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Махматкулов Атаджан 

 

ВПЛИВ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ОПОЗИЦІЙНОСТІ 

 

Існує три основні типи виборчих систем. Першим є відносна 

більшість або мажоритарна система у чистому вигляді. Вибори 

проводяться на основі відкритого змагання у територіальних виборчих 

округах, і перемагають ті кандидати, що отримують просту більшість 

голосів. Серед західних демократичних держав небагато таких, що обрали 

цю систему. Навіть у Великій Британії і Сполучених Штатах до 

мажоритарної системи внесені різноманітні поправки, і партії відіграють 

головну роль у висуванні кандидатів. Зроблено це з метою полегшення 

подальшої структурації представників в парламенті. В чистому вигляді 

мажоритарна виборча система є найменш сприятливою для діяльності 

опозиції. В результаті її застосування ми отримуємо в парламенті 

сукупність поляризованих, орієнтованих на локальні інтереси своїх 

виборців депутатів, яким доволі важко дійти згоди навіть в питанні 

формування більшості. Стосовно меншості, то її утворення йде ще більш 

складно, оскільки перебування в її лавах дає недостатню кількість 

преференцій депутатам і супроводжується значними ризиками. Іншою, 

зворотною стороною є наявність у парламенті гіпертрофованої, 

неконструктивної опозиції, яка поповнюється депутатами виходячи з 

міркувань підтримання свого реноме «захисників народу», і не несе жодної 

відповідальності за стан справ в країні, протидіючи при цьому більшості 

ініціатив та починань виконавчої влади. 

Другим типом виборчої системи є пропорційна система у чистому 

вигляді. В цьому випадку зареєстровані партії змагаються за 

загальнонаціональними партійними списками. Чим більше голосів отримає 

партія, тим більше місць у парламенті вона матиме. У більшості країн з 

пропорційною виборчою системою встановлено поріг – для того, щоб 
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отримати принаймні одне місце, партія має набрати в загально-

національному масштабі певний відсоток голосів. Тут партії відіграють 

вирішальну роль. Після Другої Світової війни більшість європейських 

країн обрали пропорційну систему, але деякі з них, з метою забезпечення 

представництва регіонів, запровадили певні елементи мажоритарної 

системи. Цю систему можна вважати оптимальною з точки зору 

формування передумов для ефективної діяльності опозиції. Саме в випадку 

з існуванням пропорційної системи найбільш рельєфно проявляє себе і 

третя група чинників, що впливає на функціонування політичної опозиції в 

країні – тип партійної системи. Тут можна визначити наступні 

закономірності – за умови двопартійної системи і пропорційної системи 

виборів значно падає значимість політичної опозиції цілому і вивищується 

роль опозиції парламентської. Водночас зростає значимість самого 

інституту опозиції, яка характеризується значними можливостями та 

ресурсами. До кризи опозиції може призвести обєднання двох партій у 

спільну коаліцію. 

Партійні системи з єдиним домінуючим актором (Мексика, Японія та 

ін.) за умови впровадження пропорційної системи виборів характе-

ризуютьcя слабкістю опозиції, яка втім отримує потужний імпульс до 

об’єднання своїх зусиль. Натомість в плюралістичних партійних системах 

пропорційна виборча система є оптимальною з точки зору формування 

сприятливих умов для діяльності опозиції. Вона веде, переважно, до 

формування ефективної опозиції. Завдяки наявності значної кількості 

парламентських партій, постійно зберігається можливість перерозподілу 

сил в рамках парламенту і утворення нової коаліції, що змушує владу 

тримати себе весь час в особливому тонусі. Постійне чергування сил в 

«більшості» та «опозиції» приводить до створення сприятливого 

процедурного середовища функціонування опозиції і підвищує її 

суспільний статус. 

Нарешті, існують змішані системи, що поєднують важливі елементи 

як мажоритарної, так і пропорційної систем. У цьому випадку партії 

змагаються на основі загальнонаціональних партійних списків, а окремі 

політики у територіальних виборчих округах за мажоритарними 

правилами. Даний тип виборчої системи намагається поєднати в собі усі 

переваги обох вище зазначених систем, і теж є доволі сприятливим для 

функціонування політичної опозиції. 

Між формою правління і виборчою системою існує тісний 

взаємозв’язок. Переважна більшість держав з парламентською формою 

правління прийняла пропорційну виборчу систему, в якій політичні партії, 

представлені парламентськими фракціями, формують уряд і розробляють 

програму його діяльності. 

Хоча у демократичних країнах Заходу існують різні поєднання форм 
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правління і виборчих систем (немає двох абсолютно ідентичних країн), 

процес прийняття політичних рішень неминуче пов’язаний з принципом 

більшості. Більшості надане право керувати, але процес формування 

більшості далеко не настільки простий, тому що у кожному політичному 

середовищі, де рішення приймають декілька політичних діячів з більш чи 

менш суперечливими поглядами, постає проблема співпраці, і політики 

вдаються до створення коаліцій. 

Проаналізувавши проблему інституціоналізації парламентської 

опозиції за різних форм правління, можна зробити висновок, що рівень 

інституціоналізації парламентської опозиції залежить від форми правління, 

точніше, від того, який рівень впливу має парламент (більшість) на 

формування уряду та контроль за його діяльністю. 

Спираючись на дану тезу, можна сказати, що інституціоналізація 

опозиції у країнах із змішаною формою правління залежить від того, якою 

мірою більшість «пов’язана» із процесом формування та діяльності уряду. 

Другий основний чинник що впливає на специфіку виборчої системи 

в країні, це тип виборчої системи. Третій – тип партійної системи. 

Між формою правління і виборчою системою існує тісний 

взаємозв’язок. Переважна більшість держав з парламентською формою 

правління прийняла пропорційну виборчу систему, в якій політичні партії, 

представлені парламентськими фракціями, формують уряд і розробляють 

програму його діяльності. 
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