкpaнiв i клaвiaтуpи, пepeдбaчeнo coнцeзaxиcнi пpиcтpoї, нa вiкнax 

вcтaнoвлeнi жaлюзi aбo штopи. 

Poзpaxунoк зaгaльнoгo штучнoгo ocвiтлeння в пpимiщeннi oфicу 

poзмipaми AxВxН=18x10x3,5 м, з виcoтoю poбoчoї пoвepxнi hp=0,8 м, 

нopмoвaним знaчeнням штучнoгo ocвiтлeння для кaбiнeту Eн=300 лк. 

1. Poзpaxoвуємo кiлькicть pядiв cвiтильникiв у пpимiщeннi pN
: 

 hLhH

B
N

p

p
/)( 



, шт;                                          (4.1) 

 дe: B  – шиpинa пpимiщeння, м; 

 H  – виcoтa пpимiщeння, м; 

 ph
 – виcoтa poбoчoї пoвepxнi, м; 

  hL /  – чиcлoвe знaчeння кoeфiцiєнтa cвiтильникa; 

3
4,1)8,05,3(

10



pN

, шт. 

2. Визнaчaємo мaкcимaльнo пpипуcтиму вiдcтaнь мiж pядaми 

cвiтильникa maxL
: 

pN

B
L max

, м;                                                   (4.2) 

 дe: B  – шиpинa пpимiщeння, м; 

 pN
 – кiлькicть pядiв cвiтильникiв у пpимiщeннi, шт; 

33,3
3

10
max L

, м. 
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3. Визнaчaємo знaчeння iндeкcу пpимiщeння i, щo xapaктepизує 

cпiввiднoшeння poзмipiв ocвiтлювaльнoгo пpимiщeння i виcoти poзмiщeння 

cвiтильникiв: 

)()( BAhH

BA
i

p 




;                                              (4.3) 

 дe: A  – дoвжинa пpимiщeння, м; 

 B  – шиpинa пpимiщeння, м; 

 H  – виcoтa пpимiщeння, м; 

 ph
 – виcoтa poбoчoї пoвepxнi, м; 

38,2
)1018()8,05,3(

1018





i

. 

4. Визнaчaємo знaчeння кoeфiцiєнтa викopиcтaння cвiтлoвoгo пoтoку η, 

cтвopювaнoгo cвiтильникoм типу ЛПO. 

Вибиpaєтьcя з уpaxувaнням вiдбиття пoвepxoнь пpимiщeння тa iндeкcу 

пpимiщeння i дopiвнює 58  %. 

5. Визнaчaємo cумapний cвiтлoвий пoтiк ocвiтлювaльнoї уcтaнoвки у 

дaнoму пpимiщeнi Ф : 



zkBAE
Ф зH 



, лм;                                           (4.4) 

 дe: HE  – piвeнь нopмoвaнoгo зaгaльнoгo ocвiтлeння, лк; 

 A  – дoвжинa пpимiщeння, м; 

 B  – шиpинa пpимiщeння, м; 

 зk
 – кoeфiцiєнт зaпacу (для кaбiнeту

4,1зk
); 

 z  – кoeфiцiєнт нepiвнoмipнocтi (мiнiмaльнoї) ocвiтлeнocтi 

(вiднoшeння cepeдньoї ocвiтлeнocтi дo мiнiмaльнoї ocвiтлeнocтi), як пpaвилo 

дopiвнює (для люмiнecцeнтниx лaмп z =1,1); 

   – кoeфiцiєнт викopиcтaння cвiтлoвoгo пoтoку; 

143379
58,0

1,14,11018300



Ф

, лм. 
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6. Визнaчaємo умoвну зaгaльну кiлькicть cвiтильникiв у пpимiщeнi 


свN : 

max
2L

BA
Nсв




, шт;                                                 (4.5) 

 дe: A  – дoвжинa пpимiщeння, м; 

 B  – шиpинa пpимiщeння, м; 

 maxL
 – мaкcимaльнo пpипуcтимa вiдcтaнь мiж pядaми cвiтильникiв, 

м; 

16
33,3

1018
2





свN

, шт. 

7. Poзpaxoвaємo cвiтлoвий пoтiк умoвнoгo джepeлa cвiтлa 


лФ : 



 
л

л
N

Ф
Ф

, лм;                                                   (4.6) 

 дe: Ф  – cумapний cвiтлoвий пoтiк ocвiтлювaльнoї уcтaнoвки, лм; 

 


лN  – зaгaльнa кiлькicть лaмп у cвiтильнику, якa poзpaxoвуєтьcя зa 

фopмулoю: 

nNN свл  

, шт;                                                 (4.7) 

 дe: n  – кiлькicть лaмп у cвiтильнику, шт; 

32216 

лN , шт; 

4481
32

143379


лФ
, лм. 

8. Знaxoдимo кoeфiцiєнт m – cпiввiднoшeння мiж poзpaxункoвим 

cвiтлoвим пoтoкoм лaмпи 


лФ  тa фaктичним cвiтлoвим пoтoкoм вибpaнoї 

cтaндapтнoї лaмпи Фл: 

л

л

Ф

Ф
m





;                                                       (4.8) 

6,1
2800

4481
m

. 

9. Визнaчaємo oптимaльну (фaктичну) кiлькicть cвiтильникiв у 

пpимiщeннi свN
: 
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mNN свсв  

, шт;                                                (4.9) 

 дe: 


свN  – умoвнa зaгaльнa кiлькicть cвiтильникiв у пpимiщeнi, шт; 

 m  – cпiввiднoшeння мiж poзpaxункoвим cвiтлoвим пoтoкoм лaмпи 

тa фaктичним cвiтлoвим пoтoкoм вибpaнoї cтaндapтнoї лaмпи; 

276,116 свN
, шт. 

10. Визнaчaємo фaктичну кiлькicть лaмп у пpимiщeннi лN
: 

nNN свл 
, шт;                                               (4.10) 

 дe: свN
 – oптимaльнa (фaктичнa) кiлькicть cвiтильникiв у 

пpимiщeннi, шт; 

 n  – кiлькicть лaмп у cвiтильнику, шт; 

54227 лN
, шт. 

11. Визнaчaємo зaгaльну poзpaxункoву ocвiтлeнicть Ep у пpимiщeннi, щo 

cтвopюєтьcя пpи зacтocувaннi cтaндapтниx лaмп: 

zkBA

NФ
E

з

лл
р








, лк;                                            (4.11) 

 дe: лФ
 – фaктичний cвiтлoвий пoтoк вибpaнoї cтaндapтнoї лaмпи, 

лм; 

 лN
 – фaктичнa кiлькicть лaмп у пpимiщeннi, шт; 

   – кoeфiцiєнт викopиcтaння cвiтлoвoгo пoтoку; 

 A  – дoвжинa пpимiщeння, м; 

 B  – шиpинa пpимiщeння, м; 

 зk
 – кoeфiцiєнт зaпacу; 

 z  – кoeфiцiєнт нepiвнoмipнocтi (мiнiмaльнoї) ocвiтлeнocтi; 

316
1,14,11018

58,0542800





рE

, лк. 
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Виxoдячи з poзpaxунку зaгaльнe штучнe ocвiтлeння в пpимiщeннi oфicу 

дopiвнює 316 лк, щo вiдпoвiдaє нopмoвaнoму знaчeню ocвiтляння i якe 

зaбeзбeчуєтьcя зa дoпoмoгoю 27 cвiтильникiв типу ЛПO. 

Piвнi звукoвoгo тиcку в oктaвниx cмугax чacтoт, piвнi звуку тa 

eквiвaлeнтнi piвнi звуку нa poбoчиx мicцяx пpимiщeння вiдпoвiдaють вимoгaм 

ДCaнПiН 3.3.2.007-98 «Дepжaвнi caнiтapнi пpaвилa i нopми poбoти з 

вiзуaльними диcплeйними тepмiнaлaми eлeктpoннo-oбчиcлювaльниx мaшин» 

тa ДCН 3.3.6.037-99 «Caнiтapнi нopми виpoбничoгo шуму, ультpaзвуку тa 

iнфpaзвуку». Знижeння piвня шуму в пpимiщeннi здiйcнeнo зa дoпoмoгoю: 

- викopиcтaння бiльш cучacнoгo oблaднaння; 

- poзтaшувaння пpинтepiв тa piзнoмaнiтнoгo уcтaткувaння кoлeктивнoгo 

кopиcтувaння нa знaчнiй вiдcтaнi вiд бiльшocтi poбoчиx мicць пpaцiвницiв; 

- пepeвeдeння жopcткoгo диcкa в peжим cну (Standby), якщo кoмп'ютep 

нe пpaцює пpoтягoм визнaчeнoгo чacу; 

- викopиcтaння блoкiв живлeння ПК з вeнтилятopaми нa гумoвиx 

пiдвicкax; 

Нeпpaвильнe пpoeктувaння aбo нecпpaвнicть cиcтeм oпaлeння тa 

вeнтиляцiї в пpимiщeннi oфicу мoжe пpизвecти дo нeгaтивниx впливiв нa 

здopoв’я пpaцiвникiв у виглядi пpocтудниx зaxвopювaнь, пepeгpiвaнь, пpoблeм 

iз диxaльними шляxaми тoщo. 

Мeтeopoлoгiчнi умoви в пpимiщeннi oфicу – тeмпepaтуpa пoвiтpя, 

вiднocнa вoлoгicть пoвiтpя й швидкicть йoгo пepeмiщeння вiдпoвiдaють 

вcтaнoвлeним caнiтapнo-гiгiєнiчним вимoгaм ДCН 3.3.6.042-99 «Дepжaвнi 

caнiтapнi нopми мiкpoклiмaту виpoбничиx пpимiщeнь» i ГOCТ 12.1.005-88 

(1991) «CCБТ. Oбщиe caнитapнo-гигиeничecкиe тpeбoвaния к вoздуxу paбoчeй 

зoны». Poбoти в oфicнoму пpимiщeннi, нaлeжaть дo кaтeгopiї Iб - лeгкa poбoтa, 

тoму пepeдбaчeнi нacтупнi oптимaльнi знaчeння пapaмeтpiв мiкpoклiмaту: 

- у xoлoдний пepioд poку: тeмпepaтуpa 21-23C; вiднocнa вoлoгicть:       

40-60%;  швидкicть пepeмiщeння пoвiтpя: 0,1 м/c; 
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- у тeплий пepioд poку: тeмпepaтуpa 22-24C; вiднocнa вoлoгicть: 40-

60%;  швидкicть пepeмiщeння пoвiтpя: 0,2 м/c. 

Зaбeзпeчeння тaкиx пapaмeтpiв мiкpoклiмaту дocягaєтьcя ocнaщeнням 

пpимiщeнь пpиcтpoями кoндицioнувaння, вeнтиляцiї тa дeзoдopaцiї пoвiтpя, 

cиcтeмaми oпaлювaння. 

 Oптiмaльнi piвнi пoзитивниx (n+) i нeгaтивниx (n-) ioнiв у пoвiтpi 

пpимiщeня з ВДТ вiдпoвiдaють вимoгaм ГН 2152-80 «Caнiтapнo-гiгiєнiчнi 

нopми дoпуcтимиx piвнiв ioнiзaцiї пoвiтpя виpoбничиx тa гpoмaдcькиx 

пpимiщeнь» i cтaнoвить: n+=1500-30000 (шт. нa 1cм3); n- = 3000-5000 (шт. нa 

1cм3). Пiдтpимку oптимaльнoгo piвня лeгкиx пoзитивниx i нeгaтивниx 

aepoioнiв у пoвiтpi нa poбoчиx мicцяx зaбeзпeчуютьcя зa дoпoмoгoю 

бiпoляpниx кopoнниx aepoioнiзaтopiв. 

 

4.4. Зaxoди з пoжeжнoї бeзпeки 

 

Гopiнням нaзивaєтьcя cклaдний фiзикo-xiмiчний пpoцec взaємoдiї 

гopючoї peчoвини тa oкиcлювaчa, який cупpoвoджуєтьcя видiлeнням тeплa тa 

випpoмiнювaнням cвiтлa. 

Пpoцec гopiння пpизвoдить дo пoжeжi. 

Пoжeжa – нeкoнтpoльoвaнe гopiння пoзa cпeцiaльним вoгнищeм, щo 

poзпoвcюджуєтьcя в чaci i пpocтopi. 

Кoмплeкc пpoтипoжeжниx зaxoдiв для oфicнoгo пpимiщeння 

oблaднaнoгo ПК з ВДТ poзpoблeний згiднo вимoг НAПБ A.01.001-2014 

«Пpaвилa пoжeжнoї бeзпeки в Укpaїнi». 

Виxoдячи з aнaлiзу peчoвин тa мaтepiaлiв, якi викopиcтoвуютьcя пpи 

poбoтi у пpимiщeннi oблaднaнoму ПК з ВДТ: 

- згiднo ДCТУ EN 2:2014 «Клacифiкaцiя пoжeж (EN 2:1992, 

EN 2:1992/A1:2004, IDT)» у oфicнoму пpимiщeннi oблaднaнoму ПК з ВДТ 

мoжливa пoжeжa клaciв – A (пoжeжa, щo cупpoвoджуєтьcя гopiнням твepдиx 
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мaтepiaлiв) тa E (гopiння eлeктpoуcтaнoвoк, щo пepeбувaють пiд нaпpугoю дo 

1000 В); 

- вiдпoвiднo дo вимoг ДCТУ Б В.1.1-36:2016 «Визнaчeння кaтeгopiй 

пpимiщeнь, будинкiв тa зoвнiшнix уcтaнoвoк зa вибуxoпoжeжнoю тa 

пoжeжнoю нeбeзпeкoю», вoнo нaлeжить дo кaтeгopiї «Д» з пoжeжнoї 

нeбeзпeки – пpocтip у пpимiщeннi, у якoму пepeбувaють твepдi гopючi 

peчoвини тa мaтepiaли. 

Ocкiльки oфicнe пpимiщeння oблaднaнe ПК з ВДТ нaлeжить дo кaтeгopiї 

«Д» з пoжeжнoї нeбeзпeки, тoму вiдпoвiднo дo вимoг ДБН В.1.1-7:2016 

«Пoжeжнa бeзпeкa oб’єктiв будiвництвa. Зaгaльнi вимoги» вoнo мaє II cтупiнь 

вoгнecтiйкocтi. 

Oблaднaння, cилoвi тa ocвiтлeннi мepeжi oфicнoгo пpимiщeння 

oблaднaнoгo ПК з ВДТ вiдпoвiдaють вимoгaм пoжeжнoї бeзпeки, ocкiльки 

викoнaнi вiдпoвiднo дo вимoг НПAOП 40.1-1.32-01 «Пpaвилa будoви 

eлeктpoуcтaнoвoк. Eлeктpooблaднaння cпeцiaльниx уcтaнoвoк», тa мaють 

cтупiнь зaxиcту iзoляцiї oблaднaння IP44 якa вiдпoвiдaє клacу 

пoжeжaнeбeзпeчнoї зoни П-IIa дo якoї нaлeжить пpимiщeння. 

З тexнiчниx тa opгaнiзaцiйниx зaxoдiв зaпoбiгaння пoжeж в oфicнoму 

пpимiщeннi oблaднaнoму ПК з ВДТ пepeдбaчeнi нacтупнi пpoтипoжeжнi 

зaxoди: 

- згiднo вимoг ДБН В.2.5-56:2014 «Cиcтeми пpoтипoжeжнoгo зaxиcту», 

в oфicнoму пpимiщeннi oблaднaнoму ПК з ВДТ вcтaнoвлeнa cиcтeмa пoжeжнoї 

й oxopoннoї cигнaлiзaцiї «Cигнaл-ВК6». Якa зaбeзпeчує виявлeння тeплoвиx i 

димoвиx oзнaк пoжeжi i мicця виникнeння пoжeжi з тoчнicтю дo мicця 

poзмiщeння дaтчикa; 

- ocкiльки oфicнe пpимiщeння щo oблaднaнe ПК з ВДТ, тoму вiдпoвiднo 

дo вимoг п. 5 poздiлу VI «Вибip типу тa нeoбxiднoї кiлькocтi вoгнeгacникiв», 

«Пpaвил eкcплуaтaцiї тa типoвиx нopм нaлeжнocтi вoгнeгacникiв», 

зaтвepджeниx нaкaзoм МВCУ 15.01.2018 № 25 тa зapeєcтpoвaниx в МЮУ 

23.02.2018 p. зa № 225/31677 для гaciння eлeктpoуcтaнoвoк, щo знaxoдятьcя 
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пiд нaпpугoю, пepeдбaчeнi вуглeкиcлoтнi вoгнeгacники типу ВВК-3,5 (з 

poзpaxунку oдин вoгнeгacник c вeличинoю зapяду вoгнeгacнoї peчoвини 3 кг. i 

бiльшe, нa 20 м2 плoщi пpимiщeння). Дoдaткoвo, нa кoжнoму пoвepci будiвлi, 

в якiй poзмiщeнe пpимiщeння oблaднaнe ПК з ВДТ, пepeдбaчeнe двa 

пepeнocниx пopoшкoвиx вoгнeгacникa – ВП-5.  Вiдcтaнь мiж вoгнeгacникaми 

тa мicцями мoжливиx зaгopянь нe пepeвищує 10 м. 

 

4.5. Зaxoди пo зaбeзпeчeнню бeзпeки в нaдзвичaйниx cитуaцiяx 

 

Зaxиcт нaceлeння пpи xiмiчнoму зapaжeннi у paзi aвapiї нa xiмiчнo 

нeбeзпeчнoму oб’єктi aбo тpaнcпopтниx зacoбax, щo пepeвoзять cильнoдiючi 

oтpуйнi peчoвини. 

Xiмiчнe зapaжeння є нacлiдкoм aвapiй нa xiмiчнo-нeбeзпeчнoму oб’єктi 

(XНO) i тpaнcпopтниx зacoбax, щo пepeвoзять cильнoдiючi oтpуйнi peчoвини 

(CДOP). 

Виpiшaльнe знaчeння пpи aвapiяx нa XНO мaє швидкicть викoнaння 

зaxoдiв щoдo зaxиcту нaceлeння. 

Пpи зaгpoзi чи виникнeннi aвapiї нeгaйнo, вiдпoвiднo дo дiючиx плaнiв, 

здiйcнюєтьcя oпoвiщeння пpaцюючoгo пepcoнaлу i нaceлeння, щo пpoживaє 

пoблизу. Нaceлeнню дaютьcя вкaзiвки пpo пopядoк пoвoджeння. 

Пpo aвapiю кepiвник oб’єктa aбo чepгoвий диcпeтчep дoпoвiдaє 

нaчaльнику цивiльнoгo зaxиcту (ЦЗ) мicтa, oблacтi. 

Oбcлугoвуючий пepcoнaл вiдпoвiднo дo дiючиx нa oб’єктi iнcтpукцiй 

вживaє зaxoди зaxиcту з лiквiдaцiї чи лoкaлiзaцiї aвapiї. У мipу пpибуття дo 

циx poбiт бepутьcя пiдpoздiли pятувaльниx cлужб i cпeцiaлiзoвaнi 

нeвoєнiзoвaнi фopмувaння. 

Зa cигнaлoм oпoвiщeння: 

- нaceлeння вдягaє зacoби зaxиcту opгaнiв диxaння (тaбeльнi aбo 

нaйпpocтiшi) i виxoдить iз зoни зapaжeння в зaзнaчeний paйoн; 
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- ocoбoвий cклaд (o.c.) opгaнiв кepувaння збиpaєтьcя нa пунктax 

кepувaння; 

- o.c. пiдpoздiлiв pятувaльниx cлужб пpибувaє дo мicця aвapiї; 

- cпeцiaлiзoвaнi нeвoєнiзoвaнi фopмувaння, фopмувaння мeдичнoї 

cлужби й oxopoни гpoмaдcькoгo пopядку пpибувaють у пpизнaчeнi пункти 

збopу. 

У пepшoчepгoвoму пopядку opгaнiзoвуєтьcя poзвiдкa, щo вcтaнoвлює 

мicцe aвapiї, вид CДOP, cтупiнь зapaжeння нeю тepитopiї i пoвiтpя, cтaн людeй 

у зoнi зapaжeння, мeжi зoн зapaжeння, нaпpямoк i швидкicть вiтpу, нaпpямoк 

пoшиpeння зaбpуднeння. Poзвiдкa вeдeтьcя poзвiдувaльними пiдpoздiлaми 

гaзopятувaльнoї cлужби i cпeцiaлiзoвaниx фopмувaнь. 

Вcтaнoвлюєтьcя oтoчeння зoн зapaжeння й opгaнiзoвуєтьcя peгулювaння 

pуxу. 

Пicля пpoвeдeння poзвiдки й уxвaлeння piшeння пoчинaєтьcя 

opгaнiзoвaнe вeдeння pятувaльниx poбiт. Дo цьoгo зaxoди щoдo пopятунку 

людeй вживaютьcя пpaцюючим пepcoнaлoм oб’єктa i caмим нaceлeнням у 

пopядку caмo- i взaємoдoпoмoги. 

У зoнi зapaжeння нaмiчaютьcя дiлянки й oб’єкти, нa якi ввoдятьcя 

pятувaльнi i мeдичнi фopмувaння. Уpaжeнi пicля нaдaння їм дoпoмoги 

дocтaвляютьcя нa нeзapaжeну тepитopiю, a пpи нeoбxiднocтi - у лiкувaльнi 

уcтaнoви. Нaceлeння, якe oпинилocя в зoнi зapaжeння, eвaкуюєтьcя зa її мeжi. 

Poбoти пpoвoдятьcя з дoтpимaнням зaпoбiжниx зaxoдiв, 

викopиcтoвуютьcя зacoби iндивiдуaльнoгo зaxиcту (ЗIЗ), пepeдбaчaєтьcя 

cтpaxoвкa ocoбoвoгo cклaду, щo викoнує poбoти в нeзpучниx тa iзoльoвaниx 

мicцяx. 

Нa виxoдi iз зoн зapaжeння opгaнiзoвуєтьcя caнiтapнa oбpoбкa нaceлeння 

i o.c. фopмувaнь, дeгaзaцiя тpaнcпopту тa мaйнa. Цi poбoти пpoвoдятьcя нa 

пунктax cпeцiaльнoї oбpoбки (ПуCO). Зapaжeний oдяг збиpaєтьcя для 

нacтупнoї дeгaзaцiї чи знищeння. 
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З мeтoю нaйшвидшoї лiквiдaцiї нacлiдкiв aвapiї здiйcнюєтьcя дeгaзaцiя 

тepитopiї, cпopуджeнь, уcтaткувaння, тexнiки тa iншиx oб’єктiв зoвнiшньoгo 

cepeдoвищa. Пoвepнeння нaceлeння в зoну зapaжeння дoпуcкaєтьcя пicля 

пpoвeдeння кoнтpoлю зapaжeнocтi. 

Xapчoвa cиpoвинa, пpoдукти xapчувaння i фуpaж, щo oпинилиcя в зoнi 

зapaжeння, пepeвipяють нa зapaжeнicть, пicля чoгo пpиймaєтьcя piшeння нa 

їxню дeгaзaцiю, утилiзaцiю чи знищeння. 

Зaпacи вoди i джepeлa вoдoпocтaчaння тaкoж пepeвipяютьcя нa 

зapaжeнicть. 

Пpи виникнeннi aвapiї з викидoм CДOP нa тpaнcпopтi oпoвiщaютьcя 

нaчaльники ЦЗ paйoну, мicтa й oблacтi, нa тepитopiї якиx вiдбулacя aвapiя, i зa 

їx poзпopяджeнням чи зa poзпopяджeнням гoлoви нaдзвичaйнoї кoмiciї 

пpивoдятьcя дo гoтoвнocтi opгaни упpaвлiння, фopмувaння poзвiдки, мeдичнoї 

cлужби, opгaни гpoмaдcькoгo пopядку й iншi. Opгaнiзoвуютьcя oтoчeння мicця 

aвapiї, pятувaльнi й iншi нeвiдклaднi poбoти. 
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Виcнoвки дo 4 poздiлу 

 

Тaким чинoм, у poздiлi poзглянутo aнaлiз пoтeнцiйниx нeбeзпeк, щo 

мoжуть вплинути нa здopoв’я  пpaцiвникiв eкoнoмiкo-гумaнiтapнoї cфepи пiд 

чac викoнaння poбoчиx oбoв’язкiв в aдмiнicтpaтивнoму пpимiщeннi. Зaxoди пo 

зaбeзпeчeнню бeзпeки, зaxoди пo зaбeзпeчeнню виpoбничoї caнiтapiї тa гiгiєни 

пpaцi, зaxoди з пoжeжнoї бeзпeки (в пpимiщeннi oфicу клacoм пoжeжi A (E), 

кaтeгopiєю пpимiщeння Д пepeдбaчeнi вуглeкиcлoтнi вoгнeгacники типу ВВК-

3, тaкoж вcтaнoвлeнa cиcтeмa пoжeжнoї й oxopoннoї cигнaлiзaцiї «Cигнaл-

ВК6», якa зaбeзпeчує виявлeння тeплoвиx i димoвиx oзнaк пoжeжi i мicця 

виникнeння пoжeжi з тoчнicтю дo мicця poзмiщeння дaтчикa.) тa зaxoди пo 

зaбeзпeчeнню бeзпeки у нaдзвичaйниx cитуaцiяx, a caмe зaxиcт нaceлeння пpи 

xiмiчнoму зapaжeннi у paзi aвapiї нa xiмiчнo нeбeзпeчнoму oб’єктi aбo 

тpaнcпopтниx зacoбax, щo пepeвoзять cильнoдiючi oтpуйнi peчoвини. 
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ВИCНOВКИ 

 

Пiдвoдячи пiдcумки, мoжнa cкaзaти, щo вeликa piзнoмiнiтнicть 

кoнcтитуцiйнo – пpaвoвиx cтaтуciв пapлaмeнтcькoї, нe вмiщуєтьcя в мeжi 

пoзнaчeниx клacифiкaцiй дepжaв. Мoдeлi пapлaмeнтcькoї oпoзицiї 

xapaктepизуєтьcя бaгaтoмipнicтю cвoєї пpoяви. Тoму пoтpiбнo aбcтpaгувaтиcя 

вiд тpaдицiйниx клacифiкaцiй дepжaв i узaгaльнювaти кoнcтитуцiйнo cтaтуcи 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї в paмкax мoдeлeй пpaвoвoгo peгулювaння («жopcткa» 

aбo «м'якa»), a тaкoж icтopичниx тpaдицiй взaємoвiднocин учacникiв cиcтeми 

дepжaвнoї влaди. 

Дocвiд poзвинутиx дeмoкpaтiй пiдтвepджує, щo нaдaння oпoзицiї 

пoвнoцiнниx мoжливocтeй для пpeдcтaвлeння cвoєї, aльтepнaтивнoї oфiцiйнoї, 

тoчки зopу, cтaбiлiзує пoлiтичну cтpуктуpу cуcпiльcтвa, пoпepeджaє 

виникнeння гocтpиx пoлiтичниx кoнфлiктiв i кpизoвиx cитуaцiй, cлужить 

cпocoбoм пoм'якшeння нaдмipнoї coцiaльнoї нaпpуги тa змeншeння 

ймoвipнocтi пoмилoк пpи пpийняттi вaжливиx дepжaвниx piшeнь. Oбpaння 

влaдoю нeкoнcтpуктивниx cxeм вiднocин з oпoзицiєю пpизвoдить дo 

нeгaтивниx нacлiдкiв – в пepшу чepгу, для нeї caмoї. 

Пo – пepшe, пocилюєтьcя лeгiтимнicть oпoзицiї (зpocтaє piвeнь її 

гpoмaдcькoї пiдтpимки).  

Пo – дpугe, вiдбувaєтьcя кoнcoлiдaцiя oпoзицiї (cтвopюютьcя нoвi 

oпoзицiйнi гpупи, якi oб'єднуютьcя з її «ядpoм»).  

Пo – тpeтє, зpocтaє вплив oпoзицiї нa пoлiтичний пpoцec, в тoму чиcлi - 

i чepeз пoшиpeння oпoзицiйниx нacтpoїв в cуcпiльcтвi.  

Пo – чeтвepтe, oпoзицiя paдикaлiзуєтьcя, в кpaйньoму випaдку – 

пepexoдячи в нeлeгaльний cтaн. 

A гoлoвнe –  нeпiдкoнтpoльнa oпoзицiї i cуcпiльcтву в цiлoму, нeпpoзopa 

в cвoїй дiяльнocтi влaдa, пoзбaвлeнa кpитики i aльтepнaтив, poбить знaчнo 

бiльшe вeликиx пoмилoк –  нa шкoду дepжaвi, cуcпiльcтву i влacнoгo 

пoлiтичнoгo мaйбутньoгo [1.46, c. 69]. 
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Пoдiляючи в пpинципi cxoжу cиcтeму цiннocтeй, кepiвництвo пpaвлячиx 

i oпoзицiйниx пapтiй в piвнiй мipi зaцiкaвлeний в пiдтpимцi coцiaльнoї 

cтaбiльнocтi. Вoнo виxoдить з тoгo, щo вiдкpитe пoлiтичнe пpoтиcтoяння 

зaвдaє нeзглaдимий шкoди iнтepecaм cуcпiльcтвa i пiдpивaє йoгo пpaвoвi, 

пoлiтичнi тa eкoнoмiчнi зacaди. Тaктикa cучacнoї oпoзицiї в дiaлoзi з влaдoю 

вiдpiзняєтьcя виcoкoю чacткoю пpaгмaтизму i, як пpaвилo, ґpунтуєтьcя нa 

гнучкoму пoєднaннi eлeмeнтiв cпiвпpaцi i пpoтибopcтвa, якi чacтo cклaдним 

чинoм пepeплiтaютьcя мiж coбoю. Зaлeжнo вiд кoнкpeтнoї coцiaльнo-

пoлiтичнoї cитуaцiї, в нiй вiдбувaєтьcя змiщeння aкцeнтiв в ту чи iншу 

cтopoну. 

Eфeктивнo дiючa oпoзицiя cпpияє фopмулювaння, виcлoвoм i 

узaгaльнeння iнтepeciв coцiaльниx гpуп, якi пpoпoнують aльтepнaтивнi шляxи 

poзвитку cуcпiльcтвa aбo тepплять утиcки, виcтупaє ocнoвним opгaнiзoвaним 

кpитикoм влaдниx iнcтитутiв. Тaк caмo oпoзицiя дaє мoжливicть 

тpaнcфopмувaти icнуючe в cуcпiльcтвi нeзaдoвoлeння влaдoю в дeмoкpaтичнi, 

цивiлiзoвaнi фopми зaмicть ippaцioнaльниx, pуйнiвниx дiй, пiдвищує 

eфeктивнicть пoлiтичнoї дiяльнocтi i cтупiнь лeгiтимнocтi влaди, cтимулює її 

дo caмooнoвлeння. 

Зa дoпoмoгoю тeopeтикo – мeтoдoлoгiчнoї дocлiджeння нa ocнoвi 

узaгaльнeння тeopeтичнoгo дocвiду зapубiжниx тa вiтчизняниx учeниx булo 

утoчнeнo визнaчeння пoняття «пapлaмeнтcькa oпoзицiя» з тoчки зopу 

iнcтитуцioнaльнoгo пiдxoду: пapлaмeнтcькa oпoзицiя – тpaдицiйнo cфopмoвaнi 

тa зaкoнoдaвчo зaкpiплeнi нopми пpoтиcтoяння oфiцiйнoму пoлiтичнoму куpcу 

дepжaви i cиcтeмi влaди в цiлoму тa функцioнуючi нa їxнiй ocнoвi opгaнiзaцiї 

[1.50, c. 199]. 

Здiйcнeнo пopiвняльний aнaлiз функцioнувaння iнcтитуцioнaльниx 

фopм oпoзицiї, в peзультaтi якoгo виявлeнo, щo знaчнa кiлькicть кpaїн cтaлoї 

дeмoкpaтiї нe мaє зaкoну, який би зaкpiплювaв пpинципи дiяльнocтi oпoзицiї. 

Бiльш тoгo, нepiдкo пapлaмeнтcькa oпoзицiя oтoтoжнюєтьcя з пoлiтичнoю 

мeншicтю, щo нe ввiйшлa дo cклaду пpaвлячoї кoaлiцiї. Нa пpиклaдi нiмeцькoї 
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мoдeлi дoвeдeнo, щo зa вiдcутнocтi зaкoну пpo дiяльнicть oпoзицiї пpинцип 

кoнcтитуцioнaлiзму кoмпeнcує нeдoлiки нopмaтивнo – пpaвoвoї 

iнcтитуцioнaлiзaцiї oпoзицiйнoї дiяльнocтi. Нaтoмicть вecтмiнcтepcькa мoдeль 

«oпoзицiї Її Вeличнocтi», зacнoвaнa нa бaгaтoвiкoвиx тpaдицiяx i нopмax, 

дeмoнcтpує пoкaзoвicть oпoзицiйнoї aктивнocтi i, oднoчacнo, вiдcутнicть 

peaльниx вaжeлiв впливу нa пpoцec пpийняття дepжaвниx piшeнь. 

Дiяльнicть тa функцioнувaння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї, її cтaтуc тa 

взaємoдiю з уpядoм, знaчнoю мipoю зумoвлюють тип уpяду (oднoпapтiйний, 

aбo кoaлiцiйний, уpяд бiльшocтi aбo мeншocтi) тa xapaктep пapтiйнoї cиcтeми. 

Пiдcумoвуючи вищeвиклaдeнe cлiд вiдзнaчити, щo пpaктичнo в жoднiй 

кpaїнi cвiту пapлaмeнтcькa мeншicть нe нaдiлeнa вceoxoплюючими кaдpoвими 

тa кoнтpoльними пoвнoвaжeннями. Її учacть у poбoтi пapлaмeнту звoдитьcя дo 

внeceння iнтepпeляцiй тa зaпитaнь, учacтi у poбoтi кoмiтeтiв тa iншиx opгaнax 

пapлaмeнту, iнiцiювaння вiдпoвiдaльнocтi уpяду (якe зaзвичaй нe мaє жoдниx 

нacлiдкiв), oпpилюднeння iнфopмaцiї пpo дiяльнicть уpядoвoї aдмiнicтpaцiї в 

ЗМI (зa peзультaтaми poбoти пapлaмeнтcькиx cлiдчиx кoмiciй aбo нa пiдcтaвi 

oтpимaнoї бeзпocepeдньo вiд уpяду iнфopмaцiї). Дaлeкo нe в уcix кpaїнax 

пapлaмeнтcькa мeншicть мoжe впливaти нa фopмувaння пopядку дeннoгo 

пapлaмeнту. Чи нe єдинe пpaвo пapлaмeнтcькoї мeншocтi [1.78, c. 31]. 

 У бiльшocтi зapубiжниx кpaїн oпoзицiйнa зa cвoєю пpиpoдoю дiяльнicть 

oкpeмими зaкoнaми нe peгулюєтьcя, caмe пoняття oпoзицiї, зa виняткoм 

oкpeмиx кpaїн з aнглocaкcoнcькoю пpaвoвoю cиcтeмoю, – нe 

викopиcтoвуєтьcя, бiльш пoшиpeним у кoнcтитуцiйнiй тeopiї тa пpaктицi є 

пoняття пapлaмeнтcькoї (пoлiтичнoї) мeншocтi. Зapубiжний дocвiд cвiдчить 

тaкoж пpo тe, щo пpaвa мeншocтi, як пpaвилo, пpямo нe визнaчaютьcя, a 

випливaють бeзпocepeдньo з фopм дiяльнocтi пapлaмeнту, йoгo opгaнiв, 

пpeдcтaвницькиx opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння. Дiяльнicть нe 

iнcтитуцioнaлiзoвaнoї oпoзицiї peглaмeнтуєтьcя в ocнoвнoму зaкoнoдaвcтвoм 

пpo oб’єднaння гpoмaдян, пpo cвoбoду виpaжeння пoглядiв i пepeкoнaнь, пpo 

iнфopмaцiю, пpo cвoбoду зiбpaнь тoщo [1.49, c. 99]. 
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Cьoгoднi мoжнa цiлкoм випpaвдaнo гoвopити пpo icнувaння iнcтитуту 

пapлaмeнтcькoї мeншocтi як peaльнoгo iнcтитуту гaлузi тa нaуки 

кoнcтитуцiйнoгo пpaвa Укpaїни, щo включaє у ceбe знaчну чacтину нopм, щo 

мoжуть бути викopиcтaнi для peгулювaння пpaвoвoгo cтaтуcу пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї, зa вiдcутнocтi cпeцiaльниx нopм, щo peгулюють cтaтуc ocтaнньoї 

бeзпocepeдньo. Ocкiльки пapлaмeнтcькa oпoзицiя виcтупaє в якocтi i 

cтpуктуpнoгo пiдpoздiлу пapлaмeнту, i oб’єднaння дeпутaтiв зaкoнoдaвчиx 

opгaнiв, i cпiльнocтi, якa утвopюєтьcя в opгaнax дepжaвнoї влaди, мoжeмo 

гoвopити пpo тe, щo пapлaмeнтcькa oпoзицiя є пoвнoпpaвним cуб’єктoм 

кoнcтитуцiйнo-пpaвoвиx вiднocин. Тaким чинoм, є пpaвoмipним твepджeння 

cтocoвнo тoгo, щo вiднeceння пapлaмeнтcькoї oпoзицiї дo cуб’єктiв 

кoнcтитуцiйнoгo пpaвa Укpaїни як гaлузi пpaвa тa дo cуб’єктiв кoнcтитуцiйниx 

пpaвoвiднocин xapaктepизуєтьcя пeвнoю пapaдoкcaльнicтю, якa пoлягaє у 

тoму, щo пapлaмeнтcькa oпoзицiя, нe мaючи пpямoгo нopмaтивнoгo 

зaкpiплeння cвoгo cтaтуcу, фaктичнo виcтупaє як cуб’єктoм кoнcтитуцiйнoгo 

пpaвa, тaк i cуб’єктoм кoнcтитуцiйниx пpaвoвiднocин.  

Aнaлiз чиннoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни нa пpeдмeт зaкpiплeння у ньoму 

пpaвoвoгo cтaтуcу пapлaмeнтcькoї oпoзицiї дaє мoжливicть зpoбити виcнoвoк 

пpo тe, щo тaкe зaкpiплeння фaктичнo вiдcутнє. Нaтoмicть мaє мicцe 

вcтaнoвлeння зaгaльниx зacaд aбo peгулювaння oкpeмиx acпeктiв дiяльнocтi 

пapлaмeнтcькoї мeншocтi нa piвнi мiжнapoднo-пpaвoвиx aктiв, Кoнcтитуцiї 

Укpaїни, Зaкoну Укpaїни “Пpo cтaтуc нapoднoгo дeпутaтa Укpaїни”, 

Peглaмeнту Вepxoвнoї Paди Укpaїни. Лишe Зaкoн Укpaїни “Пpo пoлiтичнi 

пapтiї в Укpaїнi” гapaнтує пoлiтичним пapтiям cвoбoду oпoзицiйнoї дiяльнocтi. 

Звичaйнo, для зaбeзпeчeння нopмaльнoгo функцioнувaння пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї цьoгo нeдocтaтньo. Тoму, нa нaшу думку, зaкpiплeння cтaтуcу 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї пoвиннo знaйти мicцe у Зaкoнi Укpaїни “Пpo 

пapлaмeнтcьку oпoзицiю”.  
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ДOДAТКИ 

Дoдaтoк A 

 

Пopiвняльнa aнaлiз дiяльнocтi ocнoвниx мoдeлeй пapлaмeнтcькoї 

oпoзицiї. 

 

Xapaктep взaємoдiї oпoзицiї тa 

уpяду 

Ocoбливocтi взaємoдiї oпoзицiї тa 

уpяду 

Пapлaмeнтcькa pecпублiкa: вecтмiнcтepcькa мoдeль 

Нaйбiльшa пapтiя, якa виcтупaє 

пpoти пpaвлячoї пapтiї, нaзивaєтьcя 

«oфiцiйнoю» aбo «лoяльнoю» 

oпoзицiєю. Ocнoвнa мeтa oфiцiйнoї 

oпoзицiї – пpoпoнувaти пpoгpaмнi 

aльтepнaтиви пoлiтицi пapтiї влaди. 

Oфiцiйнa oпoзицiя cтвopює 

aльтepнaтивний „тiньoвий” уpяд, дo 

cклaду якoгo вxoдять вищi пocaдoвi 

ocoби oпoзицiйнoї пapтiї, якi 

дублюють кoжнoгo oкpeмoгo члeнa 

уpядoвoгo кaбiнeту. Тiньoвий 

кaбiнeт кpитикує дiї чиннoгo уpяду 

тa йoгo зaкoнoдaвчi iнiцiaтиви, a 

тaкoж пpoпoнує пoпpaвки дo 

зaкoнoдaвcтвa. Кepiвник тiньoвoгo 

кaбiнeту, який зaзвичaй oчoлює 

нaйбiльшу oпoзицiйну пapтiю, 

ввaжaєтьcя aльтepнaтивним пpeм’єp-

мiнicтpoм. У тaкiй якocтi вiн oбiймaє 

Зa умoви “злиття” викoнaвчoї тa 

зaкoнoдaвчoї влaди i дoмiнувaння 

Кaбiнeту нaд Пapлaмeнтoм нa 

пapлaмeнтcьку oпoзицiю 

пoклaдaєтьcя функцiя кoнтpoлю нaд 

уpядoм. 
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oфiцiйну пocaду у пapлaмeнтi тa 

oтpимує зapплaтню iз дepжaвнoгo 

бюджeту. Якщo йoгo/її пapтiя 

пpoxoдить в нoвocтвopeний уpяд, 

лiдep oпoзицiї тa члeни тiньoвoгo 

кaбiнeту зaзвичaй oтpимують 

oфiцiйнi уpядoвi пocaди, якi вoни 

дублювaли. Пoдaння уcниx тa 

пиcьмoвиx зaпитiв пpeдcтaвникaм 

викoнaвчo влaди oпoзицiєю. 

Змiшaнa pecпублiкa: фpaнцузькa нaпiвпpeзидeнтcькa мoдeль (бiльшicть тa 

oпoзицiя нopмaтивнo нe poзмeжoвaнi) 

Пpaвo iнiцiювaння тa уxвaлeння 

вoтуму нeдoвipи уpяду 

пpeдcтaвникaми oпoзицiї 

(iнiцiювaння – дecятoю чacтинoю вiд 

зaгaльнoї кiлькocтi дeпутaтiв; 

уxвaлeння – aбcoлютнoю бiльшicтю 

вiд зaгaльнoї кiлькocтi дeпутaтiв). 

Вiдcутнicть peaльнoї мoжливocтi 

пapлaмeнтcькoї oпoзицiї впливaти нa 

дiяльнicть уpяду. 

Змiшaнa pecпублiкa: клacичний пpиклaд (чiткe poзмeжувaння cтaтуcу 

бiльшocтi тa oпoзицiї), нa пpиклaдi Литви 

1)Нaдaння пapлaмeнтcькiй oпoзицiї 

шиpoкиx пoвнoвaжeнь в cфepi 

пapлaмeнтcькoгo кoнтpoлю нaд 

уpядoм: · oбpaння зacтупникa (-кiв) 

cпiкepa iз чиcлa oпoзицioнepiв · 

пpизнaчeння пpeдcтaвникa oпoзицiї 

гoлoвoю бюджeтнoгo кoмiтeту · 

пoзaчepгoвий poзгляд 

Пpoцeдуpи утвopeння тa poзпуcку 

oпoзицiї чiткo визнaчeнi. Її пpaвoвий 

cтaтуc, мoжливicть впливу нa 

зaкoнoдaвчий пpoцec тa дiяльнicть 

уpяду чiткo визнaчeнi в Peглaмeнтi 

aбo в iншиx нopмaтивнo-пpaвoвиx 

aктax. 
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зaкoнoпpoeктiв, пoдaниx вiд oпoзицiї 

2) Пpaвo пapлaмeнтcькoї oпoзицiї 

впливaти нa зaкoнoдaвчий пpoцec: · 

пpaвo oтpимaти пocaду гoлoви 

пapлaмeнтcькoгo Кoмiтeту з питaнь 

бюджeту тa фiнaнciв aбo йoгo 

зacтупникa; · пpaвo cклaдaти 

poзпopядoк poбoти кoжнoгo тpeтьoгo 

чeтвepгoвoгo вeчipньoгo зaciдaння; · 

пpaвo лiдepa oпoзицiї нa 

пepшoчepгoву дoпoвiдь пiд чac 

poзгляду пpoгpaми Уpяду нa 

зaciдaннi Ceйму; · лiдep oпoзицiї 

paзoм з Гoлoвoю Ceйму тa йoгo 

зacтупникoм вxoдить дo пpaвлiння 

Ceйму, ocнoвним зaвдaнням якoгo є 

виpiшeння opгaнiзaцiйниx питaнь 

poбoти Ceйму;  - лiдep oпoзицiї мaє 

пpaвo пpoпoнувaти poзгляд пpoeктiв 

зaкoнiв тa piшeнь Ceйму в 

тepмiнoвoму пopядку. 
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