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Аманязов Ходжаняз 

 

ВЕСТМІНСТЕРСЬКА МОДЕЛЬ ВІДНОСИН 

 

Таким чином історично першою склалася британська (т. зв. 

Вестмінстерська) модель відносин між владою та опозицією, поширена 

також на Австралію, Ірландію, Канаду, Нову Зеландію та ін. [1, с. 18]. У 

цих країнах стала традиційною низка конкретних способів гарантувати 

права опозиції. Наприклад, у Великобританії протягом кожної парла-

ментської сесії має відбутися 20 «Днів опозиції» – днів, коли порядок 

денний визначається опозицією, і вона використовує їх для порушення 

вигідних для себе (і неприємних для уряду) питань. При цьому порядок 

денний 17 днів визначається найбільшою опозиційною партією – 

«Опозицією Її Величності», а право використати решту днів надано іншим 

опозиційним партіям [1, с. 5]. З іншого боку, опозиція має вплив на владу 

через постійні комітети парламенту. Так, наприклад, у Канаді, хоча 

більшість комітетів і очолюється представниками урядової партії, опозиція 

отримує посади перших заступників голів; у парламентах же конкретних 
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провінцій представники опозиції можуть обіймати посади голів 

контрольних комітетів. В цілому, в демократичних країнах фракції 

пропорційно представлені в комітетах (комісіях), ділять між собою пости 

керівників комітетів. 

Характерною рисою Вестмінстерської моделі можна, мабуть, 

вважати надання статусу «Опозиції його Величності» не будь-якій 

політичній партії, що не взяла участі у формуванні органів влади, але лише 

тій, яка теоретично спроможна самостійно сформувати уряд. На що, власне 

кажучи, вона і претендує. На таку парламентську опозицію і покладається 

так звана функціональна «тріада»: контроль, критика, альтернатива. Лідер 

опозиції, який формально затверджується головою держави – королевою, 

отримує додаткову платню. Формування, діяльність і повноваження 

опозиції як певного правового суб’єкту досить рідко регулюється 

конституційним правом, проте Вестмінстерська модель це допускає. 

Хрестоматійним тут є приклад Великобританії, де ще у 1826 році з’явилося 

поняття «Опозиція Його/Її Величності», а з 1937 року, за Актом про 

міністрів, лідер Опозиції отримує платню з державного бюджету. Ця  

ж практика застосовується в інших країнах, що запровадили 

«Вестмінстерську» модель парламентаризму – в основному це колишні 

британські колонії та домініони: Австралія, Індія, Малайзія, Канада тощо 

[1, с. 5].  

Опозиційна партія формує «тіньовий кабінет». Існує також традиція 

обов’язкового представництва у парламентських комісіях депутатів як 

більшості, так і опозиційної меншості [3, с. 17]. Лідер опозиції формально 

затверджується главою держави – королевою Великобританії, опозиційна 

партія формує «тіньовий кабінет міністрів». Існує також традиція 

обов’язкового представництва у кожній парламентській комісії депутатів 

як від партії більшості, так і від опозиційної меншості [3, с. 18].  

Поняття «Опозиція Його/Її Величності» у Великобританії з’явилося 

ще у 1826 р. Чітко виражену провладно-опозиційну структуру британ-

ського Парламенту зумовила, насамперед, двопартійна система, що існує у 

цій країні, а також мажоритарна виборча система відносної більшості, за 

якою проводяться вибори до нижньої палати Парламенту. Парламентська 

опозиція у Великобританії може бути визначена як лояльна опозиція. 

Існуючий у Великобританії порядок регулювання правового статусу 

парламентської більшості та парламентської меншості у нижній палаті 

Парламенту відноситься до англосаксонського типу регулювання, який 

характеризується регламентуванням статусу парламентської більшості та 

парламентської меншості конвенційними нормами, освяченими політич-

ними традиціями; в окремих випадках, додержання цих норм забезпечу-

ється судами, що діють на підставі права справедливості (прецедентного 

права). 
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Проте, з такого розподілу на «партію влади» та «партію опозиції» 

зовсім не випливає, що представники решти опозиції, які пройшли до 

парламенту, не мають жодних прав. Наприклад, як ми вже зазначали вище, 

існує традиція резервування певних днів для дебатів, тематика яких 

визначається лідерами решти опозиційних партій [3, с. 18].  

У британській Палаті Громад зі 160 сесійних днів кожний восьмий – 

опозиційний. Це означає, що в ці дні питання, які пропонує на розгляд 

опозиція, мають пріоритет над урядовими питаннями. Процедуру 

узгодження днів опозиції насправді не описано чітко у законодавстві: на 

практиці її узгоджують координатори головних партій під час своїх 

регулярних зустрічей. Уряд зазвичай має близько двох-трьох днів на 

підготовку до кожного з таких днів. 

На сьогоднішній день можливості опозиції у британському парламенті 

підтримуються за допомогою різноманітних засобів. Британська опозиція 

щотижня ставить запитання прем’єр-міністру на які він відповідає в 

парламенті. Щомісяця парламентарії ставлять запитання і окремим 

міністерствам. Право опозиції на регулярних засадах ставити запитання до 

всіх членів уряду, у тому числі до прем’єр-міністра, відіграє ключову роль 

у забезпеченні підзвітності уряду. Особливо важливо, що опозиційні й 

урядові депутати мають однакові можливості щодо кількості запитань, 

незалежно від того, скільки місць має кожна з партій. Такий розподіл 

запобігає нейтралізації парламенту урядом навіть у разі існування великої 

проурядової більшості. 

На сьогоднішній день в європейських країнах права «парламентської 

опозиції» та «парламентської меншості» частіше забезпечуються 

непрямим шляхом – через права фракцій. Прикладом таких «прав малих 

фракцій» є достатність 1/10, 1/3, 2/5 і т.п. конституційного складу 

депутатського корпусу для підтримки парламентських запитів, ініціювання 

і визначення тематики інтерпеляції («Днів уряду»), скликання позачер-

гових сесій, відкладення розгляду законопроектів, внесення пропозицій до 

порядку денного, порушення питання про відповідальність уряду тощо. З 

іншого боку, основні питання державного життя (включаючи зміни до 

Конституції) мають вирішуватися конституційною більшістю голосів (що 

переважно включає в себе і представників меншості). Представники 

опозиційних (неурядових) фракцій отримують також місця у керівництві 

комітетів, контрольних комісій, рахункових палат парламентів. Діяльність 

парламентської меншості таким чином регулюється не тільки нормами 

конституції, а здебільшого нормами регламенту парламентів, а також 

правовим звичаєм [1, с.  6].  
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Проблемі виховання культури праці приділяв велику увагу  видатний 

український педагог В. О. Сухомлинський. В єдності культури праці і 

загального гармонійного розвитку особистості він бачив один із 

основоположних принципів трудового виховання. Він говорив, що якого б 

високого рівня не досягла технічна думка, шлях до наукових вершин і 

культури праці буде йти через оволодіння азбукою техніки, під якою він 

розуміє вміння читати технічну документацію, знання нескладних 

інструментів, приладів та механізмів. Гармонійного, всебічного розвитку, 

освіченості, духовного багатства, моральної чистоти – усього цього 


