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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження.  Процеси, що відбуваються в 

політичній сфері сучасної України актуалізують інтерес до функціонування 

парламенту та його діяльності. Це обумовлено особливим значенням ролі 

Верховної Ради в суспільно-політичному житті держави, активізацією 

законодавчої і контрольної функцій, а також складністю і суперечливістю 

відносин окремих суб’єктів політики. 

Все більшу зацікавленість не лише в зарубіжних науковців, але й 

українських дослідників, викликають парламентські конфлікти, специфіка 

виникнення та способи їх вирішення. Парламент - це поле зіткнення інтересів 

різних політичних суб’єктів, де в процесі діяльності та співпраці виробляються 

основні підходи до широкого кола політичних, економічних, інформаційних, 

соціальних та інтеграційних проблем.  

Актуальність теми спричинена зростанням конфліктності в українському 

парламенті, у зв’язку з чим виникає необхідність у дослідженні виникнення 

конфліктів та їх вирішенні.  

У складній політичній системі держави функціонують способи успішного 

розв’язання парламентських конфліктів. Мета  політичної системи полягає в 

тому, щоб не допустити або максимально знизити ризики, негативні наслідки 

конфліктів. Знання природи парламентського конфлікту важливе не лише в 

теоретико-методологічному аспекті дослідження, а й при вивченні способів 

його вирішення, у плані управління конфліктами. 

Сьогоднішній стан протікання та вирішення парламентських конфліктів у 

Верховній Раді України вимагає інституціоналізації, операціоналізації, 

оптимізації з метою усунення й регулювання конфлікту інтересів, встановленні 

меж інтеракції між представниками парламентських фракцій, партій, блоків та 

позафракційних депутатів.  
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Проблема осмислення парламентського конфлікту, його виникнення, 

способів вирішення є недостатньо розробленою в політичній науці, що посилює 

актуальність дослідження.  

На сьогодні в українській політичній науці починає проявлятися інтерес 

не тільки до практичних аспектів парламентського конфлікту, але й до його 

теоретичного осмислення, хоча комплексного дослідження особливостей 

парламентських конфліктів у сучасній Україні не проводилось.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках теми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-

дослідної теми філософського факультету 11 БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». 

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні особливостей 

парламентських конфліктів у сучасній Україні, причин виникнення та способів 

їх вирішення. 

Відповідно до поставленої мети та з урахуванням необхідності 

забезпечення виходу на новий рівень практичного осмислення проблеми у 

дисертації сформульовано наступні задачі: 

- розглянути та систематизувати концептуальні підходи до розуміння 

сутності  парламентського конфлікту як різновиду політичного конфлікту; 

- експлікувати зміст та сутність парламентського конфлікту й 

розкрити особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні; 

- визначити роль інтересів та цінностей суб’єктів політики у 

виникненні парламентських конфліктів у сучасній Україні; 

- виявити способи, що дозволяють вирішити парламентські 

конфлікти; 

- з’ясувати ефективні способи вирішення парламентських конфліктів 

у Верховній Раді України. 
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Об’єктом дисертаційної роботи є парламентські конфлікти. 

Предметом дисертаційної роботи є парламентські конфлікти в сучасній 

Україні. 

Методи дослідження. Основними методами в дисертаційній роботі є: 

концептуальний, семантичний, історичний, системний, критично-діалектичний, 

структурно-функціональний, компаративістський. 

Концептуальний та семантичний аналіз застосовувались для оцінки 

теоретичних припущень, на яких базуються прийняті в даній області знань 

підходи. Історичний метод дозволив дослідити в хронологічній послідовності 

теоретичні розробки вчених та мислителів з проблематики політичних 

конфліктів. Історичний метод, дає змогу  з’ясувати генезис парламентських 

конфліктів в Україні. Системний метод дозволив можливість виділити й 

охарактеризувати елементи структури парламентських конфліктів і зв’язки між 

ними, вияснити місце і роль парламентських конфліктів в сучасній політичній 

системі України. Критично-діалектичний метод дав змогу виявити суперечності 

у виникненні та загостренні парламентських конфліктів в Україні. Структурно-

функціональний метод дозволив визначити основні характерні риси й 

виокремити особливості парламентських конфліктів. Компаративістський 

метод застосовувався для визначення загальних тенденцій розв’язання та 

протікання парламентських конфліктів, здійснення порівняльного аналізу 

парламентських конфліктів в Україні та демократичних державах (Канаді, 

Сполучених Штатах Америки, Франції, Німеччині, Великій Британії). За 

допомогою критичного аналізу було уточнено зміст окремих теоретичних 

положень, як вітчизняних так і зарубіжних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- вперше в українській політичній науці досліджено поняття 

«парламентський конфлікт». У рамках дисертаційного дослідження, 

встановлено, що парламентський конфлікт є різновидом політичного 

конфлікту. На цій основі запропоновано авторське визначення парламентського 

конфлікту – це політична боротьба суб’єктів (блоків, партій, фракцій, 
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депутатів) з різноплановими політичними поглядами, інтересами, цінностями, 

ідеологіями, програмами, проектами, що реалізують інтереси електорату та свої 

власні в парламенті;  

- вперше у вітчизняній науці експліковано зміст та сутність 

парламентського конфлікту, загалом, та розкрито особливості парламентських 

конфліктів у сучасній Україні. Виокремлено специфіку парламентських 

конфліктів у Верховній Раді України. Встановлено причини конфліктогенності 

в українському парламенті, що визначаються через приватні інтереси суб’єктів 

політики, прояви непотизму та протекції, відсутність парламентської етики та 

політичної культури. Зазначено, що суб’єкти влади у Верховній Раді України за 

створення або сприяння парламентського конфлікту мають нести політичну 

відповідальність. Проаналізовано та узагальнено типологію парламентських 

конфліктів. Це сприяло розширенню меж розуміння природи парламентського 

конфлікту у сучасній Україні; 

- виявлено нові аспекти при аналізі парламентських конфліктів, що 

ґрунтуються на інтересах та цінностях суб’єктів політики. Встановлено, що 

український парламент - це поле зіткнення інтересів та цінностей різних 

політичних суб’єктів, де в процесі їхньої діяльності виробляються основні 

підходи до широкого кола політичних, соціальних та економічних проблем. 

Визначено особливості парламентських конфліктів, що виникають у Верховній 

Раді України, на основі інтересів та цінностей. Інтереси, що виникають в 

українському парламенті – це усвідомлення парламентарями своїх власних 

можливостей участі в парламентській діяльності (прийняття рішень, прийняття 

законів, розгляд законопроектів), прагнення депутатів до політико-

управлінської діяльності з метою покращення власного, державного, 

економічного або суспільного становища. Цінності розглядаються як політичні 

переконання; нормативні судження; етичні норми; економічні, політичні та 

суспільні цілі, що спрямовані на парламентську діяльність суб’єктами політики; 

- поглиблено розуміння основних способів вирішення 

парламентських конфліктів, що використовуються зарубіжними парламентами 
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Канади, США, Великої Британії, Німеччини. Виокремлено основні способи 

вирішення парламентських конфліктів: парламентський діалог, парламентські 

переговори, консенсус, компроміс, парламентські дебати, медіацію;  

- запропоновано авторське бачення ефективних способів вирішення 

парламентських конфліктів у Верховній Раді України. Встановлено, що 

способи вирішення парламентських конфліктів в українському парламенті є 

обмеженими за своєю направленістю. Відзначено, що для ефективного 

вирішення парламентських конфліктів у сучасній Україні слід використовувати 

такі способи, як парламентські дебати та медіація, що сприятимуть відкритому 

процесу їх вирішення. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Основні положення дисертаційної роботи поглиблюють знання про 

особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні та способи їх 

вирішення.  Сформульовані у дисертаційному дослідженні положення та 

висновки можуть бути використані для поглиблення знань про роль та способи 

вирішення конфліктів в українському парламенті, при проведенні політичних 

реформ та прийнятті Регламенту Верховної Ради України. Результати 

дисертаційної роботи можуть бути використані для підготовки курсів та 

спецкурсів з політології, соціології, юриспруденції. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідались на міжнародних наукових конференціях: «Дні науки 

філософського факультету – 2014» (15-16 квітня 2014 р.); «Дні науки 

філософського факультету - 2015» (21-22 квітня 2015 року); «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти» (23-

24 жовтня 2014 року). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у шести статтях, з яких 

п’ять – у фахових виданнях України й одна – в іноземному періодичному 

виданні, а також у трьох тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 
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становить 196 сторінок, список використаних джерел охоплює 225 найменувань 

і займає 21 сторінку.                 
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РОЗДІЛ 1 

Концептуальні засади дослідження парламентських конфліктів  

 

Нові політичні, економічні й соціальні обставини в Україні стали 

основними причинами, що викликали зацікавленість до проблеми конфлікту 

загалом. Це пов’язано з тим, що сучасний етап модернізації українського 

суспільства характеризується значним підвищенням конфліктності у всіх 

сферах суспільного життя. Формування ринкової економіки, протиріччя в 

процесах демократизації, послаблення владних структур, це те, що 

відбуваються в суспільстві та державі й призвело до проявів старих і виявлення 

нових конфліктів у сучасній Україні.  

Конфліктність в українському суспільстві має свої особливості, разом з 

тим зростання локальних протиріч, організаційних та групових конфліктів є 

характерним явищем для сучасної України. 

Українське суспільство з розвитком сучасної політичної системи 

характеризується суттєвими змінами, що призводять до породження ризиків і 

загострення саме політичних конфліктів. Політичні конфлікти об’єктивно є 

неминучими в будь-якому суспільстві, так як вони є необхідною умовою 

суспільного розвитку. Сфера політики - це область не тільки постійної, але й 

підвищеної конфліктногенності в порівнянні з іншими сферами суспільного 

життя: її джерело лежить в природі політичних відносин, які ґрунтуються на 

пануванні одних й підкоренні інших, на переважанні одних інтересів над 

іншими, що породжує зіткнення і протиборство [11, с. 181].  

Дослідження конфлікту в політичній сфері розпочинається коли політика 

набуває раціонально-прагматичного характеру. Політична структура 

суспільства з її жорсткою диференціацією є невичерпним  джерелом 

конфліктів, і чим складніша така структура, тим більш диференційоване 

суспільство, чим більше в ньому свободи, плюралізму, тим більше не 

співпадаючих, а часто і взаємовиключних інтересів, цінностей, цілей і 

відповідно, більше джерел для потенційних конфліктів [11, с.179]. 
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У зв’язку з цим виникла потреба в пошуках нових підходів у дослідженні 

конфліктів й осмисленні особливостей та проблем, якими характеризується 

політичний конфлікт. 

В науковій літературі політичний конфлікт досліджується як двоїсте 

явище. З одного боку, політичний конфлікт розглядається як «норма», що має 

ряд позитивних функцій і сприяє вирішенню важливих політичних проблем. З 

іншого боку, - конфлікт наділений деструктивними функціями, що є 

небезпечним й досягнувши крайньої форми може стати загрозою будь-якому 

соціальному й політичному «організму».  

Поняття «конфлікт» - це явище, що більш притаманне владі та є 

складовою частиною владних відносин. З розвитком політичної науки, тієї її 

частини, що досліджує конфлікт, зростає вплив політичного конфлікту на 

прийняття рішень й дослідники висунули гіпотезу, про те, що політика вже 

сама по собі є глобальним конфліктом [41, с. 39].  

Варто зауважити, що прихований (латентний) політичний конфлікт під 

час загострення має не лише руйнівний характер для політичної системи, але й 

для держави взагалі.  

Як зазначалось, політичний конфлікт є рушійною силою як прогресивних, 

так і регресивних суспільних та державних змін, тому «developing countries» 

(держави, що розвинені у всіх сферах, тобто політичній, економічній, 

соціальній, культурній, духовній) супроводжуються перманентним політичним 

конфліктом, що є однією з умов політичного розвитку [62, с. 63]. В даному 

випадку політичний конфлікт є постійним, і завдяки цьому політичні процеси 

переходять на новий рівень.  

Під час політичного конфлікту виникає конкуренція, що в подальшому 

спонукає державні органи, парламент приймати рішення, які є «вигідними» для 

розвитку та стабільності держави, а разом з тим для суспільства. Це дає змогу 

політичним силам, здобути підтримку електорату для наступної каденції. 

Найбільш широку теоретичну та методологічну базу для дослідження 

проблем політичного конфлікту мають праці американських та європейських 
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політологів й соціологів. В останні десятиліття, дослідження політичного 

конфлікту набуває актуальності й в українській науковій літературі.  

Дослідниками світової політичної науки в області вивчення політичного 

конфлікту справедливо можна назвати К.Маркса, Г.Зіммеля, Л.Козера, 

Р.Дарендорфа, саме їх праці стали інтелектуальним та ідейним фоном, на якому 

відбувалось виникнення і становлення нової галузі наукового знання -

конфліктології, що пояснювала роль конфлікту в політичній сфері його 

природу й динаміку управління цим процесом. 

Становлення теорії політичного конфлікту бере початок у ХІХ столітті в 

рамках західної соціології, й пов’язано це з працями: Г. Спенсера, Т. 

Ратцентхофера, Л. Гумпловича, М. Вебера, Г. Зіммеля. 

У ХХ столітті помітно підвищується наукова зацікавленість в 

дослідженні різноманітних аспектів політичного конфлікту. Природу 

політичного протистояння в суспільстві аналізують такі відомі вчені як: В. 

Парето, Г. Моска, Ж. Сорель, Ч. Міллс, Р. Парк. 

Вагомий внесок в розробку сучасних уявлень про конфлікт внесли: Д. 

Кембел, І. Кібак, Р. Дарендорф, К. Боулдінг, С. Джолі, Д. Дов, С. Додд. Зокрема 

К. Боулдінг приділив значну увагу загальним структурно-динамічним 

показникам розвитку конфлікту. 

Методологічні засади аналізу специфіки політичного конфлікту, що 

сприяли його дипломатичному вирішенню проблем питання дали в своїх 

роботах: А. Аг, К. фон Байме, Р. Даль, М. Дюверже, Дж. Катччаторе, К. 

Кульчар, П. Шаран, Т. Шібутані, К. Шмітт. 

Такі дослідники як Д. Аптер, К. Боулдінг, Л. Гумілович, Р. Даль, Л. Козер, 

К. Маркс, Д. Мацумото, Р. Мертон, Д. Мід, Д. Сандерс, С. Сігеле, Г. Спенсер 

обґрунтували конфлікт, як джерело розвитку, як явище, що притаманне будь-

якому суспільству. 

Західні дослідники здійснили детальну класифікацію конфліктів, серед 

них: А. Басс, Дж. Бертон, К. Боулдінг, Р. Дарендорф, П. Канзель, І. Кібак, С. 



12 
 

Чейс, Ю. Хабермас, М. Холості. Детальна класифікація є досить складними 

процесом й включає значну кількість різноманітних параметрів та критеріїв.  

Значний внесок у дослідження моделей політичного конфлікту здійснили 

Х. Арендт, К. фон Байме, А. Басс, Дж. Бертон,  М. Вебер, К. Шмітт. 

Стадії розвитку політичного конфлікту досліджували: У. Бісно, Дж. 

Блондель,  Д. Пьюріт, К. Райт, Дж. Рубін, У. Самнер,  Дж. Уінстенлі, Ш. Фейр, 

Р. Фішер, Дж. Хаймс. 

Окремо варто відмітити роботи таких видатних політологів як: Д. Ден, В. 

ван Дейк, М. Ейген, Д. Істон, У. Мак-Дугалл, Р. Маак, Дж. Мутон, Е. 

Нордлінжер, Ф. Оппенгеймер, що розглядали політичний конфлікт як 

невід’ємну складову політики. 

Фундаментальні засади дослідження політичного та безпосередньо 

парламентського конфліктів закладено в працях таких загальновідомих 

зарубіжних дослідників, як:  Р. Блейк, Р. Вяйріненг, М. Гектер, Дж. Гелбрейт, Т. 

Герр, А. Глухова, Е. Дженігс, М. Дойч, Д. Доллард, Д. Дуглас, Р. Дулітл, Х. 

Корнеліус, Д. Креч, К. Лоренц, У. Масненбурк, У.Матурано, Д. Морено, Р. 

Оуен, Р. Петоріус, Р. Петрелл, Д. Прюітті, А. Пфанештіл, Дж. Ротшильд, Р. 

Снайдер, Р. Сірс, Дж. Скотт, А. Сміт, Е. Суслов, К. Томас, Г. Хакен, Х. Хауп, 

Дж. Ховард, К. Хорні. 

Різносторонні аспекти дослідження політичних  конфліктів представлено 

також у працях українських дослідників як:  О. Батрименка, Т. Білецької, Т. 

Бодуна, О.Василевського, К. Василенка, В. Водніка, М.Головатого,  А.Дируна, 

М.Доброва, А. Єзерова, Л.Збрицької, Г. Зеленько, А.Киридона, Б.Кухти, 

І.Ладиги, О.Ладиги, М.Обушного, Г.Перепелиці, К. Селіна, С.Сірого, 

Ю.Скорохода, І.Станкевича, М. Цюрупа,  Ю.Швагера, С.Шубіна. 

Шлях становлення політичної конфліктології як наукової дисципліни в 

цілому є досить довгим. Взагалі варто відмітити, що перші дослідження  

«конфлікту» було розпочато в 1924 році в психологічній сфері.  
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Поступово спектр досліджень ставав більш масштабніший, починаючи з 

1933 року поширився на  дослідження в сфері психології та математики [150, 

с.167].  

У наступному році конфлікт почав досліджуватися у соціобіологічній 

сфері, а починаючи з 1951 року з’явилися перші праці у філософії.  

Дослідження політичного конфлікту розширювалось,  й вже з 1972 року, 

по кількості досліджень зайняло третє місце за популярністю після психології 

та соціології [150, с. 167]. 

Зокрема, уявлення про конфлікт як соціальне явище вперше було 

сформульовано в 1776 році, у роботі Адама Сміта «Дослідження про природу і 

причини багатства народів». Разом з тим А.Сміт, відзначав, що в основі 

конфлікту закладено розподіл на класи і економічну конкуренцію між ними, що 

є рушійною силою розвитку суспільства [137, с.17].  

Відзначимо, що під час виникнення та вирішення конфлікту, статус та 

клас учасників конфлікту, відіграють не останню роль. Також, варто 

закцентувати увагу на тому, що дослідники вважають конфлікт явищем, що 

призводить до змін в державі та суспільстві [137, с. 216]. Враховуючи 

особливості політичного конфлікту як певного руху: як позитивного, так і 

дестабілізуючого: він є процесом, що в подальшому спрямований на зміни в 

державі. 

Як вище зазначалося, на специфіку вивчення політичного конфлікту 

вплинули дослідження в сферах соціології й психології, так як в рамках і їх 

наукового аналізу предметом дослідження виступає конфлікт. 

Перші праці з конфліктології, зокрема  з політичного конфлікту, належать 

американським та європейським дослідниками.  

Стабільний теоретичний розвиток науки про конфлікт зарубіжними 

науковцями, змістив пріоритети теоретичні й акцентував увагу на прикладних 

аспектах, де домінують прикладні цілі та задачі, тому емпіричні дослідження 

мають велике значення, разом з тим несуть як теоретичні, так і практичні 

цінності [160, с.184].  
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Зокрема, практичні аспекти дають змогу наочно аналізувати політичний 

конфлікт, виокремити нові способи вирішення конфлікту.  

Політична конфліктологія як самостійна галузь знання і навчальна 

дисципліна сформувалася у XX столітті. Разом з тим, перші конфліктологічні 

теорії набули популярності вже в другій половині XIX століття шляхом відмови 

від гармонійної картини патримоніальної і конкурентно-капіталістичної 

моделей добробуту та порядку й визнання протиріч і конфліктів в суспільстві.  

Як пише відомий німецький теоретик політики К. фон Байме, 

найважливіші конфліктні моделі були пов'язані з трьома великими 

ідеологічними течіями, в політиці XIX і XX століть [175, с. 59]. 

Дослідженням конфліктогенності, займалися й німецькі дослідники. 

Наприклад, як стверджував Карл Маркс конфлікт притаманний всім рівням 

соціального життя: політиці, економіці, культурі [208, с. 9]. 

 Варто відзначити, що дана теза незмінна й сьогодні, але для вирішення 

сучасних конфліктів використовуються сучасніші способи. 

В подальшому ході досліджень, К. Маркс відзначив, що конфлікт в 

суспільстві відбувається через розподіл людей на різноманітні класи у 

відповідності з їх положенням в економічній системі [208, с. 12].  

Як вище зазначалося А.Смітом, класи, становище (положення) у 

суспільстві, конкуренція, наявність влади, володіння ресурсами є невід’ємними 

складовими конфліктів й, разом з тим, і їх головною причиною виникнення. 

В своїй діалектичній теорії конфлікту К. Маркс зазначав про те, що 

соціальні відносини, відображають властивості системи, характеризують 

багатоманітність конфліктологічних інтересів, а сам конфлікт є неминучим 

джерелом змін соціальної системи [208, с. 37]. 

Також, К. Маркс відзначив декілька особливостей конфлікту, його 

виникнення та протікання. Перш за все, чим краще усвідомлюються колективні 

інтереси тим швидше конфлікт переросте із латентного у відкритий [208, с. 11]. 

Враховуючи сьогодення, варто відзначити, що латентне протікання політичного 

конфлікту є небезпечним, адже така боротьба між «політичними титанами» 
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може призвести до дестабілізації в державі. Як правило, латентний політичний 

конфлікт є прихованим від суспільства, про нього відомо лише вузькому колу, 

переважно  політичній еліті [70].  

Наступне, що відзначив К.Маркс, це рівень розвитку політичної 

організації, а саме чим вищий рівень розвитку політичної організації та 

політичного керівництва, тим сильніше ідеологічна згуртованість «підлеглого» 

класу [208, с. 43]. 

Аналізуючи ретроспективу досліджень конфлікту, слід відмітити, що 

більшість науковців відносять Георга Зіммеля до основоположників 

соціального конфлікт, а саме до теорії функціонального конфлікту. 

 В своїх працях про конфлікти, а саме в роботах «Конфлікт та групові 

зв’язки», «Соціальна диференціація» науковець зосереджує увагу на 

конфліктних ситуаціях в групах.  

В подальшому Г.Зіммель підкреслював, що конфлікт неминучий, і саме 

так він стимулює зміни та розвиток в кращу сторону [69, с. 5]. З подальшим 

розвитком конфліктології, а разом з нею й дослідження політичного конфлікту, 

особливо в ХХІ столітті, виникає ряд питань: конфлікт є позитивним явищем чи 

негативним?; до яких наслідків призведе політичний конфлікт? [69, с.9]. 

 Певне пояснення на дані питання надав Г.Зіммель, зауваживши, що будь-

який конфлікт, перш за все,  потрібно розглядати на макрорівні [69, с.11]. Але в 

даному випадку слід відмітити, що на сьогоднішній день досліджень 

політичного конфлікту на макрорівні  не є результативним, адже більшість 

політичних конфліктів є прихованими й можуть не визнаватися ні однією зі 

сторін. Слід зауважити, що конфлікти можуть виникати між окремими 

представниками політичних партій, що в подальшому впливатиме на хід 

прийняття політичних рішень. 

В подальшому дослідник наголошував, на тому, що чим більше ми 

підходимо до усвідомлення конфлікту, тим легше можемо подолати його 

шляхом компромісу [69, с.7].  



16 
 

Вочевидь на початку ХХ століття, розв’язання конфлікту, а тим паче 

політичного, з одного боку - полягало в знаходженні компромісу, певних 

поступках, з іншого -  у визнанні самого конфлікту. 

 В ХХІ столітті тенденція дещо змінилася, в деяких країнах прийнято 

ігнорувати, або ж не визнавати взагалі, існування політичного конфлікту. Такі 

дії не призводять до їх вирішення, а швидше сприяють загостренню 

конфліктних ситуації. Безперечно, що  демократично розвинені держави, такі 

як Сполучені Штати Америки, Франція, Канада при виникненні конфлікту в 

парламенті, відразу реагують та спрямовують сили на їх вирішення, не 

дозволяючи загостритись, перейти чи перерости у крайню фазу. 

Проблеми, що пов’язані з  негативними й позитивними сторонами 

політичного конфлікту є актуальними й для російської політичної. Зокрема, 

російський дослідник С. Ланцов, виділив наступні позитивні сторони 

конфлікту:  

- конфлікт пришвидшує процес самосвідомості й одночасно слугує 

основою спільності та подібності інтересів;  

- конфлікт сприяє «розрядці», відіграє роль «відвідного клапана» для 

конструктивного виходу емоцій; 

- конфлікт демонструє незадоволення існуючим положенням в 

суспільстві; 

- конфлікт запобігає застою, змушує рухатися вперед, заперечуючи 

старі, віджилі відношення [90].  

Російський конфліктолог В. Пугачов виокремив позитивні наслідки 

політичного конфлікту. При визначених умовах конфлікт в політиці має 

функціональні й позитивні результати, серед них можна виокремити: 

- ініціювання змін, прогресу. Автор вважає, що зміни в політиці не 

можливі без конфлікту (це може бути імпічмент президента, відставка уряду, 

розпуск парламенту); 

- артикуляція, чітке формулювання і вираження інтересів, відкритість 

реальних позицій політичних акторів; 
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- мобілізація уваги, інтересу і ресурсів проблеми; 

- формування учасників політичного конфлікту, вибір електорату; 

- стимулювання продуманих дій суб’єктами політичного конфлікту 

для того, щоб доказати свою правдивість; 

- спонукання учасників до взаємодії та вироблення нових, більш 

ефективних політичних рішень, що усувають саму проблему або змінюють її 

значимість; 

- розвиток в учасників політичного конфлікту здатності до співпраці 

у майбутньому [124,  с. 101]. 

Варто відмітити, точку зору, російського дослідника Евгенія Суслова 

щодо негативного впливу політичного конфлікту на суспільство. Дослідник 

зазначає, що політичний конфлікт є безсумнівним злом і, зокрема, від нього 

виходить значна загроза для основ держави і політичного устрою; політичний 

конфлікт є аномалією політичного процесу і дестабілізуючим фактором 

політичного порядку в цілому [146, с. 5].  

Автор зазначає, що політичний конфлікт у владній системі координат в 

умовах демократичного політичного режиму виникає згідно самої логіки 

демократичного політичного розвитку, пронизаного протиріччями як 

об’єктивного, так і суб’єктивного характеру [146, с. 17].  

Американський соціолог-функціоналіст Льюіс Козер, зосередив свою 

увагу на причинах виникнення конфлікту. Серед основних причин виникнення 

конфлікту, він виокремив цінності, престиж, статус, владу, що є складовою 

політики.   

В подальшому Л. Козер відмітив в своїй науковій праці «Функції 

соціальних конфліктів», що конфлікт представляє: «боротьбу за цінності й 

претензії на певний статус, владу і ресурси, боротьбу, в якій метою 

супротивників є нейтралізація, нанесення збитків або й, взагалі, знищення 

суперника» [77, с.136].  

Також він підкреслював, що люди за своєю природою завжди прагнуть до 

влади, до володіння ресурсами, саме тому в будь-якому суспільстві існує певна 
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напруга, що й може призводити до виникнення конфлікту [77, с. 211]. 

Конфлікт, за Льюісом Козером, необхідний і природний, так як виконує 

адаптивні та інтегративні функції. На його думку, конфлікт при «негативному» 

розвитку може виконувати деструктивну  (руйнівну) роль [76, с. 163]. В будь-

якому випадку конфлікт призводить до змін, створює конкуренцію, але все 

залежить від реакції на конфлікт та методів його розв’язання. 

Професор Берлінського наукового центру соціальних досліджень (WZB) 

Ральф Дарендорф, досліджуючи аспекти політичного конфлікту, створив 

діалектичну концепцію конфлікту.  

Погоджуючись з висновками Р. Дарендорфа, про те, що в будь-якому 

суспільстві конфлікт наявний постійно, так як суспільство спирається на 

примус одних щодо інших та існує нерівність людей стосовно розподілу влади 

[184, с. 36].  

Все ж варто відзначити, що в даному випадку наявність конфлікту є 

позитивним явищем, що призводить до руху вперед: політичний процес стає 

динамічнішим. Це в свою чергу створює політичну конкуренцію та вносить 

зміни до владних структур.  

На думку Р. Дарендорфа: «Хто зуміє впоратися з конфліктом шляхом 

його визнання, той бере під свій контроль ритм історії. Хто втратить  цю 

можливість, одержує ритм історії собі в супротивники» [183, с. 317]. Тобто, 

конфлікт - результат опору існуючим у будь-якому суспільстві відносинам 

панування та підкорення. Придушення конфлікту веде до його загострення, а 

«раціональна регуляція» - до «контрольованої еволюції» [184, с. 41]. 

Цікавою є думка про реальний конфлікт Р.Дарендорф, зокрема дослідник 

зазначає: «Реальний конфлікт завжди видимий. Мало сенсу говорити про 

глибокий  розкол в  соціальних структурах, якщо в них не помітні сліди  

соціальних і політичних розбіжностей»[184, с. 38]. 

В дослідження та аналізі конфлікту, важливим аспектом є репрезентація 

суб’єктів конфлікту.  Варто відзначити, що саме раціональність є важливою 

складовою політичного конфлікту, разом з тим ірраціональність, а саме прояв 
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агресивності в політиці – може призвести до насильницького методу вирішення 

конфлікту.  

Зігмунд Фрейд закцентував увагу на агресивності в політиці, - створивши 

теорію психологічної фрустрації як основи конфліктної поведінки. Так як воля 

до влади, є маніфестацією інстинкту смерті, з характерною для неї 

деструктивністю та насиллям, то зрозуміло, що цей принцип політики вже сам 

по собі є небезпечним для розвитку культури і життєдіяльності суспільства 

[155, с. 36]. 

Саме це підтверджують держави з тоталітарним і авторитарним 

режимами, адже сьогодні більшість з них акцентують увагу на своїй 

демократичності, але їх політична система функціонує за принципами 

тоталітаризму та авторитаризму. Разом з тим вирішення політичного конфлікту 

демократичними способами, в таких державах не можливе, адже державні 

структури унеможливлюють відкритість таких конфліктів для суспільства. 

Також, З. Фрейд оцінив масштабність політичного конфлікту, що може 

перерости у військовий, вважаючи, що його причини варто шукати не лише в 

людських інстинктах, але й в реальних протиріччях, конфлікті між реальними 

соціальними групами, в тому числі на рівні нації та національної держави [155, 

с. 34].   

В масштабному політичному конфлікті, рішення, що приймаються під 

впливом ірраціональності, можуть взагалі призвести до знищення держави та її 

нації. 

Відомий представник конфліктного функціоналізму С. Ліпсет, аналізував 

соціальні й політичні конфлікти, а також шляхи і способи їх вирішення, за 

допомогою яких ціннісні системи й політичні інститути слугують підтримці 

порядку і консенсусу в державі [204, с. 109]. 

С. Ліпсет відзначив, що одні й ті ж інститути можливо розглядати і як 

засоби інтеграції, і як форми конфлікту. Автор стверджував, що політичні 

партії є факторами конфлікту, представляють різні інтересів, а особливо ті, що 
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різняться ідеологічно. З іншого боку, політичні партії виконують інтегративну 

функцію, а саме представляють інтереси електорату [204, с. 111]. 

 Слід відзначити важливість вирішення політичного конфлікту, за 

допомогою консенсусу.  

Важливою  для вивчення конфлікту є думка німецького дослідника 

Томаса Шеллінга. Який у 1960 році видав працю «Стратегія конфлікту», де 

відзначив, що: «… основна лінія розподілу між дослідниками конфлікту лежить 

між тими: хто відносяться до конфлікту як до патологічного стану й вивчає 

його причини і способи усунення, й тими, хто приймають конфлікт як даність 

та вивчає пов’язану з ними поведінку» [166, с. 15].  

Зокрема, Т.Шеллінг акцентує увагу не лише на раціональності й 

ірраціональності конфліктів, але й на мотивах (причинах) конфліктуючих  

сторін [166, с. 17].  

Дослідник  зазначив, що більшість конфліктів, а в тому числі й 

політичних, можуть включати елементи торгу, тобто укладання угоди [166, с. 

58]. В сучасних умовах, у такому політичному конфлікті використовують 

маркетингові технології, які ґрунтуються на торгівлі політичними символами, 

образами, голосами виборців та депутатів[166, с. 69]. 

Так, як і більшість дослідників Т. Шеллінг, називав перемогу в 

конфліктній ситуації, як   задоволення власних потреб та інтересів. Перемоги в 

конфлікті можна досягти шляхом компромісів, перемовин та уникати вчинків, 

що можуть  принести «обопільний» збиток. 

Пізніше, американський дослідник Кеннет Боулдінг в праці «Конфлікт і 

захист: загальна теорія», розкрив загальну теорію конфлікту. Як і попередники, 

К. Боулдінг акцентував увагу на тому, що конфлікт присутній у всіх сферах 

людського життя він є невід’ємною складовою суспільства.  

Дослідник зазначає, що політичний конфлікт є  невіддільним атрибутом 

суспільства й  закладений у самій природі людини, яка постійно ворогує з 

іншими людьми і схильна до насильства [15, с. 72].  
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В подальших працях стосовно конфлікту, К.Боулдінг, підтвердив свій 

попередній висновок, що конфлікт – це всезагальна й універсальна категорія. 

Наявність конфлікту, як в буденному житті людини, так і в політиці, науковець 

пояснював особливою природою і формою поведінки людини.  

Головною причиною виникнення конфлікту К. Боулдін вважає: 

несумісність потреб, вимог, інтересів опонуючих сторін [15, с.81]. 

З вище зазначеними висновками К. Болдуінга, варто погодитися, адже і в  

ХХ та ХХІ століттях, в епоху розвитку політичних технологій, дипломатії, 

мирних переговорів, суть людини та жага до влади призводять до війн, до 

порушення світових моральних норм та прав.  

Як зазначає дослідник, людині притаманно використовувати 

насильницькі методи для досягнення своїх цілей та заради володіння ресурсами 

й ще більшою  владою (прикладом є розгортання військових конфліктів в Іраку, 

Афганістані, Югославії, Сирії, Палестині, Ізраїлі, Грузії, Україні, Молдові). 

Хоча дослідних апелює до людський розум і норми моралі й моральності як 

способів протистояння конфліктним ситуаціям, але найчастіше вони не 

враховуються або порушуються [15, с. 82]. 

Також автор акцентував увагу на тому, що конфлікт є характерною рисою 

будь-якого процесу, а в політиці конфлікт присутній завжди, таким чином при 

вирішенні одного конфлікту буде виникати інший. Разом з тим для вирішення 

конфлікту не завжди застосовуються методи та способи, які відповідають 

нормам моралі та моральності [15, с. 87]. 

Доктор права та професор соціології Паризького університету, видатний 

французький політолог Моріс Дюверже у праці «Вступ до політики», 

побудував свою теорію на поняттях «конфлікт» та «інтеграція». В результаті 

цього аналізу, автор робить висновок: що в будь-якому суспільстві співіснують 

конфлікт, інтеграція та еволюція, причому еволюція ніколи не усуне всі 

суспільні конфлікти. Французький дослідник прагне до змістовного аналізу 

протиріч, навіть коли розмірковує про природу горизонтального і 

вертикального політичних конфліктів: оскільки конфлікт між індивідуумами, 
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групами і класами одного рівня суттєво відрізняються від протиріч між 

суб'єктами та об'єктами влади так само, як боротьба в рамках політичного 

режиму - від боротьби за режим [189, с.82].  

Характерною рисою є розподіл обсягу влади, що знаходиться у опонентів 

на момент початку конфлікту [87].  

У вертикальному  конфлікті обсяг влади зменшується по вертикалі: 

зверху до низу - це визначає і створює різні стартові умови для учасників 

конфлікту [87]. 

У горизонтальному конфлікті відбуваються взаємодія рівноцінних за 

обсягом влади рівнями суб’єктів.  

Зокрема, в сучасних умовах розподіл на горизонтальні та вертикальні 

конфлікти є актуальним і більш наповненим, ніж в ХХ столітті. В поняття 

горизонтальний політичний конфлікт закладена боротьба за владу і владні 

повноваження в рамках існуючого режиму. 

 Прикладами горизонтального політичного конфлікту є: 

-  конфлікт між державою та окремим суб’єктом політики; 

- конфлікт між урядом і парламентом [87].  

Щодо вертикального конфлікту, - то в науці думці існує два різновиди.  

Перший статусно-рольовий конфлікт, який полягає у боротьбі за 

підвищення статусу (ролі) в політичній структурі суспільства, наприклад 

конфлікти між центром та регіонами, або між опозицією та більшістю.  

Другий різновид, вертикального політичного конфлікту – режимно-

політичний конфлікт. Такий конфлікт направлений на радикальну зміну 

існуючого політичного курсу або націлений на повалення режиму.  

Взагалі варто відмітити, що згідно з Морісом Дюверже, політика сама по 

собі вже є конфліктом, боротьбою, в якій влада дозволяє тому, хто нею володіє, 

отримувати вигоду і управляти суспільством [189, с. 174].  

В сучасних демократичних суспільствах за допомогою конфлікту, 

відбувається контроль над владними структурами, тобто створюючи конфліктні 

ситуації, наприклад, в парламенті, коли певні депутатські кола мають 
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можливість контролювати хід голосування за просування вигідних їм 

законодавчих актів.  

Політичний конфлікт, вважає М. Дюверже, зосереджується навколо 

проблем влади, яка розцінюється з різних сторін за різними критеріями, проте 

визначальними є суспільно-економічні фактори [189, с. 61]. 

 В  даному випадку, ми погоджуємося з тим, що виникнення політичного 

конфлікту ґрунтуються на владних відносинах та контролі над економічною 

сферою.  

Професор Єльського університету, Девіда Аптер, відзначив свої 

теоретичні підходи до конфлікту в праці «Вступ до політичного аналізу», яка 

вийшла у 1973 році. В автор праці найбільш наочно показав, що одним з 

головних сюжетів американської політичної науки є дослідження проблематики 

конфлікту в різних сферах життєдіяльності суспільства. 

Д. Аптер виокремив три ступені та три форми суспільних конфліктів. 

Вони залежать від того: 

- як протікає сам конфлікт; 

-  як відбувається зіткнення інтересів та цінностей [3, с. 16].  

В подальшому дослідженні конфліктів, Д.Аптер зазначав, що лише під 

час конфлікту інтересів ми можемо говорити про не латентний конфлікт [3, с. 

71].  

Почесний професор Колумбійського університету Мортон Дойч в своїй 

праці «Вирішення конфлікту: конструктивний і деструктивний процеси», 

акцентує увагу на тому, що конфлікт має потенційну персональну і суспільну 

цінність.  

Підтримуючи раніше висловлену думку  Г. Зіммеля, Л. Козера, М.Дойч, 

відзначив низку позитивних функцій конфлікту: запобігання стагнації, 

стимулювання інтересу та артикуляція проблем [45, с. 33].  

В такому аспекті варто відмітити, що конфлікт є позитивним явищем, 

який стимулює позитивні змін у суспільстві та державі.  
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Разом з тим дослідник виокремлює особливості конфлікту не лише на 

соціальному рівні, але й на політичному.  

Перш за все варто відмітити, що за М. Дойчем, конфлікт може бути 

виражений як «все, або нічого» [44, с.77]. В такому випадку мова не йде про 

компроміс, консенсус або діалог, а про те що одна зі сторін має отримати 

бажане, і в повній мірі.  

Тобто контроль над політичними процесами переходить від одного 

суб’єкта до іншого, наприклад  до коаліційної більшості; або ж існування 

бажаної мети зводиться нанівець, наприклад, парламент відмовляється від 

прийняття законодавчого акту якого конче потребує суспільство.  

Безумовно, варто розуміти, яку вигоду буде мати в подальшому одна зі 

сторін, і що саме буде розглядатися як поразка. Тому, важливу роль відіграють 

механізми ведення конфліктів та способи їх вирішення [70].  

Хід самого конфлікту залежить від сторін, адже конфлікт може виникати:  

- на одному рівні, – наприклад між,  депутатами парламенту; 

- чи на рівні – між чиновником та громадою.  

Також, конфлікт може виникнути, між: 

- частинами цілого, тобто між регіонами (областями, районами); 

- або між частиною і цілим, тобто між державою та окремим її регіоном; 

- чи між цілими:  між державами (це можуть буди мега держави, такі як 

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація).  

Варто відзначити, що в своїй роботі М. Дойч, виокремив декілька 

особливостей конфлікту: 

1. Варто враховувати можливості конфліктуючих сторін. Як вже вище 

зазначалося, у кожної сторони є свої можливості, і разом з тим, сторона яка 

володіє більші можливості чи рівнем впливу, наприклад між центральними 

органами держави та регіоном, може цим спекулювати та вдаватись до 

маніпуляцій (зокрема, шантажу, підкупу).  

2. Важливим фактором у конфлікті є відносини, які складалися між 

сторонами на протязі багатьох років. Таким прикладом є відносини між 
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Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. Після закінчення 

«Холодної війни», тривалий час конфлікт між США та Росією носив 

прихованим.  

3. Дослідник радить звернути увагу на природу самого конфлікту, а 

саме на те, що є причиною виникнення конфлікту. У сучасних умовах це може 

бути розподіл сфер впливу, зокрема політичного економічного ресурсу, 

інформаційних можливостей та захоплення території.  

4. Не менш важливою є «гра на публіку». Мортон Дойч наводить 

приклад конфлікту на Близькому Сході, а саме, коли держави показують свою 

перевагу, демонструючи  наявність зброї, здійснюючи провокативні дії.  

5. Найважливішим є результат конфлікту та подальші дії 

конфліктуючих сторін. Беручи до уваги історичні факти, не всі переможці у 

конфліктах зуміли правильно розподілити отриману владу та ресурси. 

Результати більшості завершених конфліктів, не важливо чи то політичних 

конфлікт, чи військових, можливо оцінити лише через певний проміжок час 

[44, с. 70]. 

Також, Мортон Дойч акцентував увагу на зіткненні інтересів, що в 

подальшому, на його думку, могло призвести до виникнення конфлікту [44, с. 

71].  

В даному контексті слід зауважити, що політика – це намагання внести в 

життя суспільства правила порядку і справедливості, де влада гарантує 

загальний інтерес і всезагальне благо проти тиску приватних інтересів [45, с. 

34].  

Варто зазначити, що таке визначення політики, не завжди відповідає 

дійсності, адже в державах з нестабільною політичною системою приватні 

інтереси переважають і стають владарюючими. Тому приватні інтереси 

суб’єктів політики можуть не лише контролювати соціальне життя суспільство, 

а й  впливати на економічні показники держави.  

П. Бурдьє, акцентував увагу на тому, що нерівномірний розподіл 

капіталу, класова нерівність є одними з головних факторів виникнення 
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конфлікту. Звертаючи увагу на конфлікти, як в соціальних групах, так 

політичних партіях дослідник, відзначив, що інтереси - не менш важливий 

фактор виникнення конфліктів [18, с. 127]. Адже саме через інтереси, а 

особливо з економічної точки зору, політичний конфлікт може перерости  в 

глобальний. 

Член Французької академії П’єр Бурдьє, зокрема, в роботі «Соціологія 

політики» автор зазначає, що: «… слід впливати не лише на ідеї, але й на 

особистість опонента, адже логіка політичного поля сприяє стратегії 

«озлобленості» [18, с. 137].  

Конфлікт, що відбувається між опонентами, особливо в парламентах, є 

небезпечним для політичної сфери. Адже навіть латентний конфлікт між 

представниками різних політичних сил може вплинути на прийняття важливого 

політичного рішення. З такої точки зору, політичний конфлікт є вкрай 

небезпечним для соціальної та економічної сфер, адже може бути фактором 

породження корупції [70]. 

Доктор політичних наук, професор Єльського університету Роберт Даль, 

в роботі «Поліархія, плюралізм і простір», зазначив, що: «…політичне життя і 

практика схиляються до сприйняття конфлікту як типової, а не «згорнутої» 

характеристики політики» [37, с. 178].  

Автор в своїх працях приділяє увагу врегулювання політичного 

конфлікту, зокрема відзначається, що він може бути вирішений різними 

шляхами й ці шляхи не завжди вирішують питання через які виник конфлікт 

[36, с. 19].  

Дослідник зауважив, що важливою умовою для вирішення конфлікту -  є 

взаємні гарантії. Хоча беручи до уваги конфлікти, що розгортаються на світовій 

політичній арені, як гарантії, так і цінності не є основою сьогоднішніх відносин 

(яскравим прикладом, є невиконання сторонами підписантами Будапештського 

меморандуму, який гарантував Україні територіальну цілісність) [37, с. 180].  
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Держави можуть порушувати міжнародні  правові норми, з метою 

оволодіння бажаними ресурсами (територією) й разом з тим політичний 

конфлікт може перерости у військовий.  

Роберт Даль, чітко акцентував увагу на політичних відносинах між 

суб’єктами політики [38, с. 195]. Разом з тим конфлікт між опозицією та 

більшістю є тим, що призводить до якісних змін в державі, стимулюючи 

конкуренцію, боротьбу партій та  політиків за електорат. 

З часом в політичній науці, з новими відкриттями та теоріями, відбулися 

кардинальні зміни, які пов’язані з дослідженням конфліктів. Варто відмітити, 

що неоінституціональний поворот в політичній науці відбувався після 

публікації в 1984 році статті Джеймса Гаррі Марча та Йохана Ольсена «Новий 

інституціоналізм: організаційні фактори в політичному житті» [207, с. 735].  

В своїй статті Дж.Марч та Й.Ольсен критикують політичні теорії 

середини ХХ століття, і конкретно – найбільш загальні їх характеристики, що 

зводяться до наступного: 

- контекстуалізму, коли політика розглядається як складова частина 

суспільства і є дзеркальним відображенням контексту, результатом впливу 

географічного положення країни, клімату, економічних умов, мови, культури, 

ідеологій і релігій, але, політика серйозного пливу на контекстуальні фактори 

не чинить; 

- редукціоналізму, який спрощував політичний процес і не вважав, 

що організаційні структури забезпечують політичні результати; 

- утилітаризму, що позбавляє політичних акторів своїх обов’язків і їх 

вчинки - контентом власних інтересів; 

- функціоналізму, що орієнтований на розгляд історії в якості 

ефективного механізму для досягнення відповідної рівноваги; 

- інструменталізму, який базується на перевазі процесів прийняття 

рішень і розподілу ресурсів  як головних проблем політичного процесу, і в той 

же час є менш уважним до символів, ритуалів, церемоній, навколо яких 

вибудовується політичне життя [207, с. 740]. 
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Починаючи з ХХІ століття науковці акцентують увагу на аналізі й 

прогнозуванні міжнародних конфліктів, що здійснюють вплив на 

внутрішньополітичні конфлікти.  

Відомий вчений, співробітник Лондонського центру з аналізу конфліктів 

Джон В. Бертон, відзначав, що міжнародний конфлікт є гра, зіткнення 

об’єктивних інтересів сторін, в результаті чого одна із сторін або виграє, або 

все втрачає [10, с. 220]. 

Разом з тим Дж.Бертон наголошував, що ставкою в кожному конфлікті є 

кількісно визначена фіксована вигода, яку отримає переможець [10, с. 225]. 

Очевидно, дослідник суперечить собі, адже як вище відзначалося у будь-якому 

випадку одна з конфліктуючих сторін отримає «все» (владу, ресурси), а не 

фіксовану перевагу. 

Важливу роль в політичному конфлікті відіграє комунікація, а особливо, 

як відзначає Дж. Бертон, міжнародна комунікація: співпраця з іншими 

державами, що дає можливість політичним партіям, політичним лідерам 

показати свою перевагу над своїм конкурентом [10, с. 218]. 

 В такому випадку, співпраця з представниками інших країн, дає 

можливість одній з конфліктуючих сторін підписувати договори (угоди), які 

будуть доказом їх діяльності на вищих рівнях управління. Все ж не зважаючи 

на те, чи це є політичний, чи – міжнародний конфлікт, комунікація є тим 

шляхом, що  призводить до вирішення конфлікту [10, с. 219]. 

В праці «Модернізація, культурні зміни і демократія» Рональда Інглхарт 

та Крістіана Вельцель звернули увага на класовий розподіл та його вплив на 

політичний конфлікт. Дослідники аналізуючи політичні конфлікти зазначили, 

що вони безпосередньо впливають на якість людського життя та культурний 

розвиток суспільства.  

Р. Інглхарт та К. Вельцел зазначили, що з середини ХІХ до середини ХХ 

століть в політичному житті переважну роль відігравали класові конфлікти, які 

пов’язані з перерозподілом доходів і власністю на засоби виробництва [67, с. 

158].  
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Дослідники підтверджують вище зазначене тим, що конфлікти відносно 

способу забезпечення добробуту й стійкого економічного розвитку завжди 

будуть вважатися важливим елементом політичного життя [67, с. 159]. 

 Але варто відмітити, що економіка держави має контролюватися 

представниками уряду та парламенту, а не бізнес особами (чи структурами). 

Вони часто використовують таку можливість не лише для підтримки, але й 

утримання свого бізнесу та капіталів за рахунок економіки держави.  

Важливу роль в політичному конфлікті відіграє постматеріалізм (Post-

materialism), адже беручи до уваги стало розвинені держави, наприклад Данію, 

Нідерланди, Канаду, Швецію, Швейцарію, Австрію суспільство менше звертає 

увагу на матеріальні проблеми доходів, а більше на суспільно значимі 

проблеми, цінності та традиції.  

Сучасні дослідники політичного конфлікту звертають увагу на глибше 

вивчення конфліктних ситуацій. Наприклад К. Невтон та Ж. ван Дес, 

відзначили, що політичний конфлікт між центральною владою та місцевою 

владою є ендемічним (певні характеристики, що притаманні та властиві певній 

місцевості)  для багатьох держав. Кожна держава має власні методи, способи та 

механізми вирішення політичних конфліктів і вони залежать від багатьох 

чинників: це і державний устрій, це і форма державного правління, це і 

політичний режим [211, с. 315]. 

Цікавою є думка Ентоні Гіденса, який визначає конфлікт як реальну 

боротьбу між групами незалежно від того, які витоки цієї боротьби, її способи і 

засоби, а це, в свою чергу, мобілізує кожну зі сторін [195, с. 152].  

Дійсно, особливо в сучасних політичних конфліктах, конфліктуючі 

сторони не звертають увагу на причини виникнення конфлікту, сенс лише 

полягає в утримані влади та доступу до ресурсів (політичних, економічних, 

інформаційних).  

Заслуговують на окрему увагу російські вчені, про яких уже зазначалось 

вище й які досліджують політичні конфлікти у сучасних умовах. 
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Наприклад, на думку А. Здравомислова, «політичний конфлікт є постійно 

діюча форма боротьби за владу в конкретному суспільстві» [55, с. 93]. Автор 

зосереджує свою увагу на конфлікті як боротьбі за владні повноваження. 

Дмитро Зеркін, визначає політичний конфлікт, як «боротьбу одних 

суб’єктів з іншими за вплив в системі політичних відносин,  за все те, з чого 

складає влада і політичне панування» [58, с. 101].  

У визначенні Евгенія Бабасова «політичний конфлікт є взаємодія двох 

або декількох сторін, які оспорюють один у одного розподіл і утримання 

владних ресурсів, повноважень та благ» [5, с. 31]. 

Російський дослідник А.Зверінцев стверджує, що «політичний конфлікт – 

протиборство суб’єктів політичного процесу за державну владу або політичний 

вплив» [54, с. 107].  

В своїх дослідженнях в сфері політичного конфлікту, А.Глухова, 

наводить таке визначення: «політичний конфлікт – це тип діалектичної 

взаємодії, неодмінною умовою якого є сукупність уявлень суб’єктів самих про 

себе та опонентів. В подальшому дослідженні політичного конфлікту, російська 

дослідниця розширює визначення: «політичний конфлікт – це теоретична і 

практична боротьба суб’єктів політики – довірених представників великих 

соціальних груп, за владу з метою модифікації, трансформації та збереження 

соціального порядку [27, с. 24]. 

Російський дослідник політичних конфліктів, Е. Суслов, в монографії 

«Політичні конфлікти в демократичних державах» зазначає, що: «політичний 

конфлікт є прояв і результат перманентного конкурентного взаємозв’язку двох 

або більше суб’єктів політичного процесу, що притримуються  протилежних 

політичних інтересів й цілей, цінностей та поглядів, внаслідок чого оспорюють 

право на розподіл і утримання державної влади, повноважень і політичного 

впливу з метою встановлення визначеного політичного порядку» [146,  с. 13]. 

Досліджують сферу конфліктології й українські науковці.  

Вітчизняні дослідники акцентують увагу на тому, що основи конфлікту 

були закладені в умовах розпаду феодальних стосунків і зародження нових 
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буржуазних відносин, коли на політичну арену виходять інститути, що 

опозиційні до держави, й відстоюють групові інтереси.  

Зокрема, Борис Кухта, відзначив, що: «політичний конфлікт – гострий 

спосіб розв’язання соціально значущих суперечностей, що виникають у процесі 

взаємодії й полягає у протидії суб’єктів конфлікту, що супроводжуються 

зазвичай негативними емоціями» [85, с. 208]. 

Інший український дослідник Микола Головатий визначив політичний 

конфлікт як: «надмірне загострення взаємовідносин сторін у політиці або їх 

зіткнення, пов’язане з відмінностями їх становища в суспільстві» [131, с. 412]. 

На відміну від російських дослідників, українські науковці сформували 

широкий аналітичний спектр вирішення політичних конфліктів, й разом з тим 

закцентували увагу на різносторонніх виявах конфлікту.  

Українська дослідниця Галина Зеленько в своїх роботах аналізує 

конфлікти між урядом та парламентом, між центром та регіонами, та в середині 

парламенту. Безпосередньо вона відзначає, що: «строкатий склад урядів в 

Україні передбачав високий рівень конфліктності всередині» [56, с. 8]. 

Аналіз розглянутих вище визначень політичного конфлікту дозволяє 

визначити субстанційні компоненти, що складають сутність політичного 

конфлікту. До них відносяться: 

- перманентна (постійна, неперервна) форма боротьби за владу в  

суспільстві; 

- прояв та результат конкурентної взаємодії двох або більше сторін, які 

сперечаються за  розподіл і утримання власних ресурсів та повноважень; 

- протиборство суб’єктів політичного процесу за державну владу або 

політичний вплив; 

- зіткнення, протиборство політичних суб’єктів, яке зумовлене 

протилежністю їх політичних інтересів, цінностей та поглядів [146, с. 13]. 

З часом сфера дослідження політичного конфлікту розширилася, таким 

чином варто відзначити його специфіку, предмет, фактори, динаміку, умови, 

рівні, функції, моделі та різновиди. 
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Класик політологічної думки Ральф Дарендорф, в своїй роботі «Елементи 

теорії соціального конфлікту» відмітив, що фактичні предмети певних 

конфліктів – наприклад надзвичайне законодавство в міжпартійному конфлікті 

– можливо вирішити, якщо регулювати їх таким чином, щоб вони не виникали 

знову як предмети конфлікту [183, с. 262].  

На думку науковців, варто відмітити, що такий спосіб вирішення 

конфлікту, латентного (особливо політичного) не є дієвим.  

Найбільш широку предметну базу політичного конфлікту надають 

російські дослідники. Вони, відзначають, що предметом конфлікту можуть 

виступати два види «дефіциту». Перш за все це позиційний дефіцит, тобто 

дефіцит соціальних поглядів, позицій, точок зору, соціальних статусів. Й 

другий, це дефіцит джерел, це дефіцит матеріальних та духовних ресурсів [25, 

с. 107]. 

В подальших наукових дослідженнях, А.Глухова відзначила, що 

предметом політичного конфлікту є специфічні ресурси, а саме державна влада, 

устрій держави, режим, владні інституції, політичний статус соціальних груп, 

цінності й символи, які є базою політичної влади і в цілому політичної 

спільності [24, с. 27].  

Взагалі варто відзначити, що предмет політичного конфлікту, особливо 

під час загострення, може впливати на діяльність державних органів та на 

процес прийняття політичних рішень. Також дослідник відзначає, що 

предметом політичного конфлікту може стати будь-яка цінність, природа якої 

спочатку не має політичного характеру: економічна, культурна, естетична. [26, 

с. 81].  

Інший російський науковець, Г. Козирев, вважає предметом політичного 

конфлікту – владні повноваження [146, с. 27]. На наш погляд, визначення 

предмета політичного конфлікту дослідником є вузьким.  

Варто відзначити, що політичний конфлікт виникає не лише через 

розподіл владних повноважень, але й на релігійній основі, через розподіл 
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ресурсів, особливо коли конфліктуючі сторони є членами парламенту та 

власниками бізнесу. 

Враховуючи системний підхід до аналізу політичного конфлікту існують 

фактори, що впливають на виникнення, хід, розвиток та вирішення конфліктів. 

В науковій літературі,  існують три групи таких факторів: 

- фактори–детермінанти, тобто ті фактори які визначають причину 

виникнення політичного конфлікту;   

- фактори–умови, які впливають на формування груп політичного 

конфлікту і разом з тим визначають умови протікання конфлікту; 

- ресурсні фактори, тобто фактори які впливають на власну динаміку 

конфлікту, на темпи розвитку, інтенсивність та його характер протікання [148, 

с. 154].  

Відзначимо більш детальнішу характеристику зазначених факторів. 

Фактори-детермінанти є сукупністю причин виникнення політичного 

конфлікту [164, с. 59]. Ці фактори формують причини виникнення політичного 

конфлікту: такі причини можуть бути одиничні, тобто економічні, або 

визначатися сукупністю причин, наприклад, релігійно-соціальні.  

Саме фактори-детермінанти відіграють важливу роль на латентній стадії 

конфлікту [164, с. 61]. Приховані політичні конфлікти можуть базуватися як на 

економічних питаннях так і на поділі влади, тобто їх протікання в подальшому 

в будь-якому разі залежатиме від детермінантних факторів [27, с.12]. 

Фактори-умов, зосереджують увагу на умовах (чому саме?) виникнення 

політичного конфлікту. Також акцентується увага на підставах мобілізації 

конфліктуючих сторін, тобто на існуванні опозиції, виступах депутатів на 

засіданнях в парламенті [27, с. 21].  

Саме фактори-умови, певним чином пояснюють процес формування  

політичного конфлікту, а не їх зародження чи причини. 

Серед факторів–умов виокремлюють дві обставини:  

- ступінь індивідуальної соціальної мобільності; 
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- наявність ефективних механізмів врегулювання соціальних і 

політичних конфліктів [27, с. 9].  

Ми вважаємо, що під індивідуальною (сімейною) соціальною 

мобільністю розуміється вибір індивіда та його підтримка політичних партій 

(лідера) на виборах.  

Під наявністю ефективних способів врегулювання політичних і 

соціальних конфліктів ми розуміємо - бажання конфліктуючих сторін вирішити 

і врегулювати існуючий конфлікт. Під ефективними методами ми розуміємо ті 

методи, що призводять до вирішення політичного конфлікту, адже деякі 

конфліктуючі сторони використовують механізми, які лише загострюють 

політичний конфлікт. 

Важливим елементом  факторів–умов є технічні показники: вони 

пояснюють яким чином вибудовуються технології просування політичного 

лідера, або хто увійде до складу політичної партії [27, с.16].  

Варто відзначити, що в сьогоднішніх умовах життєдіяльності суспільства 

та політичної діяльності, вище зазначені фактори демонструють динаміку 

політичних конфліктів та можуть пересікатися. Функціонування одного із 

факторів може мати вплив на інший, що призводить до кардинальних змін в 

прийнятті політичних рішень. 

В політичній сфері сформовані три базові аспекти визначення «меж 

конфліктів»:  

- просторові межі політичного конфлікту визначаються територією на 

якій відбувається конфлікт. Зрозуміло, що ця територія не може  різнитися за 

масштабами – від мінімального простору до більш масштабного. Чітке 

визначення просторових меж політичного конфлікту особливо важливо у 

міжнародних і міжетнічних відносинах, що тісно пов’язані з проблемою 

учасників конфлікту; 

- внутрішньо-системний аспект розвитку політичного конфлікту та 

визначення його меж пов’язано з тим, що будь-який конфлікт відбувається в 

певній системі, не залежно від конфлікту в середині держави чи міжнародного 
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співтовариства. Крім того, зазначимо, що внутрішньо-системні відносини 

завжди важкі й багатоманітні. Внутрішньо-системні кордони конфлікту 

важливо визначити для того, щоб вміти впливати на існуючі процеси з метою 

попередження розвалу системи в цілому; 

- тимчасові кордони – це хронологічна тривалість конфлікту його початок 

і кінець. Від того чи вважати конфлікт таким, що розпочався, існуючим або 

таким, що закінчився, залежить від ступеня ефективності технологічних 

вирішень та врегулювання конфлікту. Аналіз динаміки дослідження конфлікту 

важливий і для того, щоб вірно оцінити роль всіх учасників [13, с. 55]. 

Варто відмітити, що пріоритетним завданням у «зрілому» політичному 

конфлікті залишається боротьба за владу і політичне домінування з метою 

трансформації або збереження в незмінному вигляді існуючого соціального і 

політичного порядку. Вирішення цього завдання підпорядковане завоюванню 

інших політичних ресурсів - інституційних, фінансових, силових і - що 

особливо важливо в останній час – інформаційних [26, с. 71].  

Зазначимо, що інформаційний ресурс – сьогодні це особливий вид 

ресурсу, який ґрунтується на знаннях накопичених у результаті науково-

технічної діяльності суспільства. Особливістю такого ресурсу є його 

невичерпність, а з розвитком суспільства його значення зростає [13, с. 116]. 

 Такими ресурсами можна управляти, а це означає: оцінити інформаційні 

потреби на кожному рівні, вивчити документообіг, раціоналізацію, 

стандартизацію й типологізацію інформаційних даних, подолати несумісність 

типів даних, створити системи управління даними. З поняттям інформаційний 

ресурс тісно пов’язане поняття інформаційних технологій. 

Якщо політичний конфлікт відбувається між політичними партіями, між 

кандидатами у президенти, то важливим стає інформаційний ресурс. Таким 

прикладом є володіння телевізійним каналом одним з кандидатів, де він має 

необмежену можливість використовувати різні інформаційні технології. Як ми 

вже відзначали, володіння інформаційним простором є важливим завдання для 

конфліктуючих сторін. 
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 Вивчаючи конфлікт, який виник в 2014-2015 роках між Російською 

Федерацією та Україною де українська сторона не змогла отримати достатній 

контроль над інформаційним простором не тільки на своїй території, але й на 

міжнародній арені. Саме це спровокувало інформаційну, гібридну, смислову 

війни не тільки між Росією і Україною, але й між Російською Федерацією 

Європейським Союзом  та Сполученими Штатами Америки.  

Важливим аспектом, у дослідженні політичного конфлікту є моделі. 

Цікавим у цьому направленні є дослідження політичного конфлікту, що 

були здійснені професором Університету Гейдельберга, німецьким політологом 

Клаусом фон Байме, який  виокремив загальні моделі теорії політичного 

конфлікту, серед них: 

- соціалістична модель; 

-  ліберальна модель; 

- авторитарно-консервативна модель [175, с. 62]. 

Соціалістична модель, або модель класового протиборства, розкривається 

через класові та статусні відносини. Саме нерівномірний розподіл благ, між 

представниками влади та суспільства є проблемою даної моделі. Також слід 

враховувати те, що посилення поляризації між класами може призвести до 

конфлікту при загостренні якого може відбутися революція [175, с. 65].   

Разом з тим у державі після завершення такого конфлікту можуть статися 

кардинальні зміни: як у владних структурах, так і в економічній сфері. Під час 

таких подій може відбутися об’єднання не лише маргінального класу між 

собою, а й маргінального  з середнім класом.  

Наступна - ліберальна модель, яка в цілому спирається на демократичні 

параметри суспільства й відображає конфлікт, що відбувається між 

політичними партіями [175, с. 68].  

Політичний конфлікт є небезпечним для демократичного транзиту – може   

дезорієнтувати суспільство. Ми не погоджуємося з такою думкою, адже 

політичний конфлікт та конкуренція між політичними партіями надають 

можливість обирати електорату демократичний шлях розвитку.  
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На відміну від вищезазначених моделей, авторитарно-консервативна 

модель зосереджує свою увагу на відносинах між владою та суспільством, між 

елітою та контрелітою [175, с. 73].  

Відносини, що викликають (провокують) конфлікт між владою та 

суспільством, часто відбувається в перехідних суспільствах,  де представники 

владних структур не завжди зорієнтовані на демократичні принципи розвитку 

держави.  

В сучасних умовах виникнення політичних конфліктів дослідники 

виокремлюють  моделі. 

Європейсько-американська модель, яка трактує конфлікт в цілому, 

поєднуючи в собі вагомість цінностей, традицій, економіки, релігії, політики, 

ресурсів та соціальних норм. Наповненість та поєднання в політичному 

конфлікті різних «компонентів» показує його багатосторонність та різноманітні 

способи впливу на суспільні процеси . 

На відміну від європейсько–американської моделі, в радянській моделі 

політичного конфлікту, функціонування зводилось лише до владних відносин. 

Наприклад, більшість російських дослідників визначають політичний конфлікт 

як «боротьбу за владу», що показує вузьку направленість політичного 

конфлікту та малий сектор впливу на соціальні потреби, про що уже 

зазначалась.  

Враховуючи вище зазначене, ми можемо виокремити основні особливості 

конфліктів. 

Однією з особливостей будь-якого конфлікту, є наявність конфліктуючих 

сторін: в класичному варіанті є дві конфліктуючі сторони, наприклад між 

політичними фракціями, або між опозицією чи коаліційною більшістю. В 

деяких випадках у конфлікті можуть брати участь і більше сторін, наприклад 

політичні партії з різними ідеологіями [43].  

Коли конфлікт відбувається між державами, решта держав (суміжні 

держави) не можуть залишатися осторонь, особливо коли між однією з 
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конфліктуючих держав та низкою інших держав підписані угоди, , наприклад  - 

членство в НАТО.  

Наступною особливістю політичного конфлікту  є зіткнення інтересів. В 

такому аспекті поряд з економічними інтересами стоять релігійні, культурні, 

етнонаціональні інтереси. Як вище відзначалося, саме інтереси, особливо 

політичні, владні та економічні є причиною виникнення конфлікту.  

Ще, Семюель Хантінгтон висунув тезу про те, що після закінчення 

«Холодної війни» в основі майбутнього політичного конфлікту буде закладена 

в першу чергу, стійка культурна різниця, яка в основному відображатиме 

релігійні традиції різних суспільств [157, с. 52].  

Саме ХХ-те й початок ХХІ-го століть наповнені конфліктами,  які 

базуються на різнобічності культури та релігії. Зіткнення європейських 

поглядів, американської сили та мусульманських традицій, призвели до 

масштабних протистоянь.  

Певним чином, наприклад, нетактовна поведінка деяких європейських 

ЗМІ (а саме французьких) призвела до ще більшого загострення конфлікту, 

мова йде про карикатури на мусульманські теми, які були надруковані в газеті 

«Charlie Hebdo», що й призвело до низки терактів у Франції.  

Особливістю політичного конфлікту виступає його вплив на соціальну 

поведінку громадян, мова йде про  кардинальну зміну їх політичних поглядів та 

переорієнтацію в соціальних нормах. Такі зміни можуть відбуватися під час 

політичних виборів, коли кандидат (політичні партії) репрезентують свою 

програму і пропонують зміни до соціальних норм, наприклад, як в Україні - 

направлені на європейське майбутнє. 

Також, особливістю сучасного політичного конфлікту є його затягування, 

тобто одна з конфліктуючих сторін навмисно не має бажання вирішувати  

конфлікт.  

Причин для такої поведінки однієї зі сторін є декілька.  

По-перше, це боротьба за електорат, в такому випадку одна зі сторін 

показує свою перевагу саме через політичний конфлікт.  
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По-друге, це економічний інтерес, коли в політичному конфлікті беруть 

участь представники парламенту чи уряду, що мають власний бізнес, і власне 

саме через затягування політичного конфлікту намагаються створити перепони 

для свого суперника [163, с. 7].   

 Наступною особливістю політичного конфлікту є абсолютна 

несумісність поглядів. Причини виникнення такого політичного конфлікту 

можуть полягати в ідеологічних розбіжностях, або ж в розбіжностях стосовно 

напрямів розвитку держави [163, с. 7]. Прикладом такого політичного 

конфлікту, як його різновиду, є парламентський конфлікт (мова йде про 

парламент VII скликання в Україні, де опозиція прагнула до інтеграції з 

Європейським Союзом, а провладна більшість - до тісної співпраці з 

Російською Федерацією).  

Як вже відзначалось, вітчизняні дослідники, однією з особливостей 

політичного конфлікту називають категорію «дефіцит».  

Науковці розрізняють «позиційний дефіцит» та «дефіцит джерел».  

«Дефіцит джерел» полягає в недостатній сформованості, а в деяких  

країнах й відсутності політичних цінностей (наприклад свобода слова, рівність 

громадян).  

Що ж стосується «дефіциту позиційного», то він пояснюється 

відсутностю/неможливостю виконувати функції усіма конкуруючими 

сторонами, таким чином відбувається змагання за статус [216, с. 329]. 

Однією з особливостей політичного конфлікту є його вплив на соціальну 

складову держави. Під час політичного конфлікту зазнає змін увесь політичний 

процес. Таким чином, при не врахуванні суспільних норм та цінностей, 

політичний конфлікт може призвести до загострення суспільних суперечок між 

націями, релігіями.  

Наступною особливістю конфлікту є застосування політичних технологій 

за для усунення конкурента. Конфліктуючі сторони намагаються 

використовувати технології та механізми, що допомагають усунути, ліквідувати 

або досягти контролю над опонентом [165, с. 52].  
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Особливістю політичного конфлікту є латентність його прояву. Такий 

конфлікт є небезпечним для державного розвитку [165, с. 52]. Адже в такому 

випадку, прихований конфлікт, який знаходиться на вершині загострення, може 

перерости в більш масштабний, що вплине не лише на конфліктуючі сторони, 

але й на економічні й соціальні процеси. 

 Але варто відмітити, що в демократично розвинених державах, 

латентний конфлікт може існувати між представниками уряду, між 

президентом або прем’єр-міністром, але для загального блага він буде 

залишатися прихованим. 

Ще однією особливістю, але не менш важливою, як відзначають 

вітчизняні та російські дослідники, є боротьба за владу. Влада є беззаперечною 

складовою боротьби в конфлікті, але як ми вже вище відзначали, це є досить 

вузьким спектром дослідження політичного конфлікту. Зарубіжні дослідники, а 

останнім часом й українські, акцентують увагу не на владних відносинах, а на 

традиціях, цінностях та релігійній повазі [1, с. 373].  

Саме вони дають змогу отримати владу, не порушуючи прав людини, 

зберігаючи традиції та цінності й разом з цим отримуючи значну підтримку 

електорату. 

Аналізуючи вищезазначені особливості політичного конфлікту, ми 

вважаємо, що більшість російських дослідників не тільки вузько визначають 

предмет політичного конфлікту, але й його об’єкти та суб’єкти. Разом з тим 

дослідники керуються радянськими принципами ведення політичного 

конфлікту. Автори мало звертаються до дипломатичних методів вирішення 

конфлікту й наводять приклади трагічних наслідків завершення політичного 

конфлікту.  

Політичний конфлікт виконує різносторонню роль у суспільстві, хоча з 

точки зору функцій, він  є досить суперечливим  явищем, адже надзвичайно 

важко передбачити віддалені перспективи, особливо -  глобальні наслідки. 

Наведемо основні функції політичних конфліктів.  
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Перш за все варто відзначити інтегруючу (integration) та дезінтегруючу 

(desintegration) функції. Під інтегруючою функцією розуміють об’єднання 

навколо спільної мети політичних представників, а от дезінтегруюча функція 

характеризується розладом в політичних колах [146, с. 116].  

Також за допомогою інтегруючої функції політичний конфлікт не  

формує умови та ситуації для об’єднання політичних партій (створення 

коаліції). В інших умовах роз’єднує політичні сили, й таким чином, створює 

умови для виникнення політичного конфлікту. 

Прогресивна функція дає можливість конфліктуючим сторонам за 

допомогою політичного конфлікту переходити на новий рівень розвитку [146, 

с. 116]. Ця функція сприяє суспільному розвитку, розкриваючи нові можливості 

та шляхи для життєдіяльності суспільства.  

На відміну від прогресивної функції, регресивна функція є рухом назад, 

коли політичні сили сприяють припиненню політичних, економічних, 

культурних процесів [146, с. 117].  

Вельми часто це створюється штучно за для власних інтересів 

(наприклад, інтересів чиновників), підтримки власного капіталу, створення 

диктатури й тотального контролю над суспільними потребами. 

Звертаючись до марксистів, варто відмітити динамічну функцію, яка 

залежить від факторів: як внутрішніх, та і зовнішніх [146, с. 117]. На 

сьогоднішній день існуючі фактори, що впливають на хід політичного 

конфлікту, можуть як  загострити конфлікт, так і миттєве його розв’язати.  

Сигнальна функція політичного конфлікту показує та характеризує 

систему відносин «держава-суспільство», що відображає стан суспільства. Дану 

функцію можна розглядати з декількох положень. Перш за все, як сигнал для 

державних установ, які саме в суспільстві відбуваються розлади, що призводять 

до виникнення конфлікту [146, с. 118].  

В такому випадку, держава має втрутитися та врегулювати суспільний 

конфлікт. З іншого боку, для суспільства, має бути сигналом, коли конфлікт 

довгий час не вирішується.  
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Стосовно диференційної функції політичного конфлікту, то варто 

відмітити, що вона впливає на процес розділення позицій, поглядів, подій, 

вчинків, які виникли під впливом конфліктної ситуації. Диференційна функція 

конфлікту пов’язана з насильницькими методами його вирішення, може 

спровокувати дестабілізацію, дезорієнтацію, може сповільнити темпи розвитку 

суспільства й сприяти руйнуванню соціальних комунікацій [146, с. 118]. 

Відмітивши вище спільність між політичним конфліктом та соціальним, 

варто відмітити соціальну функцію. Соціальна функція політичного конфлікту 

полягає у виявленні випливу, наслідків конфлікту не лише на суспільство 

загалом, але й на окремі суспільні групи [146, с. 118]. Адже сам конфлікт на 

кожну з груп може впливати по-різному, тому державні структури мають 

приймати до уваги й цей факт. 

Функція управління (регулювання) соціальною напруженістю також 

поєднує в собі політичний та соціальний конфлікти. Але політична функція 

управління соціальної напруги полягає у відновленні соціально-політичної 

рівноваги, політичної стабільності суспільства [146, с. 119].  

Також дана функція сприяє відновленню співпраці за для взаємних 

відносин між конфліктуючими сторонами.  

Функція підтримки й укріплення соціально-політичної стабільності 

полягає в роз’ясненні ситуації коли не завжди задача збереження і закріплення 

влади окремих політиків, політичних партій, рухів чи інститутів вирішується 

шляхом експорту соціальної напруги, загострення відносин з противником 

[146, с. 119]. 

Дестабілізуюча функція політичного конфлікту, тісно пов’язана з 

дезінтегруючою, але вона безпосередньо має відношення до суспільства. Вона 

показує коли політичний конфлікт дестабілізує суспільство та його систему 

[146, с. 120]. Безумовно дана функція розкриває систему впливу «держава-

суспільство», і саме політичні рішення, які приймаються в конфліктній ситуації 

й можуть дестабілізувати, порушити, змінити умови життєдіяльності 

суспільства. 
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Зазначена функція полягає в не сприятливому впливові на необхідні 

зміни у владних відносинах й структурах держави. Як раніше нами 

відзначалося, такі зміни можуть нести як позитивний, так і негативний 

характер, тому владна верхівка, навіть під час конфлікту, має врахувати 

подальші наслідки. 

Руйнівна функція, є негативною функцією, що може поширюватися на 

міжнародний рівень [146, с. 120].  

Інформаційна функція – основа в демократично розвинених державах, де 

володіння інформацією для суспільства є нормою [146, с. 121]. Інформаційна 

функція політичного конфлікту сприяє розвитку комунікації, між перш за все, 

представниками політичних партій, уряду, депутатами та чиновниками, та між 

державними структурами й суспільством.  

Поінформованість громадян про конфлікт між політичними силами та їх 

представниками дає можливість оцінити як можливості сторін (бажання 

вирішити конфлікт) так і оцінити   роботу політиків під час прийняття рішень. 

Разом з тим,  важливим для  конфліктуючих сторін є бажання розв’язати 

політичний конфлікт, саме це дає можливість  суспільству спостерігати за 

діяльністю політичних сил. З часом дана функція була розширення, і названа 

функцією комунікативно-інформаційної ролі. В наукових джерелах існує 

класичний приклад такої функції (Карибська криза 1962 року). 

Конфліктуючими сторонами були США, за правління Дж. Кеннеді та СССР, за 

правління Н.Хрущова. Завдяки конфлікту сторони оцінили свої сили  і 

впевнились в небезпеці такого протиборства для своїх держав. Дослідники 

відмічають, що саме цей конфлікт, в силу своєї гостроти, сприяв 

взаєморозумінню  у відносинах між США та СССР [146, с. 136].  

Р. Мертон, аналізуючи конфлікти, звертає увагу на явні та приховані 

функції . 

 Явна та не прихована функції, відносяться до об’єктивних або навмисних 

наслідків соціальних і політичних дій, що сприяють адаптації груп інтересів, 
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політичних партій та організацій. Приховані, або латентні, відносяться до не 

навмисних і не усвідомлених наслідків того ж самого порядку [209, с. 218]. 

Предметне поле конфлікту, його фактори, межі, моделі, особливості та 

функції дають можливість для більш повного аналізу різновидів політичного 

конфлікту. Розпочнемо з класичної типології, яка відзначається більшістю 

дослідників.  

В науковій літературі виокремлюють два основні різновиди політичного 

конфлікту: 

 -  міжнародний (зовнішній); 

-  внутрішній.  

В свою чергу внутрішній політичний конфлікт розподілений на дві 

основні групи - горизонтальний і вертикальний, що вже частково були 

висвітлені вище, при аналізі праць Моріса Дюверже [189, с. 63]. 

Але зазначимо, що горизонтальний політичний конфлікт 

характеризується боротьбою за владу та владні повноваження й проходить в 

рамках існуючого режиму. Такий політичний конфлікт може відбуватися: на 

рівні уряду та парламенту; на рівні держави й окремих суб’єктів політики, 

тобто людиною, групою або інститутом [88, с. 75]. 

Однією з причин виникнення горизонтального політичного конфлікту є 

вдосконалення існуючої системи влади. Тобто, зміна правлячої еліти, заміна 

лідера політичної партії, корекція політичного курсу може призвести до зміни 

політичної системи. 

Варто відмітити, що в демократичній політичній системі, горизонтальний 

політичний конфлікт в основному інституціоналізований і в певній мірі 

запрограмований [88, с. 77]. 

Вертикальний політичний конфлікт має свої різновиди, що й дають йому 

відповідну характеристику.  

Першим різновидом вертикального конфлікту є статусно-рольовий, що  

використовують в боротьбі за підвищення особистого і групового статусу в 
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політичній структурі суспільств (наприклад, конфлікт між центром та регіоном) 

[88, с. 78]. 

Наступний різновид вертикального політичного конфлікту – це режимний 

політичний конфлікт, мета якого полягає у переслідуванні цілей й  усуненні 

існуючого політичного ладу або радикальної зміни політичного курсу [143, с. 

142]. 

Слід відмітити, що в міжнародному політичному конфлікті на перший 

план виходять не приватні інтереси й цілі, а загальнодержавні інтереси, що 

переплітають національну безпеку та суверенітет держави, захист території, 

економічний та інформаційний простір. 

Суб’єктами міжнародного політичного конфлікту є окремі держави, 

групи держав, державні об’єднання в союзи, або репрезентуючі їх організації, 

наприклад Організація Об’єднаних Націй. 

В науковій літературі виокремлюють низку різновидів політичного 

конфлікту, що відображають конфлікти політичних інтересів, політичних 

культур, етнічні конфлікти. 

 Слід окремо науковий доробок Бернарда Радлоффа, який зазначив, що 

під час політичного конфлікту, правила встановлює кожен з учасників 

керуючись своїми можливостями та межами, адже учасники керуються різними 

інтересами [213,  с. 347 ]. 

Як уже відзначалося, політичні інтереси є одним із факторів виникнення 

політичного конфлікту. Зокрема, російський дослідник Б. Коваленко виокремив 

особливості політичних інтересів: 

- політичні інтереси в суспільній формі висловлюють актуальні 

політичні потреби суб’єктів і обумовлюють їх дії; 

- політичний інтерес відображає діалектику всезагального, 

особливого і приватного інтересів. Вони виражають всезагальну форму 

соціального інтересу, визначають характер і направленість політичної 

діяльності; 
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- зміст політичного інтересу формується головним чином в 

результаті взаємодії інтересів соціальних груп в залежності від їх зрілості, 

політичної активності та політичної культури; 

- політичні інтереси, є похідними від соціальних та економічних 

потреб й реалізуються через політичну діяльність та стимулюють розвиток 

соціально-економічної сфери; 

- в політичних інтересах безпосередньо відображається відношення 

членів суспільства до політичної влади та політичної системи; 

- політичні інтереси є базою для формування політичних поглядів, 

політичних   настроїв та  ідеологічних позицій [75, с.199]. 

Зазначимо, що одні інтереси виражають довготривалі тенденції і 

перспективи суспільства, нації, політичної партії. Інші, більш приватні, й 

виражають специфіку політичних відносин між соціальними групами та 

політичними інститутами в процесі їх взаємовідносин [75, с. 201].  

 Р. Даль, відмітив, що політика є ніщо інше як важка взаємодія приватних 

та групових інтересів [38, с. 195].  

Така тенденція притаманна  ХХІ століттю, коли приватні інтереси в 

політиці, є вельми частими. Крім того, приватні інтереси впливають на 

прийняття політичних рішень в урядових структурах, що не відповідає 

демократичним принципам. Разом з тим приватні інтереси олігархічних кланів, 

можуть перевищувати значимість державних та суспільних інтересів (приклад 

України).  

Одним із різновидів політичного конфлікту є конфлікт політичної 

культури. Конфлікт політичної культури характеризується зіткненням 

політичних цінностей, норм, звичаїв, традицій, способів політичної поведінки, 

ціннісних орієнтацій та цілей політичного розвитку [34, с. 127]. 

Під релігійно-політичним конфліктом ми розуміємо боротьбу між 

представниками різних віросповідань чи представниками різних направлень в 

одній релігії за вплив на політичну владу й владні повноваження в суспільстві 

[216, с. 398]. 
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Варто зазначити, що в Сполучених Штатах Америки, Франції, 

Нідерландах церква відокремлена від держави, а тому церква не може бути 

суб’єктом політичного конфлікту. В ст. 35  Конституції України зазначено, що: 

«Церква і релігійні організації в Україні відокремленні від держави…» [81, с. 

17]. 

Разом з тим існує поняття «державна церква», - як форма державно-

церковних відносин, що юридично закріплено, наприклад в таких державах як 

Данія, Англія, Норвегія, Швеція, Іспанія, Греція. 

Американський конфліктолог Даніель Дена, запропонував типологію 

інтенсивності конфлікту. Автор, пропонує виділити наступні типи 

інтенсивності конфлікту:  

- сутичка, дрібні неприємності, які не несуть великих загроз, для  

політичної сфери, наприклад мирний страйк, що складається з невеликої 

кількості людей; 

- зіткнення, серія постійних сутичок, які пов’язані з розширенням кола 

причин, що викликають конфлікт та зменшення ролі інтересів, що провокують 

конфлікт (наприклад, це акції проти влади, які об’єднують велику кількість 

людей); 

- кризи, постійні й неминучі зіткнення, в результаті яких створюються 

нерозв’язані ситуації, протиріччя [42, с. 21]. 

Варто відзначити, що на сьогоднішній день сутички є нормою для 

більшості демократичних держав, наприклад у Франції 7 січня 2015 року 

відбувся мітинг, що продемонстрував незадоволення соціуму 

антитерористичними діями  держави. Безпосередньо прем’єр–міністр Франції 

Мануель Вальс відзвітував, що становище в державі є підконтрольним. Разом з 

тим, в будь-якій державі, опозиція та уряд є конкурентами та конфліктуючими  

сторонами, але на відміну від країн з перехідним станом, в демократично 

розвинених державах,  парламентська більшість співпрацює з опозицією. Так 

після подій у одинадцятому окрузі Парижу, теракту, а потім зібрань людей, 

президент Франції Франсуа Оланд, звернувся до громадян та провів зустрічі з 
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опозиційними політиками, що певною мірою зняло напругу, як між 

провладною більшістю та опозицією, так і в суспільстві. 

Стосовно зіткнень, Д. Дена, відзначив, що ті зіткнення, що не 

припиняються, визначаються, як конфлікт, за якого одна зі сторін хоче досягти 

поставленої мети [42, с. 21]. Наприклад, події в Туреччині, що відбулися  28 

травня 2013 року, де громадяни виступили, разом з громадськими діячами та 

депутатами проти знищення парку в м. Гезі. Даний конфлікт відбувався на двох 

рівнях, як між політичними представниками, так і між суспільством та 

представниками влади, так як виконання проекту було пов’язане з 

комерційними структурами, що мали пряме відношення до правлячої партії. 

Щодо криз, то яскравим прикладом є Греція на протязі 2010-2012 років.  

Соціальні страйки в Греції розпочалися як «Всегрецький страйк» державних 

службовців 4 травня 2010 року, стосовно незадоволення урядовою програмою – 

«жорсткої економії». 30 січня 2012 року генеральний секретар ЦК компартії 

Греції Алека Папаріга, відзначив, що в державі вже три роки йде серйозна 

боротьба. В Греції на той час була найбільша кількість страйків в Європі. 

Протягом наступних років, конфлікт між урядом Греції та суспільством 

загострювався. Водночас між грецькою державою та Європейським Союзом 

відбуваються суперечки, на рахунок не лише фінансових вливань, але й 

реструктуризації боргів.  

Разом з тим, кризу можна розділити на сфери їх виникнення та впливу. 

Урядова криза, наступає коли уряд держави втрачає свій вплив над суспільними 

та державними інституціями. Вона характеризується, втратою підтримки уряду 

з боку парламенту або палати, перед якою уряд несе відповідальність.  

Український дослідник, М. Головатий визначив урядову кризу, як 

ситуацію, за якої діючий склад уряду позбавляється повноважень суспільного 

врядування через його нездатність розв’язувати назрілі проблеми, 

компрометуючі дії когось із урядовців, що призвели до політичного скандалу, 

висловлення «вотому» недовіри або заблокування  урядового законопроекту, 

зміну  розстановки сил у парламенті, вихід з урядової коаліції когось з її 
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учасників, що позбавляє уряд належної підтримки в парламенті. Як правило, 

урядова криза призводить до формування нового складу уряду [131, с.  732]. 

Наприклад, парламентська криза в Україні з квітня по серпень 2006 року 

була спровокована нездатністю Верховної Ради сформувати дієздатну коаліцію.  

Також виокремлюють, парламентську кризу, що характеризується зміною 

співвідношення сил в органах законодавчої влади, коли рішення парламенту 

розходяться з волею більшості громадян держави [89, с.135].  

Конституційна криза в одних країнах може бути пов’язана, з 

припиненням діяльності Основного закону держави, наприклад Конституцією. 

В інших державах передують конституційні конфлікти, пов’язані з 

недосконалістю та недоліками Основного закону, намаганнями порушити цей 

закон державними органами внаслідок політичного розрахунку [89, с. 137]. 

Ще один критерій типології конфліктів наводить Мортон Дойч, він 

запропонував класифікувати конфлікти за типами учасників: 

- внутрішньоособистісний та міжособистісний конфлікти, що 

відбуваються між індивідами, наприклад представниками політичних партій чи 

урядовцями. Найчастіше такі конфлікти відбуваються між депутатами 

парламенту, лідерами партій, фракцій, коаліцій; 

- внутрішньогруповий та міжгруповий, що базуються на відносинах, 

як в середині політичної сили, так і на парламентському рівні, між політичними 

партіями та фракціями. В таких конфліктах можуть фігурувати опозиція та 

коаліційна більшість; 

- внутрішньонаціональний і міжнародний, де внутрішньонаціональні, 

мають декілька напрямів - конфлікт на базі цінностей, традицій або релігійних 

факторів. Міжнародний - охоплює широкий спектр дії, адже також можє 

базуватися на релігійних та расових розбіжностях [45, с. 40]. 

Політичний конфлікт впливає й на державно-адіміністративну сферу. 

Зокрема, Анатоль Рапопорт, виокремив типологію державно-адміністративних 

конфліктів: 
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- конфлікт між політичними і державно-адміністративними 

(груповими та індивідуальними) суб’єктами (структурами); 

- конфлікт між державно-адміністративними структурами і 

організаціями державного та приватного секторів; 

- конфлікт між відомствами, міністерствами та іншими організаційно 

оформленими ланками управління;  

- конфлікт між центральними, регіональними та місцевими органами 

державного управління; 

- функціонально-рольовий (вертикальний та горизонтальний) 

конфлікт в середині державних організацій; 

- неформальний конфлікт, як в середині, так й між окремими 

державними організаціями [215, с.258]. 

Протиріччя між політичними та державно-адміністративними 

структурами – це конфлікт принципів і критеріїв, які з однієї сторони, 

орієнтують державні інститути на закріплення та стабілізацію політичної влади, 

а  з іншого боку, направленні на макроекономічне регулювання суспільних 

відносин. Виникнення загрози правлячому режиму зі сторони державних 

органів макроекономічного управління, швидко ліквідується шляхом 

реорганізації міністерств і кадрових призначень, зміцнення персональної 

відповідальності [90]. 

Конфлікт між державно-адміністративними структурами та організаціями 

державного та приватного секторів можна розділити на дві групи: конфлікт між 

органами державного управління і підлеглими їм підприємствами й конфлікт 

між державними підприємствами та приватним сектором [90].  

Конфлікт між відомствами, міністерствами та іншими організаційно 

сформованими ланками управління державою, включає: 

- конфлікт, що спровокований боротьбою за послаблення залежності від 

інших вертикальних і горизонтальних структур, корпоративними інтересами 

працівників; 

- боротьбу за частку департаментів у державному бюджеті;  
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- протиріччя між органами, які виконують координуючі функції [89, с. 

141]. 

Американський дослідник, Герберт Бісно пропонує, наступні види 

конфлікту: 

- конфлікт інтересів, який характеризується дійсним переплетінням 

інтересів та обов’язків. В політичному житті такий конфлікт представлений у 

парламентах, фракціях, блоках, департаментах, міністерствах та інших 

державних установах, в яких конфлікт інтересів є базою для подальшого 

протистояння різних політичних сил; 

-  вимушений конфлікт, що навмисно створений для досягнення іншої 

мети, ніж  було заявлено. В політиці такий конфлікт виникає після виборів, 

коли кандидат чи політична партія, що отримали перемогу, не виконують 

передвиборчих обіцянок. Разом з тим, такий конфлікт відбувається під час 

голосування за закони, під час вирішення важливих політичних питань та 

прийняття політичних рішень;  

- «хибно співвіднесенний» – ускладнений не відповідністю 

характеристики поведінки учасників конфлікту, змісту та причинам;  

- ілюзорний конфлікт, що ґрунтується на неправильному сприйнятті чи 

нерозумінні ситуації. Найчастіше, буває направлений на сприйняття чи 

непорозуміння, наприклад, між кандидатом та виборцями, або надумана 

«велич» гаранта, яку суспільство переоцінило; 

-  конфлікт заміщення – антагонізм направлений на особистість. 

Відносини депутатів парламенту, з різними ідеологічними поглядами, які 

мають діаметрально протилежні точки зору;  

- експресивний конфлікт – характеризується бажанням виразити 

ворожість. Експресивність в політичному конфлікті відображається через 

поведінку політичних представників, яка проявляється через популізм [176, с. 

63].  

Така типологія відображає ірраціональність сторін в політичному 

конфлікті, відсутність етичних норм та політичної культури, з можливістю 
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застосування тиску, антагонізму, прояву лідерських якостей та особистісного 

впливу. 

На відміну, від своїх колег Рональд Фішер зосередив свою увагу на 

різновидах, які відображають сфери виникнення конфлікту, ціннісні 

характеристики та методи, що застосовуються при вирішенні конфліктних 

ситуацій: 

- економічний конфлікт – будується на мотивах володіння обмеженими 

ресурсами, включно територію, і є однією із форм реального конфлікту; 

- конфлікт цінностей – формується навколо несумісних переваг, 

принципів в які вірять люди й які співвідносяться з груповою ідентифікацією; 

- силовий конфлікт – коли одна сторона прагне максимально посилити 

свій вплив на іншу сторону за допомогою різних силових методів [192, с.492]. 

Економічний конфлікт, відображається як на внутрішній, так і на 

зовнішній політиці держави. Вплив економічних факторів на політичний 

конфлікт є безперечним, адже саме економічна ресурсна база держави є 

«збудниками»  конфлікту. Варто відзначити думку М. Дюверже, який зауважив, 

що політичний процес розвивається паралельно економічному процесу, тому 

вони є взаємозалежними [189, с. 284].  

Політичний конфлікт, також може провокувати економічну нерівність 

регіонів. В умовах централізації, органи влади не завжди рівномірно 

розподіляють бюджетні кошти. За централізації, прийняття важливих рішень, 

як політичних та і економічних, а також фінансові потоки концентруються в 

органах центральної влади, а не в регіонах. 

Конфлікт на основі цінностей, як вже відзначалося, притаманний 

демократичним країнам. Російські дослідники,  А. Глухова та В. Рахманіна, 

стверджують, що політичні цінності по-різному засвоюються поколіннями, не 

завжди органічно вписуються в реальну політичну динаміку й тому неминуче 

супроводжуються конфліктами [24, с. 105].  

Також ціннісний конфлікт може залежати від мовного фактору, 

наприклад, коли частина населення держави воліє мати іншу державну мову. 
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Американський дослідник Джозеф Хаймс, запропонував типологію 

конфлікту, де основними показниками є сфера залучення суспільства [198, с. 

58]. 

Перш за все дослідник виокремив приватний конфлікт, де держава або 

уряд не займають центральне положення. Такий конфлікт може базуватися на 

расових проблемах, міжетнічних та класових рівнях. Фактично такий конфлікт 

може виникати, в політиці, між представниками політичної еліти й 

ґрунтуватись на персональних інтересах [198, с. 58]. 

В новітній час відношення до політичного конфлікту, залежить від 

історичних факторів, наприклад наскільки демократичною була та чи інша 

держава [198, с. 59]. Дійсно в державах де демократія є стабільною, правові 

норми є загальними на всіх суспільних рівнях, а політичний конфлікт не стає 

проявом інтересів окремих політичних представників, чи діячів, а відображає 

суспільні та державні потреби. 

Сутність політичного конфлікту, залежить від політичного режиму [14, с. 

31]. Саме той чи інший політичний режим, пропонує способи та  механізми  

вирішення політичного конфлікту.  

Як відзначає А. Большаков: «Демократія створює умови не лише для 

інституалізації політичного конфлікту всередині держави, а й грамотного 

управління ним. Авторитарний режим не сприяє врегулюванню політичного 

зіткнення, утриманню його в певних інституціональних рамках, як правило, 

політичні зіткнення, провокують політичний конфлікт, сприяють його  

«латентності» [14, с. 27]. 

В науковій літературі досліджуються парламентські конфлікти, що 

подаються «у вигляді керівництва з парламентського права» - як своєрідного 

кодексу правил ведення парламентських слухань. Такий кодекс передбачає 

певні санкції, у вигляді позбавлення виступів на певний термін, попередження, 

вилучення депутата із зали засідань.  
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Різносторонні  аспекти  дослідження відносин між парламентською 

більшістю та опозицією, запропоновані такими зарубіжними дослідниками  як: 

Р.Парк, Р. Даль, Л.Діамонд, А. Чумаков. 

Питаннями дослідження співпраці та парламентських конфліктів між 

парламентською більшістю та опозицією займаються й українські дослідники, 

такі як: С.Здірук, В. Лага та  І. Побочний. 

Різносторонні  підходи  дослідження ідеологічного фактору в 

парламентських конфліктах, запропоновані такими зарубіжними дослідниками  

як: Д. Беллом, Е. Бернштейн, А. Дестют де Трасі, А. МакІнтайр, А. Сміт, Е.  

Шілз, М. Штірнер. 

Серед російських вчених, які досліджують ідеологічний фактор в 

парламентських конфліктах, слід виокремити: А. Анцупова, В. Куренну, С. 

Ланцова, Е. Суслова. 

Багатосторонні  аспекти  дослідження парламентських дебатів, 

запропоновані такими зарубіжними дослідниками  як: С.Андерсен, 

М.Андерсон, П.Байлей, К. де Волд, А. Девлін-Браун, О. Дін, П. Жданов, К. 

Еліассен, П.Есаіассон, Б.Кохал, Р.Куст, Р.Ліч, М.МакКартхай, К. Поппер, 

Р.Ревівалс, Л.Робін, Р. Трапп, А.Хагхес, К.Хеідар. 

Питаннями дослідження парламентських дебатів також займаються й 

українські дослідники: Г.Зеленько, О. Ладига, Л. Ладига, О.Лісничук, 

П.Мироненко, І.Побочний. 

Сучасні дослідження політичного конфлікту та його вплив на 

суспільство, дало можливість розширити  типологію. Зокрема, український 

учений Микола Вегеш, досліджуючи типологізацію  конфлікту відзначив, що 

одним з різновидів політичного конфлікту – є парламентський. Він зазначає, що 

внутрішньо-парламентські конфлікти проявляються в формі політичної 

боротьби фракцій, партій [119, с. 206]. 

Для української науки, дослідження парламентського конфлікту є досить 

актуальною темою, адже в нас ще не вироблені способи врегулювання 

конфліктів, а значить не усунуті  протиріччя у Верховній Раді Україні. 
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Варто відзначити, що зарубіжні дослідники репрезентують 

парламентський конфлікт, не лише через відносини між опозицією та 

парламентською більшістю, а й через вміння коаліції дослухатися до опозиції 

та   співпрацювати з нею. 

 Для українського парламенту, саме сьогодні слід визначити дієві та 

ефективні способи для врегулювання парламентських конфліктів, які б 

задовольняли інтереси суспільства, а не власні (приватні) інтереси. Діяльність 

депутатських груп, на підставі приватних інтересів, в українському парламенті 

характеризується нестриманістю та невмінням домовлятися, не бажанням йти  

на поступки заради стабільності та цілісності суверенітету держави. Разом з 

тим, парламентарі, самі ж загострюють вже існуючі парламентські конфлікти та 

створюють умови які не дозволяють їх розв’язати. 

Враховуючи, діяльність українського парламенту від (1990 року – 2015 

рр.) (табл. №1) в роботі українського парламенту нерідко спостерігається 

порушення Регламенту, наприклад голосування за депутатів, що відсутні в залі 

засідань.  

Гострою проблемою, що виникає в процесі голосування є наявність 

кворуму, такої кількості голосів, яка необхідна для врегулювання проблеми 

(такими недоліками «грішить» парламент останнього скликання).  

 

Скликання ВРУ Строки повноважень скликань 

Верховної Ради України (1990-2015 

рр.) 

Верховна Рада України І скликання 

 

15 травня 1990 р. – 22 квітня 1994 р. 

Верховна Рада України ІI скликання 

 

11 травня 1994 р. – 12 травня 1998 р. 

Верховна Рада України ІII скликання 

 

травня 1998 р. – квітень 2002 р.  

Верховна Рада України ІV скликання 31 березня 2002 р. – 25 травня 2006 

року 

Верховна Рада України V скликання 

 

26 березня 2006 р. – 2 квітня 2007 р. 

Верховна Рада України VІ скликання 23 листопада 2007 р. – 12 грудня 2012 

р. 
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Верховна Рада України VІI скликання 12 грудня 2012 р. – 27 листопада 2014 

р. 

Верховна Рада України VІII 

скликання 

з 27 листопада 2014р. – по теперішній 

час 

 

Таблиця №1 

 

В деяких державах існує процедура, що забезпечує можливість 

проголосувати депутату, який знаходиться поза межами парламенту.  

Трапляються випадки самовільних виправлень тексту вже 

проголосованого законопроекту. Наприклад, народний депутат від фракції 

Блоку Литвина, Олег Зарубінський заявив, про можливу змову керівництва 

парламенту й уряду щодо «фальсифікації статті» антикризового закону в 

частині, де йдеться  про мінімальну заробітну плату. Народний депутат, заявив, 

що голова Верховної Ради А. Яценюк подав на підпис Президентові, 

«фальсифікований» Закон «Про  першочергові заходи щодо запобігання 

негативним наслідкам фінансової кризи й внесення змін до деяких 

законодавчих актів України». 

Посилаючись на стенограму засідань Верховної Ради України, О. 

Зарубінський зазначив, що парламент не голосував за введення дворічного 

мораторію по встановленню мінімальної заробітної плати на рівні 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Кожен з типів парламентських конфліктів, наділений певними 

особливостями й здатен відігравати як конструктивну роль, так і   деструктивну 

роль. 

Ми вважаємо, що парламентського конфлікту – це політична боротьба 

суб’єктів (блоків, партій, фракцій, депутатів) з різноплановими політичними 

поглядами, інтересами, цінностями, ідеологіями, програмами, проектами, що 

реалізують інтереси електорату та свої власні в парламенті. 

На протязі незалежності, в українському парламенті відбувалися зміни в 

партійному представництві (табл. №2), але ми вважаємо, що відкритими, 
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парламентські конфлікти стали, з Верховної Ради України V скликання, де 

акцентувалася увага  на інтересах електорату, а на приватних інтересах. 

 

Скликання Верховної Ради Політичні партії, що пройшли 

виборчий бар’єр (1990-2015 рр.) 

Верховна Рада України І скликання 450 депутатів, що були обрані за 

мажоритарною системою.  

 

Верховна Рада України ІI скликання 450 депутатів, що були обрані за 

мажоритарною системою: 

(Комуністична партія України – 89 

депутатів; Народний Рух України – 20 

депутатів; Селянська партія України – 

19 депутатів; Соціалістична партія 

України – 15 депутатів; Українська 

республіканська партія – 12 

депутатів; Конгрес українських  

 

націоналістів – 5 депутатів; Партія 

праці -5 депутатів; Партія 

демократичного відродження України 

4 депутати; Громадянський конгрес 

України – 2 депутати; Демократична 

партія України 2 депутати; Соціал-

демократична партія України – 2 

депутати; Українська консервативна 

республіканська партія – 1 депутат; 

Українська національна асамблея – 1 

депутат; Християнсько-демократична 

партія України – 1 депутат; Партія 

економічного відродження Криму – 1 

депутат; безпартійні – 226 депутатів). 

 

Верховна Рада України ІII скликання 450 депутатів, що обрані за змішаною 

виборчою системою. (Комуністична 

партія України 84 депутати (24,65%); 

Народний рух України 32 депутати 

(9,40%); Виборчий блок 

Соціалістичної партії України та 

Селянської партії України «За правду, 

за народ, за Україну!» 29 депутатів 

(8,55%); Партія зелених України 19 

депутатів (5,53 %); Народно-

демократична партія – 17 депутатів 
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(5,01%); Всеукраїнське об’єднання 

«Громада» - 16 депутатів (4,67%); 

Прогресивна соціалістична партія 

України – 14 депутатів (4,04%); 

Соціал-демократична партія України 

(об’єднана) - 14 депутатів (4,01%). 

 

Верховна Рада України ІV скликання Блок Віктора Ющенка «Наша 

Україна» - 112 депутатів (23, 57%); 

Блок «За єдину Україну!» - 101 

депутатів (11,77%); Комуністична 

партія України – 65 депутатів 

(19,98%); Соціал-демократична партія 

України (об’єднана) -24 депутати 

(6,27%); Соціалістична партія 

України – 23 депутати (6,87%); 22 

депутати (7,28%). 

 

Верховна Рада України V скликання Партія регіонів – 189 депутатів (32,14 

%); Блок Юлії Тимошенко – 129 

депутатів (22,29%); Блок «Наша 

України» - 81 депутатів (13,95%); 

Соціалістична партія України – 

33депутати (5,69%); Комуністична 

партія України – 21 депутат (3,66%).  

 

Верховна Рада України VІ скликання Партія Регіонів – 175 депутатів 

(34,37%); Блок Юлії Тимошенко – 

156 депутатів (30,71%); Блок «Наша 

Україна – Народна самооборона» - 72 

депутати (14,15%); Комуністична 

партія України – 27 депутатів 

(5,39%); Блок Литвина – 20 депутатів 

(3,96%). 

 

Верховна Рада України VІI скликання Партія регіонів – 187 депутатів (30%); 

ВО «Батьківщина» - 102 депутати 

(25,53%); УДАР (Український 

демократичний альянс за реформи)» - 

40 депутатів (13,96%); ВО «Свобода» 

- 38 депутатів (10,44%); 

Комуністична партія України – 32 

депутати (13,18%);  

 

Верховна Рада України VІII Народний фронт – 64 депутати 
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скликання (22,14%); Блок Петра Порошенка – 63 

депутати (21,82%); Об’єднання 

«Самопоміч» - 32 депутати (10,97%); 

Опозиційний блок – 27 депутатів 

(9,42%); Радикальна партія Олега 

Ляшка – 22 депутати (7,44%); ВО 

«Батьківщина» - 17 депутатів (5,68%). 

 

 

 

Таблиця №2 

 

В дослідженні парламентських конфліктів у сучасній Україні, слід 

звернути увагу на відносини між опозицією та парламентською більшістю 

(коаліцією) (табл. №3).  

Однією з особливостей парламентських конфліктів у сучасній Україні, на 

відміну від зарубіжних парламентів, є те що осередком конфлікту є сама 

парламентська більшість. 

Наприклад Верховна Рада України VІ скликання, характеризується 

частим переформатуванням коаліції, що сприяло розвитку парламентських 

конфліктів, адже на перший погляд фракції з різними політичними поглядами, 

підписували коаліційну угоду. 

Також слід відмітити, що парламентські конфлікти у сучасній Україні, 

характеризуються, не лише конфліктами в середині парламентської більшості, 

але й між опозицією та парламентською більшістю. Саме такі конфлікти стають 

причинами не прийняття законопроектів та блокуванням діяльності 

законодавчого органу, що, як відзначала  Маргарет Лавініа Андерсон у своїй 

роботі «Практична демократія» такі  парламентські конфлікти, й взагалі 

конфлікти у політиці, породжують існування конфліктів й в соціальній сфері 

[169, с.150].  

 

Скликання Верховної Ради Коаліції (1990-2015 рр.) 

Верховна Рада України І скликання Група 239 (239 депутатів) – 
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парламентська більшість; Народна 

Рада (126 депутатів) – опозиція. 

 

Верховна Рада України ІI скликання  - 

Верховна Рада України ІII скликання - 

Верховна Рада України ІV скликання Члени депутатських фракцій 

«Аграрники України», Народна-

демократична партія, політичних 

партій промисловців і підприємців та 

«Трудова Україна», «Регіони 

України», Соціал-демократична 

партія України (об’єднана), 

депутатські групи «Демократичні 

ініціативи», «Європейський вибір», 

«Народний вибір», «Народовладдя» 

та позафракційні народні депутати 

України. 

 

Верховна Рада України V скликання Перша коаліційна угода («Коаліція 

демократичних сил») сформована 

депутатськими фракціями: «Наша 

Україна», Блоком Юлії Тимошенко, 

Соціалістичною партією України від 

22 червня 2006 року. 

Друга коаліційна угода 

(«Антикризова коаліція») створена 

фракціями: «Партіями Регіонів», 

Соціалістичною партією України, 

Комуністичної партії України від 7 

липня 2006 року. 

 

Верховна Рада України VІ скликання Перша коаліційна угода створена 

депутатськими фракціями: Блоком 

«Наша Україна – Народна 

Самооборона», Народний союз 

«Наша Україна», Політична партія 

«Вперед, Україно!», Народний Рух 

України, Українська Народна партія, 

Українська республіканська партія 

«Собор», партія Християнсько-

Демократичний Союз, Європейська 

партія України, Громадянська партія 

«Пора», Партія захисників Вітчизни 

та Блоку Юлії Тимошенко 

(політичних партій «Всеукраїнське 
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об’єднання «Батьківщина», 

Українська соціал-демократична 

партія, партія «Реформи і Порядок»). 

Друга коаліційна угода від 29 

листопада 2007 року. 

Друга коаліційна угода 

(«Національний розвиток, 

стабільність та порядок») створена 

представниками фракцій: «Блоку 

Юлії Тимошенко», Блоком «Наша 

Україна – Народна Самооборона», 

«Блоком Литвина» - від 17 грудня 

2008 року. 

Третя коаліційна угода створена 

депутатською фракцією: 

«Стабільність і реформи», до неї 

увійшли фракція Партія регіонів, 

фракція Комуністична партія  

 

України, фракція «Блок Литвина» - 

від 11 березня 2010 року. 

 

Верховна Рада України VІI скликання Коаліція депутатських фракцій ВО 

«Батьківщина», ВО «Свобода», 

УДАР, групами «Економічний 

розвиток» та «Суверенна європейська 

Україна» від 27 лютого 2014 року. 

 

Верховна Рада України VІII 

скликання 

Коаліцій угода («Європейська 

Україна») між фракціями: Блок Петра 

Порошенка, Народний фронт, 

Самопоміч, Батьківщина – 

парламентська більшість; 

Опозиційний блок, Відродження, 

Радикальна партія Олега Ляшка; Воля 

народу – опозиція від 27 листопада 

2014 року (1 вересня 2015 року 

Радикальна партія Олега Ляшка 

вийшла з коаліції. 

 

 

Таблиця №3 
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 Висновки до першого розділу 

 

У розділі проаналізовані концептуальні підходи, які узагальнюють ґенезу 

політичного конфлікту. Розглядається  сутність, природа, причини, функції та 

типологія політичного конфлікту. 

Автором проаналізовано та систематизовано конфліктологічні концепції, 

поняття «політичний конфлікт», поглиблено класифікацію політичного 

конфлікту, зокрема окремо виділений парламентський конфлікт, як різновид 

прояв політичного конфлікту.  

В роботі відзначено, що конфлікт виник, як соціальне явище, в основі 

якого закладено розподіл на класи та економічну конкуренцію між ними. Перші 

праці з політичної конфлітології, належать американським й європейським 

науковцям й в кінці ХХ століття сформувалась в самостійну галузь знань. 

В процесі наукового дослідження, було встановлено, що політичний 

конфлікт характеризується різноманітністю й є вельми різноманітним і має 

безліч форм і проявів.  

В роботі, проаналізовані та доповнені моделі теорії політичного 

конфлікту: соціалістична модель, ліберальна модель, авторитарно-

консервативна модель, європейсько-американська модель, радянська модель, 

що дають змогу відслідкувати зміни в політичній конфліктології на протязі її 

розвитку. 

Політичний конфлікт має ряд відмінних особливостей й властивих йому 

специфічних рис, оскільки він, по-перше, виникає й існує з приводу політичної 

влади та її функціонування в суспільстві; по-друге, в політичному конфлікті 

задіяні не лише окремі актори, а й соціальні групи, регіони та держави; по-

третє, політичний конфлікт найбільш соціально значущий, і тому його 

наслідки, незалежно від бажань акторів, позначаються, як правило, на всіх 

сферах суспільного життя. 

Також відзначені такі особливості політичного конфлікту, такі як: 

зіткнення інтересів; вплив на соціальну поведінку громадян; затягування 
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політичного конфлікту; несумісність поглядів; «позиційний дефіцит»; «дефіцит 

джерел»; вплив на соціальну складову держави; застосування політичних 

технологій за для усунення конкурента; латентність політичного конфлікту; 

боротьба за владу. 

В рамках дисертаційного дослідження, встановлено, що парламентський 

конфлікт є різновидом політичного конфлікту, адже політичний конфлікт є 

рушійною силою як прогресивних, так і регресивних суспільних та державних 

змін. Як було встановлено, то політичний конфлікт є взаємодія двох або 

декількох сторін, які протистоять один одному розподіл і утримання владних 

ресурсів, повноважень та благ, а парламент й є полем таких протистоянь.  

Встановлено, що парламентський конфлікт – це політична боротьба 

суб’єктів (блоків, партій, фракцій, депутатів) з різноплановими політичними 

поглядами, інтересами, цінностями, ідеологіями, програмами, проектами, що 

реалізують інтереси електорату та свої власні в парламенті.  

Було відзначено, що наприклад Верховна Рада України VІ скликання, 

характеризується частим переформатуванням коаліції, що сприяло розвитку 

парламентських конфліктів, адже на перший погляд фракції з різними 

політичними поглядами, підписували коаліційну угоду. 

Також слід відмітити, що парламентські конфлікти у сучасній Україні, 

характеризуються, не лише конфліктами в середині парламентської більшості, 

але й між опозицією та парламентською більшістю. Саме такі конфлікти стають 

причинами не прийняття законопроектів, блокування діяльності законодавчого 

органу, що, як відзначала професор Каліфорнійського університету в Берклі, 

Маргарет Лавініа Андерсон у своїй роботі «Практична демократія», 

парламентські конфлікти, й взагалі конфлікти у політиці, породжують 

існування конфліктів й в соціальній сфері .  
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РОЗДІЛ 2 

Специфіка виникнення та функціонування  парламентських 

конфліктів у сучасній Україні 

 

Процеси, що відбуваються в політичній сфері сучасної України 

актуалізують інтерес до традицій і практики функціонування парламенту. Це 

обумовлено особливим значенням ролі парламенту  в суспільно-політичному 

житті країни, активізацією законодавчої і контрольної діяльності, а також 

складністю і суперечливістю окремих сторін розвитку парламентських 

інституцій.  

Оскільки український парламент є порівняно молодою інституцією, 

велика кількість аспектів його роботи становить предмет активних дискусій і 

вимагає  швидких зважених політичних рішень.  

Парламент це поле зіткнення інтересів різних політичних гравців де в 

процесі його діяльності виробляються основні підходи до широкого кола 

політичних та економічних проблем [88, с. 75].  

Парламент – це той інститут, де представники партій, незалежні депутати, 

уряд, депутатські групи, які пропонують різні альтернативні рішення, а також 

парламентські фракції, комісії, -  мають відкрито заявляти про свої позиції, 

наміри професійно та політично аргументуючи їх [88, с. 76].  

Піднесення соціальної сфери, рівня розвитку економіки, банківської 

сфери, впровадження інновацій, затвердження законодавчої бази, розквіт 

культури та  держави на міжнародному рівні її конкурентоздатність на світовій 

арені, є обов’язковою умовою роботи парламенту.  

За для стабілізації та розвитку всіх сфер суспільства парламент 

зобов’язаний вчасно приймати закони. Для безпечного функціонування 

політичної системи, в ряді демократичних держав,  з метою вирішення 

парламентського конфлікту, застосовуються санкції. Такі санкції передбачають 

засоби впливу на суб’єктів, які порушили правові норми і можуть бути як 

фінансовими, так і дисциплінарними.  
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Поняття «парламентський конфлікт» є новим для української політичної 

науки, тому дослідження парламентського конфлікту відносяться до мало 

розробленої проблематики. Аналіз літератури свідчить про існування певного 

дисбалансу в дослідницькій проблематиці. 

Наприклад, професор Вашингтонського університету Кеннет Д. Волт, 

зазначив, що парламентський конфлікт впливає на всі сфери життєдіяльності 

суспільства, навіть на місцеві  вибори [223, с.47]. 

На протязі двадцяти чотирьох років незалежності України, парламентські 

конфлікти не досліджувалися з наукової точки зору й не розглядались 

українськими науковцями.  

Поняття «парламентський конфлікт» вживалося журналістами й 

найбільшої популярності набуло підчас «Помаранчевої революції». Дійсно слід 

відмітити, що великі надії суспільство покладало на позитивні зміни в державі 

та парламенті після «Помаранчевої революції», яка відбулася в 2004 році, але 

на жаль цього не сталося. Тому тема парламентських конфліктів в Україні є 

актуальною і сьогодні.   

Сучасний політичний процес в Україні характеризується одночасним 

(паралельним) становленням як партійних структур (партійної системи), так і 

нових державних структур.  

Контролювати парламентські процеси намагаються і політичні партії, і 

державно-владні структури, завданням яких є досягнення конкретних цілей:  

- не допустити виникнення парламентського конфлікту, чи навпаки – 

дати поштовх його розростанню, або загостренню, що може дестабілізувати 

роботу парламенту; 

- перевести всі наявні латентні парламентські конфлікти в 

«структурну форму», щоб уникнути парламентської кризи; 

- спровокувати виникнення парламентського конфлікту з метою 

компрометації опозиції й таким чином, обмежити її підтримку широкими 

масами. Зазначимо, що опозиція часто намагається створити умови для 

виникнення парламентського конфлікту, розширити його масштаби, залучити 
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якнайбільше депутатів, депутатських фракцій, а також широкі суспільні маси з 

метою дестабілізації роботи законодавчого органу, його компрометації; 

- мінімізувати активність широких мас населення, що  викликана 

розгортанням парламентського конфлікту [57, с. 70]. 

Зазначені цілі, визначають основні стратегічні задачі протиборчих 

парламентських сил контролювати конфліктну ситуацію, орієнтуватись, або на 

врегулювання конфлікту, або на його загострення та розгортання. 

При умові врегулювання парламентського конфлікту, головні зусилля й 

увага зосереджуються на зниженні інтенсивності протиборчих парламентських 

сторін, намагаючись мінімізувати наслідки конфлікту. 

Якщо управління направлене на вирішення парламентського конфлікту, 

то основні зусилля зосереджуються на таких змінах в конфліктній ситуації, що 

безпосередню пряму конфронтацію слід перевести в площину «пом’якшення» 

суперечностей й замінити «безконфліктними відносинами» [72, с. 243]. 

Найкращим варіантом є домогтися вирішення самої проблематики 

конфлікту. 

Як вже відзначалось, якщо ж конфліктуючі сторони орієнтуються на 

загострення парламентського конфлікту, то вони намагаються розширити 

масштаби конфлікту, загострити суперечності й втягнути в нього  депутатські 

групи, фракції, позафракційних депутатів, а електорат використати для 

протесних акцій. 

На думку, білоруського науковця І. Кібака, існує декілька типів 

парламентського конфлікту [72, с. 241]. Їх можна класифікувати за такими 

характеристиками: 

1. За рівнем розгортання, парламентські конфлікти поділяються на 

внутрішньопарламентські й зовнішньопарламентські.  

Внутрішньопарламентські конфлікти реалізують конкуруючу взаємодію, 

що пов’язана з боротьбою за збереження та утримання законодавчої влади.  

Такі конфлікти відбуваються між депутатською більшістю й опозицією та 

між депутатськими групами [72, с.241]. 
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Зовнішньопарламентські конфлікти виражаються через висування вимог 

парламентом однієї держави до парламенту іншої країни [72, с.241].  

Так, зокрема Д. Зеркін зазначає, що законодавець визначає не лише схему 

і методи, але й визначає моделі припинення конфлікту [72, с. 241]. 

2. Парламентські конфлікти за якісними характеристиками 

протистояння поділяється на:  

- конфлікти, в яких позиції конфліктуючих сторін абсолютно 

протилежні й навіть – несумісні, а перемога однієї із сторін є повною поразкою 

іншої. Прикладом таких конфліктів може бути перемога одного з претендентів 

на посаду  спікера парламенту, що виключає можливість зайняти цю позицію 

іншим претендентом; 

- конфлікти, де існує хоча б єдиний спосіб узгодити позиції й досягти 

компромісу [72, с. 242]. 

3. Розрізняють вертикальні і горизонтальні парламентські конфлікти, 

що співвідносяться за структурою, організацією та реалізацією системи 

законодавчої гілки влади. 

До вертикальних парламентських конфліктів відносяться такі, що 

виникають між депутатами та депутатськими групами, які наділені владними 

повноваженнями; депутатами й депутатськими групами, що мають «доступ до 

влади». 

До горизонтальних відносяться парламентські конфлікти, що реалізують 

конкурентну взаємодію між однопорядковими суб’єктами права і носіями 

владних повноважень, наприклад, Верховною Радою України й Кабінетом 

міністрів [72, с. 242]. 

Саме при умові конкурентної боротьби за перерозподіл влади (владних 

повноважень) виникає політичний конфлікт. На думку російського дослідника 

А. Чумікова, такий конфлікт може бути представлений як «міжпартійний 

конфлікт на горизонтальному рівні» [165, с. 55]. 

В Україні Президент має право, в порядку встановленому Конституцією 

(право вето) повернути закон (законопроект) до парламенту, вразі якщо він не 
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відповідає Конституції, законам і нормативним актам держави. Все це 

відноситься до юридичних способів вирішення парламентського конфлікту. 

4. За змістом, характером або відсутністю нормативного регулювання, 

парламентські конфлікти поділяють на інституціолізовані та 

неінституціолізовані.  

Інституціолізований парламентський конфлікт розгортається в межах 

діяльності вже існуючих в суспільстві інститутах розвитку демократії та 

правової держави. Такі конфлікти: 

 по-перше, розкривають здатність депутатів, депутатських груп, фракцій 

втілювати свої політичні вимоги (претензії);  

по-друге – віддзеркалюють взаємовідносини з іншими групами;  

по-третє – демонструють суспільству здатність «підкорятися діючим в 

країні правилам» [73, с. 243]. 

Неінституціолізований парламентський конфлікт не вписується в рамки 

функціонуючих в державі інститутів. Як правило, такі конфлікти, направлені на 

підрив та послаблення законодавчої гілки влади [73, с. 243]. 

На думку Е. Бабасова в «суспільствах відкритого типу», де працюють 

закони демократії, плюралізму, свободи слова, парламентський конфлікт 

набуває легітимного характеру [5, с. 30].  

Відкрита політична система, на перше місце ставить конкуренцію й 

відкритість – це ознака розвиненої держави. Переваги відкритої системи є 

очевидними, а тому перехід до такої системи управління державою завжди 

пов'язаний з опором «старої» еліти.  

Україна сьогодні перебуває на межі між відкритою та обмеженою 

системами, свідченням цього є відсутність системних реформ, що замінюються 

технічними реформами, або обмежуються заходами економічної політики 

(наприклад «оподаткування пенсій»).  

Основна причина полягає у конфлікті інтересів конфліктуючих сторін. В 

такій системі реалізуються можливості вирішення конфліктних ситуацій 
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шляхом парламентської боротьби, не провокуючи виникнення макроконфліктів 

та парламентської кризи. 

5. За ступенем відкритості та публічності парламентські конфлікти 

поділяється на відкриті та приховані (латентні).  

Відкритий парламентський конфлікт проявляється у зовнішніх 

фіксованих формах парламентської роботи, участю фракцій в обговоренні й 

прийнятті законопроектів, правових та політичних рішень. 

Латентні парламентські конфлікти втілюються у закритих для електорату 

парламентських конфліктах, через процес лобіювання, підкупу депутатів, 

відкриття кримінальних справ, компромату [72, с. 243]. 

6. За тривалістю парламентські конфлікти поділяють на короткочасні 

та довготривалі. 

Прикладом короткочасного парламентського конфлікту є відставка уряду 

або міністра й пов’язана з цим процесом бездіяльність урядових структур в 

плані соціально-економічного розвитку держави. 

Прикладом довготривалого парламентського конфлікту є його почергове 

загострення, що проявляється на протязі довгого періоду (інколи такий 

конфлікт може тривати роками) [72, с. 244]. 

7. За формою прояву, парламентські конфлікти, поділяються на: 

- парламентські мітинги і маніфестації; 

- парламентське голодування, парламентські протести з вимогами, 

наприклад, відставка спікера чи уряду, імпічмент президента; 

- парламентської непокори; 

- залякування, погрози розголошення компрометуючих даних 

депутатів [72, с.244].  

8. За формою парламентських процедур, мова йде про парламентські 

дебати, парламентські дискусії й парламентське голосування [72, с. 244]. 

Основою вирішення таких парламентських конфліктів є Регламент, що 

регулює порядок розгляду питань, проведення парламентських слухань і 

дискусій.  
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Відзначимо, що в багатьох демократичних державах, норми і правила, 

депутатської етики зафіксовані в правових нормах роботи парламенту й мають 

пряме відношення до поведінки сторін під час конфлікту (наприклад заборона 

ображати один одного, використовувати неправдиву інформацію).  

В українському парламенті депутати втрачають витримку і «вдаються до 

іронічного звернення, безтактності, ображають один одного, застосовують 

фізичну силу). 

Крім того, в українському парламенті відсутня робота комісії з етичної 

поведінки народних обранців, а також не застосовуються санкції за такі 

порушення. 

Якість законів, що приймалися й приймаються українським парламентом, 

залишається недостатньо високою, і в певній мірі це пов’язано з очевидною 

недооцінкою ролі парламентських конфліктів в процесі підготовки, 

обговорення та прийняття нормативно-правових актів та  важливих політичних 

рішень.  

31 серпня 2015 року Верховна Рада України в першому читанні 

підтримала Проект Закону про внесення змін  до Конституції в частині 

децентралізації державної влади: відхід від централізованої моделі управління 

країною до права вільно вирішувати власні питання органам місцевого 

самоврядування. Після цього прийнятий документ був відправлений до 

Конституційного суду на аналіз.  

З приводу цього, в середині коаліції виник парламентський конфлікт 

щодо вище зазначеної проблеми. Три (фракції «Радикальна партія Олега 

Ляшка», «Самопоміч» та «Батьківщина») з п’яти фракцій, які входять до  

коаліції, відмовилися голосувати за зміни до Конституції. 

Разом з тим, опозиційна сторона підтримала голосування, що свідчить 

про досягнення домовленостей між провладними партіями, такими як «Блок 

Петра Порошенка», «Народним фронтом» та  фракцією «Опозиційний блок».  

Ми не можемо стверджувати, на якій підставі та за яких домовленостей 

було досягнуто бажаного результату: через компроміс, де всі політичні сили 



71 
 

зберегли й задовольнили свої інтереси, або ж через консенсус, де одна з 

політичних сил, задля досягнення мети – проголосувала за відповідні зміни  й 

пішла на поступки. 

Через деякий час, парламентський конфлікт в середині коаліції 

загострився, адже зі скандалом, коаліцію залишила Радикальна партія Олега 

Ляшка. Це свідчить про суттєві розбіжності в коаліції й подальшому 

загостренні парламентського конфлікту.  

Також, слід відзначити, що парламентський діалог в коаліції, не допоміг 

врегулювати розбіжності, про це засвідчив лідер однієї з фракцій, й це дає 

підстави нам стверджувати, що український парламент не може знайти 

ефективні способи задля врегулювання парламентського конфлікту. Адже, щоб 

«спинити» процес прийняття поправок, політичні сили використовували не 

загально прийняті у світовій практиці способи, а застосовували силові методи 

(блокували трибуну, грюкали порожніми пластиковими пляшками, кричали 

«ганьба» та включали сирену), що порушує не лише українські Закони але й 

норми європейської політики. 

Саме вище зазначене, свідчить про те, що в українському парламенті 

недооцінюється роль парламентських конфліктів, не використовуються сучасні 

демократичні та ефективні способи їх врегулювання.  

Зокрема, парламентські конфлікти нерідко виникають через ряд чинників:  

- при голосуванні під час пленарних засідань, як в силу загострення 

емоцій депутатів у цей відповідальний момент, так і через помилки й 

непорозуміння, що допускаються при голосуванні;  

- технічну недосконалість обладнання;  

- через так званий, процес «необробленості процедури», що призводить 

до такого специфічного для нас явища, як «передоручення» голосування 

іншому депутату чи іншій особі, що заборонено нормами парламентської етики 

[70]. 
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Крім цього, частина депутатського корпусу та учасників законотворчого 

процесу, фахівців та експертів  не сприяють швидкому та ефективному 

вирішенню та управлінню парламентськими конфліктами.  

Управління парламентськими конфліктами проявляється: 

- в передбаченні можливих комунікативних ускладнень; 

- своєчасному прийнятті профілактичних заходів (зарубіжні автори 

визначають їх як санкцій);  

- цілеспрямованому усуненню об'єктивних і суб'єктивних причин 

загострення міжособистісних суперечностей й конструктивному їх вирішенні 

[70].  

В українському парламенті досить часто виникають конфлікти між 

партіями, фракціями та позафракційними депутатами. 

 Осередком виникнення парламентських конфліктів у Верховній Раді 

України виступає, безпосередньо: 

- законотворчий процес; 

-  голосування; 

-  перехід депутата із однієї партії (фракції) в іншу з корисних 

спонукань та при  створенні коаліції. 

Доцільно відзначити, що коаліція – «модус вівенді» (згода сторін 

співіснувати на договірній основі з різними поглядами) кількох політичних 

партій про суспільну діяльність; союз (об’єднання) громадських організацій і 

держав, що налаштовані на встановлення балансу політичних сил й пов'язаний 

з реалізацією докорінних політичних цілей та інтересів. Разом з тим, відмітимо, 

що парламентська коаліція – угода політичних партій про колективні дії в 

парламенті [ 79, с. 383].  

Особливістю українського парламенту, є процес утворення коаліції, коли 

ухвалення закону потребує більшості голосів, але жодна партія не контролює й 

половини голосів у законодавчому органі. 
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В контексті даної проблематики варто відзначити основні функції 

парламенту (Верховної Ради), щоб окреслити сферу виникнення 

парламентських конфліктів [115, с. 6].  

Однією з основних функцій парламенту є законодавча функція, адже 

парламент сам по собі є органом законодавчої влади [115, с. 6].  

Зазначимо, що в більшості демократичних держав, законодавча функція 

зафіксована в Конституції.  

Як верховний законодавчий орган парламент має вирішувати, переважно 

в законодавчій формі, не приватні, а важливі й першочергові загальнодержавні 

питання й головне - питання суспільного розвитку [115, с. 6]. 

Поряд  із законодавчою функцією, варто відмітити представницьку 

функцію. В науковій літературі зазначається, що парламент це єдиний 

офіційний орган народного представництва в демократичних державах [115, с. 

7]. 

Саме представницька функція наділена двоїстим характером й: 

- розкриває зв'язок між парламентом та народом; 

-  виражає інтереси громадян. 

Варто відзначити, що парламент має представляти інтереси всього 

населення, а не окремих його груп. Парламентська більшість має враховувати 

потреби та враховувати потреби не лише свого електорату, але й виборців, які 

голосували за опозиційну частину депутатів.  

Зарубіжні дослідники акцентують увагу, на тому, що в парламенті мають 

бути представники з усіх верств населення, що можуть відстоювати інтереси 

всіх соціальних прошарків населення.  

Хоча варто відмітити, навіть в європейських державах, представники 

парламенту належать до  політичної еліти держави. Але на відміну від 

українського  парламенту,   європейські парламентарі -  акцентують увагу на 

суспільних цінностях та інтересах й добробуті громадян.   
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В рамках вище відзначеного, доцільно відмітити, що представницька 

функція існує лише в демократичних державах та є складовою демократичної 

виборчої системи. 

Демократично обраний парламент, що виконує свої функції – є важливим 

інститутом легітимації [68, с. 53].  

Парламентська легітимація – це легітимація організації, інституту, а не 

окремої особи. Разом з тим функція легітимації, належить не окремому 

депутату, а парламенту в цілому [79, с. 412].  

Європейські дослідники відзначають, що парламентська легітимація це: 

 – наслідок демократичних виборів парламенту; 

– демократизму його функціонування й гласності; 

  – легітимаційний  ефект парламенту розповсюджується на політичну 

систему разом з позапарламентськими інститутами [171, с. 154]. 

Ще однією важливою функцією парламенту є - функція політичного 

контролю і притягнення до відповідальності [115, с. 8].  

Правомочність парламенту в сфері контролю, звіту й притягнення до 

відповідальності надзвичайно важливі, але виокремлюються по суті, як 

виключні.  

Ми вважаємо, що функція політичного контролю і притягнення до 

відповідальності є складовою частиною законодавчої функції, адже  контроль є 

тим механізмом, що регулює виконання законів [115, с. 8].  

Українська дослідниця Г. Малкіна, відзначила, що: «Політична 

відповідальність є необхідною складовою державного управління, 

взаємовідносин народу і влади, громадянського суспільства і держави» [99, с. 

152].  

Разом з тим ми вважаємо, що під час загострення парламентського 

конфлікту, який в подальшому може перерости в парламентську кризу, народні 

депутати мають нести відповідальність, не лише перед електоратом але й перед 

іншими державними органами. 
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Г. Малкіна, зазначає, що за для політичної стабільності, має бути 

відповідальність парламенту перед главою держави та відповідальність 

парламенту перед органом судового конституційного контролю [100, с. 56].  

Разом з тим, науковець відзначає, що засобами реалізації відповідальності 

виступають такі інструменти: 

- дострокове припинення повноважень (розпуск) парламенту главою 

держави; 

- «відкладальне» вето глави держави щодо законів, які були прийняті 

парламентом; 

- скасування чинності актів парламенту органом судового 

конституційного контролю через визнання їх неконституційними [100, с. 56]. 

Тому загострення парламентського конфлікту політичними силами має 

«каратися» не лише відповідальністю перед виборцями, що зменшує 

можливість проходу політичних партій до парламенту під час наступних 

виборів, але й судовими органами та контролюватися главою держави. 

Зокрема, російські дослідники, вважають, що функція політичного 

контролю і притягнення до відповідальності, дозволяє парламенту зайняти 

особливе місце в системі державних органів влади [134, с. 60]. 

У Верховній Раді України, функція політичного контролю і притягнення 

до відповідальності, проявляється не однаково по відношенню до депутатів 

(фракцій, партій) в різних випадках та подіях, що й відображає специфіку 

державного устрою. 

Наступна важлива функція - фінансово-бюджетна, що зосереджує увагу 

на розгляді та  прийнятті бюджету країни [115, с. 9].  

Порушення Регламенту, застосування силових методів, відсутність на 

пленарних засіданнях у Верховній Раді України є нормою й народні депутати 

не несуть відповідальність за такі порушення.  

В українському парламенті фінансово-бюджетна функція (ст. 85 

Конституції України) характеризується конфліктністю, що й спричиняє, з року 

в рік,  проблематичне прийняття бюджету держави.  
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Разом з тим, вплив на фінансово-економічну політику держави, 

українськими парламентарями, сприяє більше задоволенню приватних 

інтересів, а ніж суспільних. 

Повноваження в сфері фінансів – це перш за все, повноваження 

парламенту у затвердженні державного бюджету, доходів й витрат держави та 

встановлення податків [123, с. 21]. Цей процес в українському парламенті, з 

року в рік, викликає велику кількість конфліктних ситуацій.  

Сучасний парламент – головний форум політичної гласності, це її 

концентрований прояв, тому функція забезпечення політичної гласності є 

підґрунтям демократичності [79, с. 643]. 

 Саме, парламент, як форум політичної гласності, вимагає від партій, 

уряду, фракцій депутатів відкритої політичної «пікіровки» [111, с. 264]. 

В даному контексті слід відмітити, що дослідник Університету Квінс 

доктор Морис МакКарті, відзначив, що парламентський конфлікт виконує: 

«символічно-виразну» функцію та легітимізаційну функцію [205, с. 131]. 

Вивчаючи та аналізуючи конфлікти в парламенті, американські науковці 

виокремлюють такі різновиди парламентських конфліктів: 

- між партійними фракціями; 

- між палатами парламенту;  

- між коаліцією та опозицією; 

- між депутатами (депутатськими групами) й партією [205, с. 143]. 

Разом з тим, британські політологи Роберт Ліч, Біл Кохал та Лінтон 

Робінс відзначили, що парламент забезпечує основну арену для партійної 

«боротьби» в період між виборами й це є парламентський конфлікт. Разом з 

тим партії під час парламентського конфлікту, через засоби масової інформації, 

активно впливають на суспільство [202, с.231]. 

Звертаючи увагу на особливості парламентських конфліктів в Україні та 

особливості функціонування Верховної Ради України, конфлікти (як латентні, 

так і не латентні) відбуваються між партійними фракціями, між коаліцією та 

опозицією й між депутатами та партією/ми. 
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Зокрема, парламентський конфлікт між депутатами (депутатськими 

групами) й партією поділяється на: 

- конфлікт всередині партії: між депутатом (депутатською групою) та 

самою партією, наприклад коли один з депутатів не бажає голосувати за 

прийняття певного закону. Або, наприклад, коли депутат приймає рішення 

перейти з однієї партії до іншої, керуючись власними інтересами; 

- конфлікт між представником/ політичним лідером однієї з партії та  

представником/лідером іншої політичної сили. Такий конфлікт може виникнути  

під час  дебатів (парламентських, телевізійних політичних шоу) [205, с. 264]. 

Парламентські конфлікти, що відбуваються між фракціями чи у фракціях 

в українському парламенті, це фактично конфлікти, які носять або  статусний 

характер,  або організаційно-політичний.  

Як правило, вони виникають під час перерозподілу посад в парламенті й 

це проявляється  не в рівномірній репрезентації інтересів парламентських 

партій [210, с. 177].  

Як зазначають англійські науковці, зокрема, І. Маклін й А. Макмілан, 

фракція – це певна організована група в межах політичної партії [79, с. 730].  

Слід відзначити, що у Верховній Раді України, VIII скликання, 

нараховується сім фракцій, а саме фракція партії «Блок Петра Порошенка» (143 

представника), фракція Політичної партії «Народний Фронт» (81 представник), 

фракція Політичної партії «Опозиційний блок» (43 представника), Фракція 

Політичної партії «Об’єднання Самопоміч» (26 представників), фракція 

Радикальної партії Олега Ляшка (21 представник), фракція Політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (19 представників). Разом з тим, у 

Верховній Раді України, VIII скликання, є дві групи:  «Воля народу» і  «Партія 

Відродження» та народні депутати, що не входять до складу жодної фракції чи 

групи, або є позафракційними депутатами. 

Український вчений, Анатолій Романюк, відзначив, що парламентська 

фракція – це об’єднання представників – депутатів однієї партії або групи 

депутатів спільного спрямування в парламенті. На відміну від фракцій 
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українського парламенту, метою парламентських фракцій є прагнення 

депутатів реалізувати передвиборчу програму конкретної партії або декількох 

партій через організовану діяльність у вищому представницькому інституті 

країни [85, с. 364]. 

Професор Австралійського національного університету та Едінбургського 

університету Франсіс Кастелс акцентує увагу на між групових конфліктах. 

Автор  пояснює це тим, що саме конфлікти в середині політичних партій, 

депутатських груп (фракцій) є показником  ступеня співпраці, взаємовідносин, 

рівнем політичної культури, етичних норм в парламенті й демонструють його 

зрілість  як державного законодавчого органу та державної інституції[178, 

с.101]. 

Вчені встановили, що «збудником» парламентських конфліктів у 

Верховній Раді України є інтереси. В даному аспекті слід відмітити, конфлікт 

інтересів може виникати: 

- між окремими парламентарями й визначається як міжособистісний 

парламентський конфлікт, але який може вплинути на прийняття законодавчого 

акту з суспільно значимих питань; 

- між представниками певних лобістських структур (груп інтересів), 

наприклад, в українському парламенті це групи інтересів, що формуються  на 

приватних бізнес інтересах  [71, с. 104]. 

Парламентський конфлікт на основі інтересів у Верховній Раді України 

має регулюватися Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року, а саме - V  розділом «Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів».  

Враховуючи особливості діяльності Верховної Ради України, протікання 

та вирішення парламентських конфліктів й відносини у Раді в 2015 рік не 

регулюються вищезазначеним Законом. В Законі України «Про запобігання 

корупції» - V  розділі «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», чітко 

зазначено, що:  
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по-перше, при виникненні реального або потенційного конфлікту 

інтересів у державних структурах має бути повідомлено; 

по-друге, під час виникнення реального або потенційного конфлікту 

інтересів не повинні прийматися рішення; 

по-третє, під час виявлення  реального або потенційного конфлікту 

інтересів мають бути прийняті заходи для його вирішення; 

по-четверте, в державних структурах повинні вжити відповідні заходи, 

що заздалегідь мають знизити ризики виникнення конфлікту [49]. 

Враховуючи вище зазначене, парламентський конфлікт, який ґрунтується 

на основі інтересів, тим більше у Верховній Раді України, де превалює 

приватний інтерес, де політичні рішення приймаються задля задоволення бізнес 

інтересів парламентарів та їх партнерів, не вживаються заходи за для 

попередження виникнення парламентських конфліктів на основі інтересів [49]. 

Разом з тим, в Законі відзначено, що є заходи зовнішнього і самостійного 

врегулювання конфлікту інтересів. Перш за все, за зовнішнім врегулюванням, 

особу, що порушила Закон, мають усунути від роботи в парламенті, особливо 

це стосується питань пов’язаних з прийняттям законів (законопроектів) та 

політичних рішень [49].  

Дійсно, така практика у Верховній Раді України існує, але це відбувається 

«вибірково». Наприклад, в червні 2015 року, Верховна Рада України, зняла 

недоторканність з народного депутата С.Мельничука.  На той час народний 

депутат не входив до складу жодної з фракцій, але був обраний від 

«Радикальної партії Олега Ляшка».  

Натомість, на думку політичних аналітиків, низка депутатів, які входять 

до «Опозиційного блоку», мають бути відсторонені від парламентської 

діяльності, наприклад, лідери  опозиційної сили. 

Також, варто відзначити, що такі парламентарі мають бути 

обмежені/відсторонені від низки інформації. Адже в таких ситуаціях, депутати 

намагаються підлаштувати систему до своїх вимог, або  для задоволення  

інтересів певних груп. 
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В Законі зазначено, що можливий: 

 по-перше -  перегляд обсягу службових повноважень;  

по-друге - переведення на іншу посаду або і  звільнення [49]. 

 Слід відзначити, що на протязі багатьох, років низка депутатів не 

з’являється на засідання Верховної Ради, таким чином не виконуючи прямих 

обов’язків народного депутата, але не понесли за це жодних покарань.  

Ми вважаємо, що народні депутати Верховної Ради України, під час 

порушення даного Закону, мають нести покарання:  

- позбавлення можливості голосувати на певний термін;  

-  позбавлення депутатського мандату, з врахуванням порушень 

законодавчих норм парламентаря [49].  

Загостренню парламентського конфлікту сприяє порушення етичної 

поведінки. В Законі «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року в VI 

розділі «Правила етичної поведінки»  зафіксовано вимоги, які регулюють 

поведінку осіб, навіть, відзначені етичні норми поведінки депутатів [49]. 

Перш за все слід відзначити, що в ст. 38  зазначеного Закону прописано, 

що: «… під час виконання своїх службових повноважень депутати зобов’язані 

неухильно додержуватись вимог закону та загальновизнаних етичних норм 

поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами 

і підлеглими» [49].  

Нетривіальна поведінка ряду депутатів, під час парламентських сесій, не 

лише порушує даний закон, а й зриває голосування, загострюючи уже існуючі 

(латентні) парламентські конфлікти. Особливістю парламентських конфліктів у  

парламенті України є постійне блокування трибуни, бійки, провокації, що є 

ознаками порушення правил етичної поведінки, а разом з тим й  Регламенту. 

Зокрема, у Законі «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року в 

ст. 39 «Пріоритет інтересів» зазначено, що: «… особи, які представляють 

державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах» [49].  

Варто зауважити, що передвиборча агітація перед парламентськими 

виборами в Україні є досить активною, як і в будь-якій  державі. Майбутні 
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партії та депутати, роблять акцент на ті аспекти, які притаманні тому чи іншому 

регіону або ж округу. 

 Після проходження, встановленого виборчого бар’єру, в українському 

парламенті, розпочинається просування власних ініціатив, за для задоволення 

приватних інтересів, а інтереси держави та територіальних громад відходять на 

другий план. Ряд політичних партій, а саме «Радикальна партія Олега Ляшка»,  

спекулює інтересами громадян, не лише для розпалювання й поглиблення 

парламентських конфліктів. Для цього вона використовує приховані 

маніпулятивні технології, популізм, які є провокативними й  пов’язані  з 

власними, або груповими бізнес інтересами.  

Забезпечення прийняття політичних рішень та законів (законопроектів), 

які спрямовані на задоволення інтересів суспільства має сприяти політична 

нейтральність парламентарів. В Законі «Про запобігання корупції» від 14 

жовтня 2014 року у ст. 40 «Політична нейтральність» зазначено, що 

парламентарі: «… зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень 

дотримуватися політичного нейтралітету, уникати демонстрацій, у будь-якому 

вигляді, власних політичних переконань або поглядів, не використовувати 

службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або 

окремих політиків»[49].  

В даному аспекті, варто закцентувати увагу на тому, що українські 

політики, депутати, користуються своїми повноваженнями, зосередивши  увагу 

на своїх привілеях, використовуючи свої посади за для задоволення власних 

інтересів. 

Також, у Законі «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року в ст. 

41 «Неупередженість» зазначено, що депутати: «… повинні діяти 

неупереджено, незважаючи не лише на приватні інтереси, особисте ставлення 

до будь-яких осіб, але  й на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші 

особисті погляди чи переконання»[49].  

Крім того, під час прийняття законів депутати не мають права 

демонструвати свою ідеологічну приналежність, а керуватись лише потребами 
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суспільства й інтересами держави. Разом з тим, українські парламентарі, не 

мають права демонструвати своє особисте негативне відношення до колег.  

Варто відзначити, що професор Каліфорнійського університету в Сан-

Діего, Елліс С. Краусс, відзначив, що партійна ідеологія є однією з причин 

виникнення парламентських конфліктів. Автор зосередив увагу на тому, що 

партійна ідеологія може породжувати відчуття «розчарування» в роботі 

парламенту [199, с. 75].  

Однією з причин виникнення конфлікту може бути перехід депутата з 

однієї партії в іншу з корисливих міркувань (selling out), за для отримання 

прибутку чи певних преференцій. Також дослідник зауважив, що ті хто 

намагається надавати партії  «підтримку», мають можливість протистояти 

парламентським конфліктом та привносити «певний спокій» у владні відносини 

[199, с.283]. 

Російський дослідник А.Чуміков, виокремив дії стосовно управління 

парламентськими конфліктами. 

 Перш за все, це інституціоналізація – встановлення складових конфлікту 

його норм та правил [164, с. 130]. В даному аспекті, варто звернути увагу на 

депутатську етику й дотримання правових норм та Регламенту. 

Доцільно відмітити, що в багатьох країнах  існують кодекси регулювання 

поведінки парламентаря, зокрема в таких країнах як Франція, Австрія, Італія, це 

відзначено у регламенті парламенту, що зменшує можливість виникнення 

парламентських конфліктів.  

В Україні, роботу  депутатів, депутатських груп та фракцій  регулюють 

законодавчо-правові норми, зокрема це  Закони України: «Про статус 

народного депутату України», «Про регламент Верховної Ради України», але 

кодекс поведінки, яким керуються  парламентарі  багатьох європейських 

державах в Україні прийнятий так і не був. [47]. 

 17 травні 2012 року був прийнятий Закон «Про етичну поведінку» і 

втратив чинність 26 квітня 2015 року у зв’язку з Законом «Про запобігання 

корупції», в якому відзначалося про толерантність, неупередженість, 
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компетентність і ефективність, конфіденційність, недопущення конфлікту 

інтересів, запобігання отриманню неправомірної вигоди, подарунків [48].  

Жодна із вище зазначених норм  Закону не виконувалася. 

Ми вважаємо, що Україна має удосконалити своє законодавство, а саме в 

регулюванні етики народного депутата України не лише для того, щоб знизити 

вірогідність виникнення парламентських конфліктів, але й для відповідного їх 

регулювання та запобігання. 

В даному випадку, слід врахувати думку професора Стендфорського 

університету Свейна Андерсена та професора Норвежської школи 

менеджменту Кьелла Еліассена, які на базі проведених емпіричних досліджень 

довели, що ґрунтовне обговорення інтересів сторін, в кожній попередній 

парламентській фазі, зменшує вірогідність виникнення парламентського 

конфлікту, в подальшому [170, с. 73 ]. 

Також дослідники акцентують увагу, що не офіційні заходи, що 

направленні в бік парламентської діяльності, наприклад,  лобіювання, має 

тенденцію в сторону збільшення та загострення  парламентських конфліктів 

[170, с.78]. 

Разом з тим, на думку багатьох вчених, джерелами виникнення 

парламентських конфліктів, у Верховній Раді України, є непотизм (кумівство, 

фаворитизм) та протекція. 

Непотизм є розповсюдженим явищем в політиці, не лише в Україні, але й 

у світі. Варто згадати події в 2009 році у Румунії, які спровокували 

парламентський конфлікт стосовно членства в парламенті Елени Бесеску.  

Протекція (впливова підтримка зі сторони) в українському парламенті  є 

проявом забезпечення впровадження власних (приватних) інтересів у 

Верховній Раді України й характеризується подальшою підтримкою на протязі 

всієї каденції лідера партії/фракції. 

Російський дослідник В.Чумаков, відзначив, що важливим компонентом 

конфлікту є його легітимізація, тобто з’ясування того, чи добровільно 
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представники політичних партій у парламенті беруть участь у голосуванні та чи 

дотримуються норм, що встановлені законом [164, c. 134].  

Наступне, що виокремив дослідник, це структурування конфліктуючих 

груп, що передбачає виявлення індивідуальних і колективних суб’єктів, які є 

«носіями проблеми» [164, с. 137].  В даному контексті автор говорить про  

редукцію конфлікту, тобто  поступове послаблення або  спрощення 

парламентського конфлікту за рахунок переходу на новий рівень [164, с.138]. 

Стосовно парламентського конфлікту, який вирішується на рівні 

парламенту, головною вимогою можна вважати його інституціоналізацію, яка 

безпосередньо пов’язана з нормативним підходом і взаємодією норм права на 

поведінку парламентарів [72, с. 246]. 

Якщо неінституціоналізований конфлікт характеризується відсутністю 

принципів або правил й часто є стихійним, й таким, що не  підлягає контролю, 

то при інституціоналізованому конфлікті дисонанс, несумісність сторін 

виражаються у межах встановлених норм та правил.  

Тому при інституціоналізованому конфлікті є можливість передбачити 

поведінку учасників парламентського конфлікту – суб’єктів права (депутатів), 

депутатських груп, фракцій, політичних партій, учасників законодавчого 

процесу [72, с. 246].  

В політичному сенсі умовами інституціоналізації конфлікту на 

парламентському рівні є різні нормативно правові акти, які встановлюють 

норми та правила, що дозволяють створювати відповідні  механізми 

врегулювання парламентських конфліктів, або самі є складовими цих 

механізмів. Процесуальний характер цих норм передбачає створення 

парламентських процедур – правил організації роботи й діяльності парламенту, 

закріплених в конституції, регламенті або інших нормативно- правових актах. 

В більшості демократичних держав основні парламентські процедури, що 

направлені на подолання розбіжностей в інтересах і вирішенні конфліктів й 

закріплюються  в конституції. Ці процедури носять назви «погоджування або 
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примирення» і за своєю суттю (змістом) є конституційними основами для 

досягнення консенсусу та управління конфліктом парламентським шляхом. 

Значний інтерес в  наукових колах викликають парламентські конфлікти 

між парламентською більшістю та опозиційною меншістю.  

В українській науковій літературі, опозиція визначається як: «протидія, 

опір політичних сил держави, спрямованих проти існуючої влади. Крім того, 

опозиція становить іманентну характеристику демократичного суспільства, яка 

передбачає, що владу мають політичні сили, підтримані більшістю виборців, а 

меншість представлена легальною опозицією» [6, с. 44].  

Особливо це стосується  конфліктів, які  впливають на суспільні 

відносини й можуть в подальшому спровокувати    соціальну нестабільність. 

Дослідники, що проводили наукові розробки в сфері конфліктології в  ХХ 

столітті не акцентували  увагу на вирішенні суперечок між опозицією та 

більшістю. І лише в ХХІ столітті, що характеризується розширенням наукових 

досліджень парламентів, їх функцій та функціонування, коли в парламентах 

приймались важливі політичні рішення й протиріччя між політичними силами 

стали виходити за межі парламенту, наукові кола почали вивчати 

парламентські конфлікти та  їх вплив на соціум.  

Особливий інтерес становлять країни Східної Європи, де  парламентські 

конфлікти та взагалі діяльність парламентів, перейшли межі міжнародного 

права та міжнародних норм. 

 Особливостями парламентської діяльності країн  Європейського Союзу, 

стали: 

-  певна бездіяльність та не активність опозиції; 

- прийняття законів (законодавчих актів), які спростовують чинну 

конституцію та міжнародне право; 

- втручання парламенту різноманітними способами однієї держави, у 

парламентську діяльність іншої; 

- наявність такої парламентської більшості, що відкидає важливість 

функціонування опозиції [21, с. 77]. 
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Наприклад, професор Гетеборгського університету Петер Есаіфссон та 

професор Університету Осло Кнут Хайдер, відзначили, що парламентська 

діяльність, де відбуваються порушення робочих норм, наприклад, сімейний 

зв'язок членів парламенту, посилює можливість виникнення парламентського 

конфлікту. Парламентська діяльність має бути направлена на покращення 

партійної системи та зміни в електоральній системі, що свідчитиме про 

демократичність держави [190, с. 213]. 

В попередніх наших дослідженнях ми стверджували, що опозиція може 

тільки протистояти парламентській більшості. Співпраця та спільна діяльність 

не передбачаються, тим більше, що в Україні, за норму прийнято, коли 

парламентська більшість і опозиція, автоматично стають ворожими сторонами. 

[203, с. 125 ].  

Зазначимо, що конфлікти, які виникають на базі парламентської 

діяльності, і особливо між більшістю та опозицією, повинні регулюватися  як за 

допомогою самого парламенту, так і за  допомогою державних інституцій 

(наприклад, судовими органами) [203, с. 126].  

Зокрема, такі конфлікти,  в країнах з розвиненою та сталою демократією, 

не    впливають на суспільство, в плані його  дестабілізації. В світовій практиці, 

існує безліч способів та механізмів, за допомогою яких відбувається не лише їх 

врегулювання, але й не допущення виникнення  парламентських конфліктів. 

Виникнення парламентського конфлікту в країнах з розвиненою демократією 

автоматично стає суспільно значимим явищем. 

 Відносини, між парламентською більшістю та опозицією,  займають одне 

із фундаментальних  місць серед сучасних політичних процесів. Беручи до 

уваги ситуацію, яка склалася на сучасному етапі розвитку України на протязі 

всіх років незалежності, потреба аналізу відносин та взаємопорозуміння 

парламентської більшості та опозиції є актуальною та значимою [12, с.91].  

Українські науковці звертали замало уваги на конфлікти між 

парламентською більшістю та опозицією.  
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Зокрема, в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки 

виникнення парламентських конфліктів між більшістю та опозицією 

вирішується надзвичайно швидко  за допомогою оптимальних способів, 

наприклад парламентських дебатів.  

Українські реалії в сучасних умовах функціонування, вказують на 

проблеми взаємовідносин більшості та опозиції, що призводить до 

масштабного парламентського конфлікту [40, с. 392].  

Часто у Верховній Раді України парламентські конфлікти, які періодично 

виникають  між владою та опозицією переростають з словесних баталій в 

«прикладні» із застосуванням фізичної сили. Це є свідченням того, що 

парламентський  конфлікт  загострюється.  

Ситуація може ускладнюватись й  некомпетентністю та  непрофесійністю 

у вирішенні та прийнятті важливих державних рішень.  

До цих проблем додаються ще  питання, що пов’язані з   їх низьким 

рівнем культури та відсутністю бодай якихось етичних норм поведінки, що й 

заважає вирішувати питання за допомогою демократичних  способів. Такі 

«кулуарні» конфлікти демонструють суспільству  нестриманість та провокують 

його до проявів   жорстокості. Зазначимо, що публічна політика та події в 

парламенті  призводять до того, що впливають на розвиток та функціонування 

суспільства й таким чином суспільство або приймає правила гри парламенту, 

або ж намагається встановити власні [28, с. 33].  

В зарубіжній науковій літературі та практиці існують різноманітні 

способи вирішення парламентських конфліктів. Вітчизняні дослідники 

зосереджують увагу на тому, що в парламенті мають переформатуватися  

відносини: опозиція не повинна  займатися «силовим блокуванням» трибуни, а 

коаліційна більшість – шукати точки дотику й знаходити спільну мову. 

 В зарубіжних парламентах більшість та опозиція ведуть спільний діалог 

та співпрацюють, пам’ятаючи, що за ними стоїть їх електорат та їх об’єднують 

інтереси всього суспільства. 
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Незавершена політична та економічна кризи, пошук, усвідомлення та 

поступове становлення національної самоідентифікації українців, як наприклад, 

військово-терористична агресія на сході нашої держави, є проблемою України в 

XXI столітті, разом з тим й конфлікти у владних структурах та в парламенті 

проходять саме в таких складних умовах, тобто в умовах кризи цінностей. 

Інституалізація конфлікту передбачає виокремлення учасниками 

конфлікту тих інтересів, які найбільше викликають занепокоєність кожної із 

сторін й усвідомлення мети, предмету конфлікту та необхідності контролювати 

«ворожість» сторін. Неінституціоналізований конфлікт може стати 

непередбачуваним, бо має стихійний характер і тому приховує у собі велику 

небезпеку [31, с.11].  

Зазначимо, що парламент сучасної конституційної  демократичної 

держави розглядається як найвищий представницький орган влади. Під час 

своєї діяльності парламент випрацьовує спільну волю народу на основі 

погодження соціальних інтересів, в тому  числі у змаганнях різних політичних 

партій, які утворюють в парламенті фракції і групи депутатів, шляхом 

прийняття спільних рішень у формі законів та інших нормативних актів з 

метою досягнення суспільної згоди.  

Погляди, знання та інтереси суб’єктів – під час взаємодії можуть бути в 

повній або частковій узгодженості, але можуть й вступати у протиріччя. В 

такому випадку їх протистояння реалізується в когнітивному конфлікті і може 

бути не пов’язане з порушенням відносин між суб’єктами [7, с.193].  

З одного боку, в парламентському процесі можуть й в «ідеалі» й повинні, 

брати участь сторони, які не мають  принципових взаємних та особистих або 

інших претензій [7, с.193].  

Але, з іншого боку, аналіз парламентських конфліктів свідчить про те, що 

які б конкретні причини не були покладені в основу поведінки сторін між 

якими відбувається парламентський конфлікт, в кінцевому результаті, вони 

дотичні й до їх інтересів, що в подальшому виявляться протилежними або 

несумісними [7, с.197].  



89 
 

Конфлікт інтересів на парламентському рівні в конституційному 

демократичному суспільстві передбачає конкретних учасників – політичні 

партії, блоки, фракції, групи та окремі депутати.  

В такому випадку виникає політико-правова парламентська ситуація, яка 

характерна для країн зі сталими конституційними принципами демократії, а 

саме:  

- взаємовідносини більшості та меншості, партії або блоку, які мають 

більшість депутатських місць в парламенті; 

- партії, які знаходяться в опозиції [7, с.195]. 

Конфлікти в парламентах найчастіше відбуваються між парламентською 

більшістю і депутатською меншістю, тобто опозицією. Основне завдання 

опозиції в цій ситуації ґрунтується  на критиці уряду й підтримуючій його 

парламентській більшості, а також в кінцевому результаті – в представлені 

альтернативи з персонального складу уряду й перемоги на виборах [6, с.86].  

Однією з особливостей парламентських конфліктів між більшістю та 

опозицією, особливо в Україні, є те, що відносини між ними не є сталими, у 

разі не згоди між самою більшістю: депутат або група депутатів можуть 

перейти до іншої партії і стати опозиційними або позафракційними. 

Як правило, опозиція має право мати власне бачення ситуації, 

пропонуючи поправки до законодавчих документів з якими  парламентська 

більшість має рахуватись.  

Критика парламентської більшості та уряду опозицією має бути 

обґрунтованою та базуватись на глибокому аналізі,  результатом чого є 

внесення  відповідних поправок. Крім того, опозиція повинна надати 

конструктивну інформацію про недоліки в діяльності уряду та представників 

більшості [30, с. 3].  

У виникненні  парламентського конфлікту між коаліційною більшістю та 

опозицією, варто враховувати  такий чинник як наявність  багатопартійності.  
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На думку Л. Діамодна, багатопартійність є проявом політичної 

закономірності, якій підкорюється еволюція партійно-політичної структури 

суспільства при переході від тоталітарного устрою до демократичного.  

В соціально-політичному плані цей процес викликає бажання виражати 

на державному рівні інтереси різних суспільних сил, реально існуючих або 

здатних виникнути в подальшій перспективі. В боротьбі за розподіл влади 

виникає політичний конфлікт, який може бути представлений як міжпартійний 

конфлікт на горизонтальному рівні [188, с. 46]. 

Як правило,  правлячу коаліцію утворюють декілька політичних партій,  

інтереси яких ґрунтуються на спільний вигоді.  В «ідеалі», партії, які складають 

правлячу коаліцію, повинні об’єднуватися задля  сталого розвитку держави й 

задоволенні суспільних потреб.  

Управління парламентським конфліктом передбачає діяльність 

спрямовану на примирення розбіжних інтересів й формування загального 

погодженого рішення.  

У зв’язку з цим виходить, що варто сприяти легальному оформленню 

нових партій, блоків та їх стабілізації. З однієї сторони, вони стануть 

конфліктною силою по відношенню до груп, що представляють інші інтереси. З 

іншого боку, вони є структурами - посередниками, які виконують функцію - 

об’єднання індивідів [182, с. 117]. 

 В будь-якому випадку, варто створювати нові політичні сили, які будуть 

привносити нові ідеї, нових лідерів й конкурувати та в певній мірі 

контролювати уже існуючі. Але створення нових партій повинно бути 

виваженим та доцільним й спиратися на підтримку мас. Наприклад, в 

Міністерстві юстиції України, сьогодні зареєстровано понад 270 політичних 

партії, більшість з яких є «недієздатними», це так звані «диванні», 

«кишенькові» партії й, взагалі, ряд політичних партій є «фейковими» 

(фальсифікованими, підробними, а значить недієздатними).  

В юридичному аспекті умовами інституалізації конфлікту на 

парламентському рівні є різного роду законодавчі та нормативні акти, що 
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встановлюють відповідні норми і правила, які дозволяють впровадити 

юридичні способи вирішення конфлікту [182, с. 57].  

Зрозуміло, що кожну політичну силу підтримує певний відсоток 

електорату, отже й опозиційні сили мають свою підтримку в суспільстві. Тому, 

якщо парламентський конфлікт між опозицією та парламентською більшістю 

вийде за межі парламенту, можуть відбутися глобальні зміни в суспільстві. 

Процесуальний характер таких норм передбачає створення певних 

парламентських процедур, тобто – правил організації і діяльності парламенту, 

які закріплені в конституції, законодавчих актах, регламенті та інших правових 

нормах [182, с. 42].  

Критика опозицією дій парламентської більшості є нормальною 

практикою  в більшості демократичних країн. Це пов’язано з тим, що 

парламентська більшість повинна адекватно сприймати критичні зауваження 

опозиціонерів та прислухатися до них, адже опозицію підтримала на виборах 

частина громадян. Найчастіше, вразі  нездатності правлячої коаліції навіть 

вислухати пропозиції або ж зауваження опозиції й,  виникає парламентський 

конфлікт. 

Російський дослідник А. Чуміков відзначає, задача більшості не в тому, 

щоб повністю ізолювати опозиціонерів від прийняття рішень, а навпаки, 

залучити їх до вироблення правових норм, щоб вони їх отримували законним 

шляхом [164, с.54].  

На нашу думку, заяви опозиції про те, що «влада не дослухається до 

народу», або «влада не виконує свої обіцянки» є дещо необґрунтованим й 

пов’язано це з тим, що опозиція також є владою. Тому, опозиція сама має 

сприяти парламентській діяльності. 

Український науковець І. Побочій звертає увагу на умови можливого 

дискурсу між владою та опозицією. Автор зазначає, що  будь-який соціальний 

рух користується підтримкою лише того прошарку населення, мета якого він 

безпосередньо слугує, тоді він ризикує бути визнаним як девіантний, 

непорядний і небезпечний для всіх інших [118, c.134]. 
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 Дослідник зосереджує увагу на тому, що влада та опозиція в 

демократичному суспільстві завжди перебувають у стані політичного дискурсу, 

що складається з двох фаз:  

першої – конфліктно – дискурсної;  

другої - дискурсу узгоджень [119, с.136]. 

 Зазначимо, що конфліктно - дискурсний аналіз це такий, що  надає 

можливість суттєво та всебічно розкрити відносини між владою й опозицією. 

Цей метод дозволяє відслідковувати не лише те, що говориться чи обіцяється, 

але й реальні та конкретні кроки та дії.  

Такий підхід розкриває політику з точки зору її діяльності, яка 

направлена на розв’язання конфліктних ситуацій між політичними силами та 

групами інтересів. Це в свою чергу дозволяє досягти певної сталості в 

суспільстві при збереженні не лише згуртованості соціуму але і його – 

цілісності та суверенності. 

Важливим фактором є те, що і владна більшість й опозиція несуть спільну 

відповідальність перед суспільством за конфлікти, що ними спровоковані вже 

врегульовані або ж ще й не вирішенні. 

Для досягнення результативності в своїй роботі, парламентська більшість 

має зосереджувати свою увагу не на конфронтації відносин з опозицією, а 

звертати увагу на ту частину населення, що підтримала парламентську 

меншість й сприяти налагодженню стосунків та створювати  такі умови в 

парламенті, які будуть слугувати ефективному  розвитку держави. 

В своїх наукових працях не оминув й діяльність правлячої коаліції та 

опозиції американський дослідник Р.Даль. Науковець відзначає, що одним із 

«атрибутів» у відносинах між опозицією та урядом виступають демократичні 

принципи.  

Р. Даль вимірював демократію двома взаємозалежними величинами, а 

саме: 

 – суспільним суперництвом; 
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– правом участі у виборах та в управлінні через суспільні інтереси 

[36, с. 51].  

Чим потужніший конфлікт між урядом та опозицією, тим більш 

вірогідніше, що кожен з них буде шукати можливість усунути іншого від 

ефективної участі в політиці. Але може виникнути й інша ситуація: чим 

глибший конфлікт між урядом та опозицією  тим більше, необхідно, одному 

«терпіти» іншого [36, с. 53].  

Р. Даль виокремив основні пропозиції у вигляді аксіом тих урядів, які 

сприймають своїх опонентів, тобто опозицію: 

- вірогідність, що уряд буде співпрацювати з опозицією, збільшується, в 

той час як можливі масштаби сприйняття зменшуються за умови, що 

придушення опозиції буде коштувати уряду надто дорого; 

- вірогідність того, що уряд буде сприймати опозицію, підвищується, в 

той час як масштаби придушення збільшуються. Таким чином, вірогідність 

появи конкурентоспроможності політичної системи залежить від розмірів 

сприйняття і придушення з боку влади опозиційних сил; 

- чим більша величина придушення опозиції й де переважає розмір її 

сприйняття, тим більша можливість існування конкурентоспроможної системи 

[36, с.53]. 

Відзначимо, що «ціна», яку може заплатити уряд та парламентська 

більшість різняться.  

Втрата виборців, економічна нестабільність, це ніщо, у порівнянні з 

невдоволенням суспільства та крайнім виявом конфлікту, наприклад 

переростанням його у громадянську війну. Безумовно, парламентська більшість 

та уряд володіють перевагами перед опозицією (наприклад використання 

адміністративного ресурсу) і мають можливості, а інколи й навмисно, - не 

дослухаються до опозиції, а в деяких випадках й ізолюють опозиціонерів. 

Р. Даль, також відзначив, що чим менше терпіння, тим більше шансів на 

стабільність та збереження існування уряду. Чим сильніше придушення, тим 

більше шансів на стабільність опозиції. Тому, задля гарантії збереження уряду 
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та опозиції, потрібно генерувати і зберегти широкі можливості як для опозиції, 

так і для уряду [36, с.48].  

Найкращим виходом з парламентського конфлікту в сучасній Україні, що 

відбувається між правлячою коаліцією, яку підтримує уряд, та опозицією, - 

знаходження способів для вирішення спірних питань, наприклад консенсус чи 

компроміс.  

В такому випадку, як опозиція, так парламентська більшість, будуть 

виконувати свої завдання, що сприятимуть покращенню парламентської 

діяльності у Верховній Раді України. В разі загострення парламентського 

конфлікту між парламентською меншістю та більшістю, одним із наслідків 

може бути економічна нестабільність держави, та загострення стосунків 

парламенту та громадян. 

В роботі та взаємовідносинах уряду, який підтримується парламентською 

більшістю та опозицією, Р.Даль вивів ряд аксіом, які характеризують 

взаємостосунки влади та опозиції й залежать від певних факторів: 

- вірогідність того, що урядові структури будуть працювати з опозицією, 

збільшується, якщо вартість толерантності зменшується; 

- можливості того, що уряд буде сприймати опозицію, зростає, якщо ціна 

її придушення збільшується; 

- чим більша ціна придушення й, у разі, якщо вона  перевищує ціну 

толерантності, - тим більше шансів у режиму для конкуренції; 

- можливість того, що уряд буде сприймати опозицію збільшується 

настільки, наскільки доступні уряду ресурси придушення зменшуються, в 

порівнянні з ресурсами опозиції; 

- можливість того, що уряд буде сприймати опозицію збільшується зі 

скороченням здатності уряду використовувати насильство або соціально – 

економічні санкції, щоб придушити опозицію [36, с.46]. 

У світовій практиці, в діяльності парламенту, а тим більше  в діяльності 

правлячої коаліції та опозиції, існує безліч прикладів, де більшість і меншість 

знаходять конструктивну спільну мову. Такі моделі відносин та вирішення 
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парламентських конфліктів у зарубіжних державах можуть слугувати за для 

врегулювання парламентських конфліктів в Україні. 

Наприклад, в Канаді не зважаючи на те, що стосунки між урядом та 

опозицією є в цілому конфронтаційними, обидві сторони в Палаті общин 

створили відповідні норми поведінки для того, щоб зробити  парламент 

дієздатним органом і, таким чином, обмежити неконтрольоване суперництво. 

Члени опозиції визначають відповідальність уряду за здійснення управління та 

надають йому підтримку, зберігаючи водночас за собою право критикувати 

урядову політику.  

Уряд, в свою чергу, визнає право опозиції на критику, але заперечує за 

нею право на обструкцію (дії, які демонстративно спрямовані на зрив будь-

якого заходу, пропозиції).  

В інституційному плані до передумов діяльності політичної опозиції слід 

віднести не лише загальновизнане право опозиції на критику діючої влади та її 

політики, а право запиту, на який, наприклад, прем’єр – міністр має відповісти 

в урядовий час [179, с. 51]. В даному випадку, правляча коаліція та уряд, 

контролюються опозицією, що  в подальшому дає можливість визнавати свої 

помилки при прийнятті важливих (інколи доленосних) політичних рішень.  

Враховуючи вище зазначене, варто відмітити, що парламентські 

конфлікти між парламентською більшістю та опозицією є досить звичними у 

парламентах зарубіжних держав. Необхідно, постійно брати до уваги 

особливості протікання парламентських конфліктів, адже у кожного парламенті 

своя політична культура, традиції, норми,  дипломатичний етикет та власні 

способи вирішення проблем. 

В Україні є свої особливості та власне розуміння діяльності парламенту, 

що дещо не відповідає світовим нормам, адже опозиція визначається як одна з 

конфліктуючих сторін, що протидіє правлячій коаліції та уряду. Хоча в 

багатьох випадках дії опозиції є неконструктивними, тобто опозиція, яка не 

приймає участь в парламентських дебатах не «критикує» коаліцію та уряд.   
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Враховуючи певні недоліки роботи українського парламенту, варто 

визначити: 

 - певну пасивність опозиції; 

- прийняття законів, які в певній мірі, суперечать чинній конституції та 

міжнародному праву;   

- втручання в роботу парламенту (як внутрішніх чинників, так  і 

зовнішніх); 

- врахування важливості функціонування опозиції [182, с. 37]. 

В контексті проблематики дисертаційної роботи, слід відзначити 

ідеологічний чинник, що сприяє виникненню парламентських конфліктів у 

Верховній Раді України. 

Сучасні ідеологічні течії при розбіжності їх принципів та цінностей, 

концентрують свою увагу на таких методах виходу з конфліктної ситуації, які б 

не провокували руйнації політичної системи держави. При виявленні 

конфліктної ситуації зміни повинні проходити легітимно.  

Класичними ідеологіями, які мають глибоке історичне коріння є 

лібералізм, консерватизм і соціалізм. Кожна з них володіє тільки їй 

притаманними способами розв’язання та врегулювання конфліктних ситуацій в 

державі. Світовий досвід свідчить, що політична ідеологія тісно пов’язана з 

шляхами та формами врегулювання конфліктів [196, с. 115]. Окремо зазначимо, 

що в будь-якому суспільстві ідеологія наділена надзвичайно важливими 

функціями: 

- по-перше, вона інтегрує суспільство навколо важливих соціуму 

цінностей; 

- по-друге, ідеологія виконує функцію легітимації як окремих 

інститутів так і політичної влади загалом; 

- по-третє, ідеологія володіє здатністю мобілізовувати (об’єднати) 

суспільство на вирішення суспільно-значимих завдань; 

- по-четверте, політична ідеологія часто здійснює роль амортизатора 

проблем, які виникають в суспільстві [92, с. 71]. 
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Сучасні дослідники, зазначають, що політична ідеологія це результат 

процесу модернізації (реконструкції, модифікації) й пов’язано це з тим, що в 

традиційному суспільстві до сучасного тлумачення ідеології нічого схожого не 

було. Наприклад,  російські дослідники, виникнення ідеологічного конфлікту в 

парламенті, обґрунтовують через конфлікт вибору цілей. Зазначимо, що 

ідеологічний конфлікт тлумачиться як найбільш значимий і в основі якого 

закладені цінності.  

Найбільше розповсюдженим є конфлікт, що базується на зіткненні 

цінностей та інтересів, мова йде про конфлікт, що характеризуються 

ідеологічною наповненістю. Зазначимо, що такі парламентські конфлікти 

притаманні  країнам СНД. 

 Зокрема, Аласдер МакІнтайр, у своїй роботі «Методологія соціальних 

наук як ідеологія бюрократичного панування», зазначив, що в будь-якій 

структурі, тим більше в парламентській, завжди існує підтримка 

бюрократичного панування [98]. 

Крім того, автор зазначає, що конфлікт не варто приймати, з точки зору 

маргінальності. В подальшому автор звертається до робіт Ч. Перройя та 

зазначає, що конфлікти потрібно скеровувати в потрібне русло [98]. 

Підходи до шляхів й способів вирішення та подолання конфліктних 

ситуацій, з точки зору конфліктологічного підходу, є важливим принципом та 

орієнтиром для виокремлення ідеологічних течій.  

Відзначимо, що парламентські конфлікти, що зароджуються на базі 

ідеологічних протиріч та розбіжностей важко контролюються, тим більше їх 

важко  скерувати  у потрібний  напрям, особливо коли фігурантами таких 

конфліктів є політичні партії з різними ідеологіями. 

Взагалі, ідеологія характеризується подвійним наповненням: 

- з одного боку вона маскує певні аспекти; 

- з іншого – ідеологія наділена здатністю приховувати як конфлікти, так 

і суперечки [98]. 
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Американський дослідник, А. МакІнтайр відходить від звичного 

трактування ідеології, не лише її класиками, зокрема К. Марксом та К. 

Мангеймом, але й і сучасним дослідником – Робертом Лейном й зазначає, що 

ідеологія це маска, яку одягає на себе певний панівний режим [98]. Одночасно, 

це «образ», що властивий критикам цього режиму, які разом з «обскурантами» 

спростовують як базові характеристики конфліктів та суперечок, так і 

непередбаченість кінцевого результату [98].  

Тому, на думку зарубіжних дослідників, ідеологія може виникати як на 

лівому, так і на правому флангах, адже будь-яка політична ідеологія наділена 

певними особливостями в конфліктологічному перебігу подій. Зважаючи на 

особливі риси кожної з ідеологічних течій, парламентські конфлікти різняться в 

характері свого перебігу, оскільки застосовують різні способи при  їх вирішенні 

[98].  

Першою класичною ідеологією є ліберальна. Зокрема, термін, 

«лібералізм» увійшов до наукового обігу з 40-х років ХІХ століття, хоча ще в 

XVII ст.  ця течія  була пов’язана з іменами Томаса Джефферсона, Бенджаміна 

Франкліна та Александра Гамільтона. Це пов’язано з процесом модернізації 

західноєвропейського суспільства й необхідністю боротьби проти феодального 

устрою.  

Пізніше ліберальні ідеї розроблялись представниками великобританської 

школи – Дж. Локком та Д. Юмом, французької – Ш. Монтескє, Д. Дідро та 

Вольтером. У Німеччині питанням лібералізму займався І. Кант. 

Всі зазначені представники шкіл, сьогодні відносяться до ідеологів 

класичного лібералізму, а їх ідеї на всіх подальших етапах розвитку лібералізму 

залишаються істотними та суттєвими.  

На особливу увагу заслуговує ідея про цілковиту цінність людської 

особистості, яка стверджує, що люди рівні від народження. Варто особливої 

уваги в межах ліберальної доктрини питання прав людини, яке пов’язано з 

правом на життя, свободу та власність. Свідомий досвід показує, що дві 
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найсуттєвіші цінності класичного лібералізму – свобода та рівність, які 

заперечують одна одну [138, с. 135]. 

Тому розбіжності між свободою та рівністю недвозначно проявляються в 

парламентських конфліктах, і є фактом, який спричиняє розлад між 

суспільством та владними інституціями. Сучасні ліберали основні свої завдання 

вбачають: 

- у підтримці реальної парламентської влади, мова йде про 

парламентську форму правління; 

- у посиленні ефективності виконавчої гілки влади та контролінгу 

парламенту над нею; 

- у підтримці децентралізації влади. Де на думку української 

дослідниці Н.Лікарчук, децентралізація – це передача або делегування 

відповідальності за ряд ключовий рішень, а отже, і передача відповідної цій 

відповідальності прав на нижчий рівень управління [95, с. 36]; 

- в юридичному захисті прав особи та її гідності широкого та 

вичерпного врегулювання як втручання, так і не втручання з метою зближення 

інтересів людей та суспільства. Існування власних інтересів пробуджує 

виникнення парламентських конфліктів, а саме це не відповідає принципам 

лібералізму – свободі, рівності та рівноправ’ю [200, с. 53]. 

В світі ідеї лібералізму проголошують зв'язок з принципами і нормами 

збереження і зміцнення миру і безпеки, роззброєння, поваги до державного 

суверенітету, вирішення та врегулювання регіональних інтересів й 

міжрегіональних конфліктів та налагодження співробітництва з іншими 

державами.  

Сучасна ліберальна течія «змінилась до не впізнаності», так наприклад в 

США «лібералом» називають тих хто є прихильником не малого, а «Big 

Government» (Великого уряду).  «Big Government» - це поняття, яке 

характеризує уряд, який базується на принципах якнайбільшого і 

якнайширшого втручання держави у суспільне життя [200, с. 59]. 
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На відміну від українських партій,  Parti liberal du Canada (Ліберальна 

партія Канади) та Liberal Party UK (Ліберальна партія Великої Британії) 

підтримують з одного боку ліберальні ідеї: роззброєння, мир, стабільності та 

невтручання військових у вирішення конфліктів, а з іншого боку – не 

відмовляються від вирішення конфлікту за допомогою військової сили.  

Спостерігаючи тенденції ХХІ століття, діяльність ліберальних партій в 

парламенті, характеризується таким явищем як «популізмом», коли  в своїх 

програмах та обіцянках політичні партії та політики декларують те, що апріорі 

виконати не можливо, а базові поняття: рівності й миру, повністю нівелюються. 

Саме приватні та власні інтереси парламентських представників стають на 

перше місце й партії ліберального спрямування, починають моделювати 

ситуації, які можуть привести до парламентського конфлікту. 

Наступною класичною течією є консерватизм, який виникає як політична 

ідеологія  в ХVIII столітті. Її появу пов’язують з  реакцією на революційно-

демократичні ідеї епохи Просвітництва.  

Консерватизм поглибив свій вплив на суспільство у часи Великої 

Французької революції. Традиціоналізм, реформізм і негативне ставлення до 

революції були основними «римами» консервативної ідеології [158, с. 162].  

Базовим постулатом консервативної ідеології та її політики, було – 

збереження нерівності (диспропорції) людей. Саме нерівність, на думку 

засновників, консерватизму є необхідною умовою, стимулюючою та потужною 

силою, яка дає поштовх розвитку суспільства [158, с. 163].  

Західно - Європейський консерватизм, після закінчення Другої Світової 

війни зазнає суттєвих змін: він набуває нових форм, відбувається певна 

модернізація його основних принципів. Це фіксується в програмах 

консервативних партій, що з часом призводить до зміни політичного курсу в 

парламентах країн Західної Європи [158, с. 163]. 

Консервативна ідеологія найбільше проявились в ХХ столітті у 

програмних документах Республіканської партії США. 
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В основі системи сучасних консервативних поглядів закладені світоглядні 

ідейні цінності, а саме: 

- в непоправній слабкості та незрілості людської природи де під 

личиною цивілізованих вчинків приховується ірраціональність; 

- в «примітивності» людського розуму, а значить у неоціненності 

універсального морального способу життєдіяльності суспільства, обов’язковою 

умовою якого є підтримка; 

- відведення особливої місії традиціям, нормам, символам, ритуалам, 

міфам; 

- в роботі  соціально важливих інституцій; 

- недовіра до прогресу, яка пов’язана з обмеженістю (лімітованістю) 

поступального руху; 

- в природній, фізичній, розумовій та інтелектуальній нерівності 

людей; 

- в існуванні поділу суспільства на класи та групи й неможливістю 

управління ними за допомогою законів; 

- у недолугому правлінні більшості, яке робить велику кількість 

помилок і має схильність до прихованої тиранії, що може призвести до 

розбалансованості влади; 

- у значущості ролі приватної власності, яка є запорукою особистої 

свободи й соціального порядку [158, с. 48]. 

Представники сучасного консерватизму вважають, що базою будь-якого 

соціуму є підприємництво, підприємець та приватна власність, які наділені  

ключовими економічними функціями: пов’язані ці функції з інвестиціями та 

інноваціями, без яких будь-яка держава втрачає економічний розвиток. В 

демократичних державах так звана «розумна економічна політика» повинна 

захищати приватний бізнес, а особливо малий та середній, від надвисоких 

податків [17, с. 127]. У Верховній Раді України, парламентські конфлікти, 

виникають на основі того, що депутати – самі є представниками «економічної 

сфери діяльності». 
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Контроль над цим сектором економіки повинен здійснювати лише 

парламент, тому зважаючи на особливості роботи парламентів у різних 

державах, - розвиток цієї сфери здійснюється по-різному:  

- з урахуванням законодавчої бази; 

- з урахуванням режиму й особливостей державного управління; 

 - з розвитком громадських органів та зрілістю громадянського 

суспільства [17, с. 128].  

Наприклад, специфічний парламентський конфлікт полягає у тому, що 

левова частина депутатів мають власний бізнес й є власниками величезних 

статків та капіталів. Для економічно сталих держав та демократично 

розвинених, конфлікт на такому підгрунті є не прийнятний. Це призводить до 

того, що в українському парламенті конфлікти відбуваються між «депутатами 

підприємцями (великими бізнесменами та носіями тих, хто виступає проти 

законів, що спрощують підприємницьку діяльність таких осіб)». Саме в такій 

сукупності умов, виникають приховані парламентські конфлікти. 

Ще однією поширеною ідеологічною течією є соціал-демократизм. 

Головне завдання соціал-демократичних партій в парламенті є бажання 

реформувати суспільство на основі принципів соціальної справедливості, 

рівності всіх, свободі (в широкому розумінні цього слова) та солідарності [83, с. 

200]. 

Важливими складовими соціал-демократії як ідеологічної течії та 

політичної стратегії є чотири базові цілі: 

- політична демократія, яка виступає умовою існування інших форм 

демократичного устрою, джерелом такої демократії є права людини, як 

громадянські так і політичні; 

- економічна демократія, що є обов’язковою складовою ринкової 

економіки де створюються умови для вільної праці кожного громадянина, й де 

забезпечуються високі стандарти добробуту суспільства; 
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- соціальна демократія, що базується на системі таких суспільних 

відносин, які направлені на захист соціального та культурного середовища й 

забезпечують всебічний розвиток особистості; 

- міжнародна демократія, що віддзеркалює систему складних 

відносин між громадянами та політиками [83, с. 201]. 

Як правило соціал-демократи виступають за: 

- свободу слова;  

- політичний плюралізм; 

- розширення можливостей профспілкового руху, в якому закладено 

можливості – зміни влади: обрання, переобрання, не обрання політичних партій 

та лідерів в залежності від результатів виборів [83, с. 217]. 

Як свідчить досвід, всі парламентські конфлікти, що відбуваються у 

Верховній Раді України виходять за межі етичних норм та політичної культури. 

Доречно зазначити, що лише у 2013 році, українські наукові кола та засоби 

масової інформації проявили певний інтерес до парламентських конфліктів. Це 

пов’язано з тим, що в цей час, опозиційні сили, розпочали цілеспрямовані та 

вольові дії щодо перебудови у державі. 

Науковці, в процесі практичної діяльності соціал-демократичних партій 

та їх роботи в парламенті дали визначення поняття «соціальна демократія», яка 

базується на ідеях егалітаризму, змішаної економіки, громадської власності, що 

дало можливість якнайширше розкрити діяльність та функціонування соціал-

демократичних партій. 

Порівнюючи політичну, економічну та соціальну демократії, вважається, 

що соціальна демократія - це вищий рівень реалізації в парламенті 

демократичного соціалізму, особливо коли вплив парламенту поширюється на 

всі сфери суспільного буття. Соціал-демократія розширює свої кордони й це 

пов’язане з активною роботою соціал-демократичних партій, що дає їм 

можливість виходити на міжнародний рівень [101, с. 297]. Такий процес дав 

поштовх до появи такого поняття як «міжнародна демократія».  

Міжнародна демократія має свої особливості,  а саме: 
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- демократизація міжнародних відносин; 

- виключення війни як явища; 

- заборона насильства, в будь-якій формі; 

- гноблення та експлуатація народів відкидаються як такі [101, с.297]. 

Окремо слід відмітити, що на національному рівні соціал-демократична 

доктрина, при вирішенні важливих політичних, економічних, культурних та 

соціальних проблем не завжди діяла відповідно до задекларованих принципів. 

Часто представники соціал-демократів, віддавали першість прагматичному 

підходу, який цілковито направлений на пряме залучення голосів електорату 

[124, с. 69]. 

Плідною є позиція, коли під час виникнення парламентського конфлікту, 

політична партія може відійти від своїх поглядів заради прийняття 

компромісного рішення.  

На думку багатьох вчених, сучасні суспільства, особливо це стосується 

країн СНД, в яких комуністичні партії, ведуть активну політичну діяльність (в 

Україні з 2015 року комуністична символіка заборонена) є досить 

неординарними утвореннями для ХХІ століття. Це пов’язане з тим, що базовою 

концепцією, переконанням комунізму є ідея соціального рівноправ’я, що 

пов’язана з рівністю громадян у суспільстві.  

Узагальнюючи світовий досвід зазначимо, що принципи соціальної 

рівності є утопічними й очевидно не можуть бути реалізовані  апріорі.  

Крім того, практика свідчить, що комуністичні партії самі відходять від 

принципів соціальної рівності й самі є складовою олігархічного світу з 

величезними статками. Такі партії, дозоляють собі не голосувати за підтримку 

законодавчих ініціатив, що є значимими для суспільства, й таким чином, 

провокують виникнення, загострення й розв’язання парламентських конфліктів, 

що може призвести до виникнення соціальної кризи [124, с. 100]. 

Слід враховувати, що розв’язання, розвиток і функціонування ідеології як 

причини виникнення конфлікту залежить від безлічі чинників: 
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- зміни умов (позицій) існування, які пов’язані (як правило) зі зміною 

політичного режиму (демократичний транзит); 

- зміни державного устрою; 

- зміни, що пов’язані з історичними чи глобальними модифікаціями і 

трансформаціями суспільств; 

- військові втручання, ведення війн та терористичні загрози [144, с. 

69]. 

Зазначимо, що будь-яка ідеологічна течія під дією та тиском 

різноманітних чинників, еволюціонує, змінюється, трансформується, 

оновлюється та модернізується у новітні форми. 

Політичні партії європейських держав та США, часто відходять від своїх 

принципів заради вирішення значимих суспільних проблем.  

Парламентський конфлікт функціонує за певними правилами, і якщо 

такий конфлікт виникає в парламенті, й не відноситься до латентного, й 

машинально переміщується на суспільні групи, ті групи електорату, що 

підтримали партії на виборах, політичні сили, що представлені в парламенті, 

можуть, у врегулюванні конфлікту виходити за рамки своєї ідеологічної 

спрямованості. Якщо такий конфлікт не буде вчасно врегульований, він може 

видозмінитися: від мікроконфлікту в парламенті до макроконфлікту – 

громадянської війни. 

Слід відзначити, думку Л. Колтрі, який зазначив, що в демократично 

розвинених країнах напрацьовані такі механізми, що дозволяють регулювати 

конфліктні ситуації, які безпосередньо пов’язані з ідеологіями, застосовуючи 

для вирішення проблем компроміс, консенсус, ухилення, пристосування, 

дебати. Часто в таких державах застосовують методи конфронтації та 

створюють системи спільного контролю за виконанням взятих на себе 

зобов’язань [179, с. 62].  

Українські реалії засвідчують, що ідеологічний фактор не відіграє 

важливої ролі: наприклад ідеї консерватизму та комунізму, мають розбіжності, 

але в Україні їх об’єднують спільні економічні інтереси. Тому можна зробити 
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висновок, що на політичному полі України парламентські конфлікти можуть 

виникати між близькими за «духом (суттю) ідеологіями». Але спільні інтереси 

в економічній сфері можуть поєднувати політичні партії з різними  ідеологіями, 

наприклад Партія Регіонів та Комуністична партія України. 

  Європейські дослідники відзначають, що конфлікт та ідеологія є лише 

елементами порядку, тобто, - конфлікт приймається (визначається) в тому 

випадку коли він контролюється, а ідеологія – в тому, - «коли це ідеологія 

інших, в не своя, власна» [174, с. 209]. 

 Крім того, дослідники акцентують увагу на тому, що неспроможність та 

недієздатність залагодити конфлікт й подолати ідеологічні бар’єри є важливим 

показником відсутності навиків, практики, досвіду  та управлінських знань, що 

говорить про недоліки в організації державного управління та відсутності 

наукового підґрунтя (аналізу).  

На підтримку такої позиції, виступає думка, Л.Колтрі, який зазначив, що 

невід’ємною складовою ідеології є традиція, а її визнання є важливим ключем 

до усвідомлення того, що між конфліктом, ідеологією та організацією 

(політичною партією) існує взаємозв’язок [179, с. 84].  

Такому взаємозв’язку та визнанню заважають два фактори:  

по-перше, дослідники, що притримуються консервативної концепції, 

Едмун Берк, Майкл Оукшот,  вважають, що традиція є важливим чинником в 

будь-якій ідеології [172, с. 511];  

по-друге, передумовою тлумачення та значення як ролі традиції, так і 

самого конфлікту – є ґрунтовне та докладне пізнання історії та філософії [219, 

с. 53].  

Зазначимо, що ці предмети є за межами вивчення в політичних науках, 

причина цього фактору це наслідки, так званої біхевіористської революції [22]. 

За останні роки, зміни, що відбулись і в теорії, і в практиці вивчення 

ідеології, й в Україні, взяли на озброєння не всі політичні партії. Вагомою 

причиною цього є «невідступність» від своїх принципів, що в результаті такої 
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позиції призвели до загострення парламентських конфліктів в українському 

парламенті. 

Українським політикумом (різними за ідеологіє політичними партіями) 

таке зауваження не було враховано. Політичні партії України, що взяли на себе 

владні повноваження, повинні зосередити увагу на вирішенні важливих питань, 

що ставить перед ними суспільство, а не зосереджуватись на ідеологічній 

стороні своєї політичної активності (наприклад, Об’єднання «Свобода»).  

В даному контексті, бажано звернути увагу на те, що конфлікт в 

ідеологічному полі може мати й позитивну сторону, що буде імпульсом у 

подальшій роботі політичної партії. Саме такі парламентські конфлікти, можуть 

стати стимулом для стрімкого поштовху у прийнятті альтернативних рішень. 

Крім того, це може бути індикатором визначення професіоналізму 

депутатського корпусу [35, с. 176].  

Зазначимо, якщо тлумачити компроміс, як елемент складової, що 

наділена політичним характером, з компонентами ідеологічного конфлікту, то 

компроміс, - це порозуміння та узгодженість конфліктних ситуацій, що 

утворилися на підставі ідеологічних чинників, які успішно врегульовуються за 

допомогою взаємних поступок [19, с. 121]. 

Особливістю політичної ідеології, в парламентських конфліктах, є те, що 

кожна з ідеологій оцінює та залагоджує конфліктні ситуації механізмами 

притаманними лише їй. 

Узагальнюючи досвід глобального світу, його демократичність, місце та 

роль суспільства в державі, сучасні політичні партії (блоки) України, можуть 

правильно та вчасно, розставляти пріоритети та йти на взаємні поступки заради 

врегулювання парламентських конфліктів. 

Варто відзначити думку Г.Жекало, який зазначає, що трансформація 

політичної системи України від тоталітаризму до демократичної культури, яка 

розпочалась більше двадцяти років – дала потужний поштовх до активізації дій 

конфліктологічних чинників в усіх, без винятку, життєво значимих областях 
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суспільства та соціальних інституціях (економіці, політиці, ідеології, 

міжетнічних взаєминах, міжнародних відносинах, культурі) [65, с.61].  

Зокрема, зарубіжні дослідники зазначають, що парламентські конфлікти 

виникають постійно в парламентах у будь-якій державі, але в демократичних 

країнах вирішуються, що найменше двома шляхами: 

 перший – інституціоналізацією парламентських відносин;  

другий – створення правової бази, норм, які регламентують та 

підпорядковують (налагоджують) роботу депутатського корпусу [212, с. 296]. 

 Значущими чинниками у розв’язанні парламентських конфліктів є 

параметри, які пов’язані з парламентською етикою та є обов’язковою їх 

складовою. Зокрема мова йде про: 

-  відповідальність парламенту перед виборцями (виконання 

програмних документів); 

- об’єктивність парламентарів при прийнятті важливих політичних та 

управлінських  рішень; 

- шанобливе ставлення як один до одного, так і до державних 

інституцій [66, с. 67]. 

В сучасних демократичних державах парламент несе відповідальність за 

майбутнє громадян та держави, але враховуючи ряд важливих чинників, 

український парламент все ж не спромігся зробити позитивного кроку, а 

значить результативного поштовху в своїй роботі, за останні роки.  

Знаний дослідник, зі світовим ім’ям, К. Мангейм, зазначав, що 

збільшення кількості та глибини інтенсивності (напруженості) конфліктних 

ситуацій є всезагальним (узагальненим) правилом для перехідних та 

постперехідних суспільств. Це пояснюється тим, що виражає сформованість і 

прагнення соціальних сил до перетворень та змін у відносинах та державних 

структурах з метою встановлення нового порядку в країні [102, с.116]. 

Зазначимо, що конфлікт в зарубіжній науковій літературі, не 

характеризується як виключно негативний процес. На думку багатьох вчених, 
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будь-який конфлікт є певним поштовхом, рушійною силою, генератором, що 

допомагає регенерації (оновленню) країни.  

На нашу думку, парламентські конфлікти в Україні, які виникають не 

належать до раціональних  і позитивних, швидше навпаки, тому цікавою буде 

думка К.Мангейма, що «виникнення конфлікту, призведе до будь-якого 

результату» [102, с. 125]. В українському парламенті, як не одноразово 

зазначалося, не всі політичні рішення, несуть «позитивний» характер і не є тим 

дієвим способом, що забезпечить  вирішення соціально значимих проблем.    

Саме тому, такі рішення  суперечать суспільним нормам та стабільному 

розвитку держави, і складають  вигоду тій групі людей, що отримала 

депутатські мандати, або є спонсором партії, яка пройшла до парламенту, таким 

чином зобов’язавши її впливати на прийняття рішень. 

Добре відомо, що підвищенню конфліктогенності в перехідний період, 

слугує ряд своєрідних особистісних рис в масовому масштабі, що виникають в 

суспільстві [93, с. 49].  Крім того, парламент обирається громадянами й має 

зважати на суспільні запити.  

В Україні до громадської думки, інтересів суспільства мало 

прислухаються, прийняття законів не направлене на  досягнення суспільного 

блага, а більше того, може сприяти поширенню та затвердженню в суспільній 

свідомості не лише  корупційних схем, але й стати нормою.  

Вирішальним аспектом у вивченні парламентського конфлікту є аналіз та 

ціленаправлений конфліктологічний аналіз: 

- принципи прогнозування і попереднього виявлення політичних, 

економічних, соціальних та інших конфліктів; 

- методи «профілактики», послаблення й надійного блокування 

(утримання) їх руйнівних та деструктивних для соціуму орієнтирів, форм та 

результатів; 

- способи цивілізованого вирішення конфліктів, що націлені на 

розвиток та піднесення всіх сфер соціального буття країни [71, с. 373]. 
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В переважній більшості демократичні парламенти формують комітети, 

спеціальні комісії, що «фільтрують» розвиток парламентських конфліктів, 

проводячи різноманітні експертизи та наукові розвідки. Такі спеціальні 

комітети та комісії, виробляють рекомендації щодо вирішення й врегулювання 

парламентських конфліктів, що дає змогу вчасно стабілізувати роботу в 

парламенті й недопущення їх виникнення. Найважливішим у роботі таких 

комітетів є не допустити дестабілізації в роботі парламенту, не перенести 

«зерно» конфлікту на суспільство. 

У владних інституціях нашої держави взагалі відсутня будь-яка експертна 

оцінка конфліктологічних ситуацій. Сьогодні накопичений значний досвід у 

врегулюванні аналогічних ситуацій. Тому управління конфліктами в 

парламенті України в потрібний момент не здійснюється й найнебезпечнішим є 

не вчасне  їх виявлення. Лише тоді це відбувається, коли конфліктна ситуація 

підійшла до небезпечної межі за якою конфлікт може перейти на наступний 

рівень, тобто парламентську кризу [70].  

Жодною структурою не вивчається, не прогнозується, не аналізується 

негативний вплив парламентських конфліктів, у Верховній Раді України, на 

суспільство.   

На думку В. Танчера та В. Казакова,  які зокрема досліджують 

взаємозв’язок політичних і соціальних конфліктів,  кожній історичній епосі 

розвитку суспільства притаманний свій «типовий конфлікт» в якому закладені 

певні принципи, які його утворюють. В тоталітарних суспільствах таким 

принципом виступає насилля, сутність якого полягає в рекомбінації (переділі) 

владних повноважень за допомогою сили. У таких суспільствах, як правило, 

ключовими формами конфлікту є повстання, бунт, заколот, саботаж, страйк та 

війна. Врегулювання такого конфлікту відбувається силовими методами, часто 

через повну ліквідацію супротивника й отримання повного тріумфу [146, с. 43]. 

 Верховна Рада України, що наприкінці 2013 року приймаючи закони, які 

не відповідали потребам, очікуванням та вимогам громадян, перемістила 
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парламентський конфлікт на суспільну сферу. Саме дії в парламенті були 

«збудником» змін, що відбулися в соціумі. 

На нашу думку, дієвий характер роботи парламенту залежить, від 

взаємовідносин, що склалися в системі «влада - суспільство». Як ми вже 

неодноразово зазначали, в будь-якому парламенті невідворотні зіткнення 

різноманітних точок зору, які наповненні різними цінностями та інтересами, що 

можуть як спровокувати й призвести до конфліктів.  

Безперечно,  парламентський конфлікт не з`являється несподівано, як 

правило, мотиви його виявлення та накопичення причин, що формуються на 

протязі тривалого часу в демократично розвинених державах вирішується за 

сприяння морально-правового підходу. Політичним фактором парламентського 

конфлікту є взаємовідносини, порозуміння між урядовими структурами і 

парламентом.  

Помилковим є твердження представників влади, які вважають, що 

завдяки їх спеціальним, професійним знанням, досвіду та навичкам вони 

отримали переваги над публічними політиками. 

 Під виглядом вирішення державних та суспільних інтересів, чиновники 

відстоюють не лише власні інтереси, але й лобіюють інтереси певних бізнес  

структур. Крім того, чиновники можуть своїми діями демонструвати зниження 

значимості парламенту і навпаки, зацікавлені в більш повному збільшенні 

сфери впливу самого бюрократичного апарату [80, с. 83].  

Резонансним прикладом такої діяльності є дії четвертого президента В. 

Януковича, який дав дозвіл (спроможність) бюрократії діяти вільно на свій 

розсуд й таким чином зменшив вплив Верховної Ради України на прийняття 

рішень в сфері політики та економіки. Це дало поштовх до загострення всіх 

наявних в парламенті конфліктів як ціннісних, ідеологічних, групових, так й 

індивідуальних. 

Цікавим є той факт, що на цей період діяльності парламенту не було 

прийнято ні одного важливого для суспільства закону. Крім того, Верховна 

Рада України, а саме парламентська більшість (Партія Регіонів та Комуністична 
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Партія України) виробили тіньову схему збереження своїх власних інтересів й 

спромоглися «сугестувати» (навіяти) суспільству ідею інтеграції України до 

Європейського Союзу.  

Пізніше, у правлячій коаліції, почали переважати власні або корпоративні 

(групові) інтереси й парламентський конфлікт почав загострюватися уже між 

різними групами депутатів. Основною причиною такого загострення став 

економічний чинник.  

Ми вважаємо, що парламент як трибуна публічного дискурсу, яка 

репрезентує інтереси різних суспільних груп, відійшла на задній план ще 

більше [1]. Рушійною силою, двигуном у позитивних змінах  Верховної Ради 

України на той час (2013-2015 рр.)  стали опозиційні сили, що почали діяти, 

більш рішуче, й спромоглася утворили нову парламентську більшість. 

До утворення нової коаліційної сили у Верховній Раді було накопичено 

ряд питань, одним з таких було – безвідповідальність та безнаказовість  

депутатського корпусу. Опозиційні сили в українському парламенті мають 

досить сталу негативну звичку блокувати трибуну, хоча це не дозволено 

законом й стримує роботу. Крім того, це часто є тим фактором (причиною), що 

провокує виникнення парламентського конфлікту.  

Варто було б звернути увагу, українським парламентарям, на першу 

статтю Декларації про культуру миру 1998 року, п’ятдесят третьої Генеральної 

асамблеї Організації Об’єднаних Націй, з метою уникнення ескалації 

конфліктних ситуацій. Зазначимо, що культура миру це об`єднання традиції, 

цінностей, образу й стилю життя, типів поведінки, що спираються на: 

- гідну повагу до життя, призупинення та відмову від будь-яких  

форм насилля; 

- повагу до дотримання норм суверенітету, політичної незалежності 

держави і територіальної цілісності; 

- повагу до прав і свобод людини; 

- перевагу до мирного врегулювання будь-яких конфліктів; 
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- прагнення, що направленні на задоволення потреб громадян у сфері 

розвитку навколишнього середовища; 

- повагу до прав кожного на свободу думки, свободу інформації та 

висловлення своїх переконань; 

- принципи справедливості, терпимості, солідарності, плюралізму 

думок, культурного різноманіття та плідного діалогу в суспільстві [125]. 

Особливо це стосується тих ліній спрямування розвитку суспільства, на 

яких зосереджується увага в демократичних державах й напрямках майбутньої 

активності – політики зобов’язані виконувати не лише свої обіцянки, але й 

програми з якими йдуть на вибори.  

Варто зазначити, що за не виконання своїх обіцянок перед виборцями 

вони повинні нести не лише відповідальність кримінальну, адміністративну, а й 

політичну – не обрання до парламенту [70].  

Враховуючи діяльність Верховної Ради України ні один із зазначених 

принципів не був втілений в життя тим більше -  повністю зафіксований у 

законодавчій базі. Значна кількість заяв  представників у Верховної Раді 

України були популістськими.  

Ще однією проблемою Верховної Ради України є залежність політичних 

партій, окремих депутатів від великого бізнесу, тому часто більшість 

парламентських конфліктів виникають через бізнес інтереси. 

У Верховній Раді України «не заповнені норми» співпраці між 

парламентською більшістю та опозицією, мова йде не лише про юридичні 

норми, але про сталі традиції. Зазначимо, що останні інциденти, що сталися в 

липні 2014 року, лише засвідчили, що народні депутати в нашому парламенті й 

не збиралися виконувати зобов’язання (наприклад, зняття недоторканності з 

депутатського корпусу, виконання закону про люстрацію). До «старих» 

парламентських конфліктів додались «нові» результатом чого був розпад 

коаліції.  

 Окремо відмітимо, що партії, які були репрезентовані  в Верховній Раді 

України попереднього скликання (ВРУ VII скликання), представляли, швидше 
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всього, певні регіони України, що й стало причиною виникнення низки 

парламентських конфліктів. Події, які відбулись, показали, що ряд політичних 

партій підтримують східну частину регіонів держави та зацікавлені в близькій 

співпраці з Російською Федерацією, часто нехтують інтересами власної 

держави, а інтереси сусідньої країни для них є пріоритетними. Саме це 

спонукало до розкручування парламентського конфлікту між колишньою 

більшістю («Партія Регіонів», «Комуністична Партія») та опозицією (ВО 

«Батьківщина», Український демократичний альянс за реформи, ВО 

«Свобода»), що призвело до масового «роздратування», а в подальшому й до 

переходу на інший рівень конфлікту.  

Такою, що заслуговує на увагу є думка російського політолога С.Суслова, 

який зазначає, що одним із засобів вирішення багаточисельних конфліктів є 

методи зменшення та послаблення рівня конфліктогенності боротьби між 

сторонами й ведення як переговорів, так й торгів відносно досягнення певних 

домовленостей або узгодження точок зору.  Такий порядок підвищить роль 

парламенту в суспільстві й зробить його трибуною для дискусій на основі 

верховенства права [146, с. 117]. 

В українському парламенті більшість можливих способів врегулювання 

парламентських конфліктів, не застосовується, в повній мірі. Науковці 

наполягають, у своїх роботах, на  використанні конституційного діалогу між 

політичними партіями та окремими депутатами з метою уникнення або 

зниження конфліктності в парламенті. 

Зазначимо, що парламенти зарубіжних країн, що по-перше, не мають  

«ідеального» регламенту, й по-друге їх робота не характеризуються   

відсутністю парламентських конфліктів, тому вважають, що  наявність 

конфлікту є позитивним явищем [70].  

Наприклад, в парламентах таких демократично розвинутих держав як  

Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Франція, Канада, Німеччина 

вирішуються парламентські конфлікти за допомогою домовленостей та 

узгодження позицій. Наявність парламентського конфлікту є показником 
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конкурентоздатності партій, що дає позитивний поштовх розвитку партійної 

системи [70].  

Парламенту сучасної України не характерні такі принципи в роботі як 

толерантність  та демократичність [70]. Навпаки, ми спостерігаємо «силові» 

методи, що не лише не вирішують парламентські конфлікти, а й навпаки 

сприяють їх – накопиченню.   

В даному контексті, слід згадати про парламентські вибори, які також є 

одним із різновидів політичного конфлікту, а значить – і парламентським 

конфліктом [84, с. 65 .  

Саме під час виборчих перегонів загострюються всі наявні в суспільстві 

та в парламенті конфлікти, адже застосовуються виборчі технології, що не 

завжди асоціюються з демократичними принципами. 

 Сучасні російські дослідники, зосереджують свої  наукові розробки на 

міцному зв’язку між парламентськими конфліктами та інституціональним 

політичним конфліктом. 

 Також науковці акцентують увагу, на тому, що інституціонально-

політичний конфлікт «прописаний» в парламенті, де й проявляється  

«найбільше у відкритій та зрілій формах, у вигляді мобілізації проти уряду, 

президента, як парламентської більшості, так і проти парламентської меншості» 

[84, с.74]. 

Український парламент не має інституційних норм, відповідної 

політичної культури, етичних переконань й сталих  традицій у розв’язанні   

таких конфліктів.  

Нормою для українського парламенту, що лише загострює конфліктні   

ситуації – є: 

- підкуп депутатів (корупційні дії); 

- перешкоджання будь-якими способами прийняттю законодавчих актів, 

які б суперечили б власним інтересам депутатів та депутатських груп; 

- постійні бійки – застосування фізичної сили, блокування трибуни; 

- перехід від однієї політичної партії (блоку, фракції) до іншої [93, с. 45].  
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Безумовно найкращим прикладом є робота парламентів країн зі сталою 

економікою та демократією де високий рівень культури, етики, толерантності 

та підтримується загально-парламентська дисципліна. 

На нашу думку, доцільним для українського парламенту є модернізація 

діяльності Комітету з питань Регламенту,  депутатської етики та забезпечення 

діяльності, бо безпосередньо саме на цю структуру покладено функції 

врегулювання парламентських конфліктів. А конфлікти, що виникають у 

Верховній Раді України повинні давати поштовх для партійної конкурентності 

й бути авансценою для всього суспільства,  як приклад - залагодження будь-

яких конфліктних питань, за допомогою «цивілізованих» методів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

В дисертаційній роботі було експліковано зміст та сутність 

«парламентського конфлікту». В новому ракурсі, української політичної науки, 

розглядається сутність «парламентського конфлікту», що дало змогу 

виокремити специфіку парламентських конфліктів у Верховній Раді України. 

Встановлено причини конфліктогенності в українському парламенті, що 

визначаються через приватні інтереси, політичну культуру, прояви непотизму 

та протекції, відсутністю парламентської етики.  

Зазначено, що суб’єкти влади, у Верховній Раді України, за сприяння 

парламентському конфлікту,  мають нести відповідальність. Особливостями 
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специфіки парламентських конфліктів в сучасній Україні  є недотримання 

Регламенту, порушення депутатської етики та норм, відсутність стійких норм, 

традицій та культури, наявність приватних (власних) та групових, часто 

олігархічних інтересів. Проаналізовано та узагальнено типологію 

парламентських конфліктів за І.О. Кібаком, що сприяло розширенню меж 

розуміння природи парламентського конфлікту в сучасній Україні. Вона 

відображає такі типи парламентських конфліктів: 1) за рівнем розгортання 

(внутрішньопарламентські й зовнішньопарламентські); 2) парламентські 

конфлікти за якісними характеристиками протистояння поділяється; 3) 

вертикальні і горизонтальні парламентські конфлікти, що співвідносяться за 

структурою, організацією та реалізацією системи законодавчої гілки влади; 4) 

за змістом, характером або відсутністю нормативного регулювання, 

парламентські конфлікти інституціолізовані та неінституціолізовані; 5) за 

ступенем відкритості та публічності (відкриті та приховані (латентні); 6) за 

тривалістю парламентські конфлікти поділяють на короткочасні та 

довготривалі; 7) за формою прояву (парламентські мітинги і маніфестації; 

парламентське голодування, парламентські протести з вимогами, наприклад, 

відставка спікера чи уряду, імпічмент президента; парламентської непокори; 

залякування, погрози розголошення компрометуючих даних депутатів; 8) за 

формою парламентських процедур, мова йде про парламентські дебати й 

парламентське голосування. Було розширено типологію парламентських 

конфліктів, й встановлено, що українському парламенті відбуваються 

парламентські конфлікти між партійними фракціями, між депутатами 

(депутатськими групами) та партією та між коаліцією та опозицією. Однією з 

особливостей парламентських конфліктів між більшістю та опозицією в 

Україні, є те, що відносини між ними не є сталими та характеризуються 

неузгодженістю інтересів: між самою більшістю, депутатами або групою 

депутатів, які можуть в будь-який момент перейти до іншої політичної сили. 

Таким чином, на основі вищезазначеного, у розділі зроблено висновок, 

що аналіз, вивчення та дослідження парламентського конфлікту є новим для 
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української політичної науки, тому дослідження парламентського конфлікту 

відносяться до мало розробленої проблематики. 

Встановлено, що причинами виникнення парламентських конфліктів у 

Верховній Раді України є власні й приватні інтереси депутатів, порушення 

парламентської етики та регламенту, низький рівень політичної та правової 

культури. Крім того в українському парламенті присутні такі явища, як  

протекція та непотизм.  

Парламентські конфлікти у Верховній Раді України супроводжуються 

порушенням депутатської етики, відсутністю терпимості й толерантності. 

Конфліктогенним чинником парламентських конфлікті, є ідеологія. Будь-

яка політична ідеологія має свої особливості в конфліктному процесі. 

Зважаючи на особливості кожної ідеологічної течії, парламентські конфлікт по-

різному можуть протікати та застосовувати різні способи при їх вирішені [70].  

В українському суспільстві, вже сформувалася хибна точка зору, що 

опозиція може тільки протистояти парламентській більшості: співпраця та 

спільна діяльність, не передбачаються, тим більше, що в Україні, прийнято за 

норму коли парламентська більшість і опозиція, автоматично стають ворожими 

сторонами. 

Парламентські конфлікти між парламентською більшістю та опозицією є 

досить звичними у всіх парламентах. Залишається враховувати лише їх 

особливості їх врегулювання та власні способи вирішення проблем. 

Також, парламентські конфлікти сприяють і позитивним змінам за умови, 

якщо  парламентська коаліція й опозиція приймають активну участь в 

прийнятті важливих політичних рішень. 
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РОЗДІЛ 3 

Основні способи вирішення парламентських конфліктів у 

сучасній Україні 

 

Сфера політики, що окреслюється нерівномірністю розподілу владних 

ресурсів між соціальними групами, політичними партіями, за своєю природою 

належить до зони, що має підвищену конфліктність. Парламентські структури 

держав з розвиненою демократією відзначаються періодичними конфліктами, 

вирішуються й регулюються такі конфлікти конструктивними способами,  які 

базуються на високому рівні політичної культури, традиціях, відповідних 

цінностях та етичних нормах [73, с. 78].  
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Український парламент виокремлюється підвищеною конфліктністю, 

тому постійно постає питання про механізми, способи, методи та напрями 

вирішення та врегулювання парламентських конфліктів.  

Історично так склалося, що конфлікти у Верховній Раді України, між 

партіями, блоками, фракціями чи окремими представниками політичних сил, 

часто  не вирішуються взагалі, або стають латентними, чи виходять за межі 

парламентської культури та етики. Альтернативою для їх врегулювання, є 

способи, що використовують парламенти Сполучених Штатів Америки, 

Великої Британії, Канади – це компроміс, консенсус, парламентські дебати, 

парламентський діалог, парламентські переговори та технології медіації. 

Як у міжнародних так, і внутрішніх відносинах, політики, державні 

службовці, депутати та інші політичні діячі апелюють до мирних, гуманних 

механізмів, методів, способів й шляхів врегулювання конфліктних ситуацій.  

Відзначимо, що в «developing countries» (держави, що розвинені у всіх 

сферах, тобто політичній, економічній, соціальній, культурній, духовній) 

вирішенням політичних, економічних, а також соціальних та культурних 

конфліктів має займатися, безпосередньо, й парламент. Але сам парламент є 

структурою де зароджуються, розвиваються та протікають конфлікти, що в 

подальшому можуть призвести до вкрай негативних ситуацій. 

Поряд з «агресивними» методами вирішення конфліктних ситуацій є 

способи, що дозволяють їх «м’яко» вирішувати. Наприклад, розповсюдженими 

«м’якими» способами врегулювання конфліктів в «developing countries» - 

вважається компроміс, консенсус, переговори, діалог, дебати та більш новітній 

метод – медіація [23, с. 37]. 

Як вже відзначалось, в попередньому розділі, зарубіжні науковці, 

стосовно способів вирішення парламентських конфліктів, схиляються до 

співвідношення цінностей та інтересів [].  

Варто відмітити, що сутність цінностей та інтересів українського 

парламенту з європейським і американським -  різняться. Адже в зарубіжних 

парламентськах структурах суспільні інтереси та цінності є важливішими за 
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власні. Доцільно відмітити, що політики, політичні лідери, політична еліта, 

депутати в європейських державах, країнах демократично розвинених, не 

вживають вислову «власні інтереси» чи «власні потреби».  

Загалом, в українському парламенті, важко встановити, який 

парламентський конфлікт,  базується на приватних економічних питаннях, 

розподілу ресурсів між представниками парламенту, а який має інше підґрунтя, 

адже величезна кількість парламентських конфліктів носять латентний 

характер. 

В даному випадку варто відзначити точку зору Дж. Ротмана, який 

відзначив, що по своїй суті ціннісні конфлікти є суб’єктивним явищем, адже у 

кожного представника парламенту чи уряду цінності є різними й тому 

політичні сили самі не можуть зорієнтуватися в характері власних конфліктів 

[217, с.193].  

В зарубіжних парламентах політичні сили воліють до способів вирішення 

конфлікту, що має демократичний характер, де блага суспільства є найвищою 

цінністю для кожного парламентаря. Тому науковці, що представляють 

«developing countries», пропонують такі способи вирішення парламентських 

конфліктів як: 

- досягнення компромісу на основі збереження початкових позицій; 

- взаємні поступки, обумовлені виснаженістю ресурсів однієї або 

декількох сторін; 

- зближення позицій завдяки взаємній повазі та розумінню суб’єктами 

позицій один одного (завдяки переговорам, діалогу та посередництву третіх) 

[217, с.118]. 

Науковці виокремлюють наступні способи врегулювання   конфліктів й 

безпосередньо - парламентських: 

- нав’язування точок зору, інтересів однієї політичної партії іншій в 

парламенті найчастіше здійснюється з метою підтримки законодавчих актів;  

- компроміс, для досягнення якого використовуються різноманітні 

процедури; 
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- консенсус, що представляє собою усвідомлену форму соціального 

партнерства, узгодження інтересів [70].  

Для зарубіжних дослідників характерним є «нормативний підхід» у 

врегулюванні конфлікту. Нормою суспільної поведінки, виступають норми 

різного змісту, вони можуть бути правовими, моральними, політичними. 

Парламентський конфлікт, вирішення якого базується на компромісі чи 

консенсусі й супроводжуються депутатською етикою, нормами та 

толерантністю.  Варто відзначити, що в українському парламенті, 4 грудня 2007 

року був створений Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, 

депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. В 

подальшій роботі над документом, 4 грудня 2014 року в назву було внесено 

зміни, а саме Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та 

організації роботи Верховної Ради України.  

Зважаючи на особливості роботи депутатів Верховна Рада України, а саме 

порушення ними етичних норм в парламенті, комітет мав би виконувати одну з 

своїх контрольних функцій, про які зазначалося в першому розділі: дисципліна 

та дотримання норм депутатської етики. Але враховуючи позиції України, в 

світовому рейтингу парламентів де найбільше порушуються норми 

депутатської етики,  Комітет не виконує свої функціональні обов’язки.  

Ми вважаємо, що порушення норм депутатської етики українськими 

парламентарями, загострює парламентські конфлікти й не сприяє стабільній 

роботі Верховної Ради України, а способи вирішення конфліктів стають не 

дієвими. 

Інші зарубіжні дослідники розглядаючи «нормативні підходи» вирішення 

конфліктних ситуацій в парламенті притримуючись тієї ж думки про  

можливість вирішити проблеми за допомогою компромісу чи консенсусу, але 

можливо застосування «силового» способу врегулювання парламентського 

конфлікту. Зазначимо, що під силовими діями ми розуміємо, насамперед,  

розпуск парламенту [218, с.94]. 
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Кожен спосіб вирішення парламентського конфлікту, навіть якщо це 

консенсус, компроміс або парламентські дебати, не повинні виходити за рамки 

законів чи норм.  

Переважна більшість європейських дослідників акцентує увагу на тому, 

що в парламентському конфлікті є домінуюча сторона, що володіє більш 

вагомою інформацією та аргументами. З однієї сторони, це парламентська 

більшість, що є домінуючою стороною, а з іншої - опозиція. Під час процедури 

врегулювання парламентського конфлікту, як представникам опозиції, так і 

урядовим структурам, парламент надає всім сторонам рівні можливості 

держрегулювання ситуації [218, с. 102].  

Особливістю парламентського конфлікту є те, що та сторона, яка володіє 

пріоритетним положенням, як правило, реалізує свою мету в максимальному 

об’ємі. В таких умовах, швидше за все, вона готова до компромісу й 

погоджується на переговори лише за однієї умови, а й інколи вимагає, - повної 

капітуляції опонента [218, с. 231]. 

Суттєві зміни програм приводять до ускладнення політичних, 

економічних та соціальних проблем й як правило, прикладами таких змін є 

прийняття, наприклад,  Верховною Радою України VIІ скликання  законів 16 

січня 2014 року. Парламентський конфлікт, що відбувся між більшістю 

(Партією Регіонів, Комуністичною Партією, позафракційними депутатами) та 

опозицією (Всеукраїнським об’єднанням «Батьківщині», політичною партією 

«УДАР» (Український Демократичний Альянс за Реформи), Всеукраїнським 

об’єднанням «Свобода» й низкою інших позафракційних депутатів) на рахунок 

діяльності коаліційної більшості, відхилення від обраного політичного курсу, 

тобто інтеграції з Європейським Союзом, призвів до масштабних змін не лише 

в парламенті, а й в суспільній свідомості громадян. 

Прийняті закони суперечили не лише Конституції України, але й 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вони порушували 

обов’язки України як члена Ради Європи, Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі та Організації Об’єднаних Націй.  
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 Конфлікт в Україні, який відбувався в той період у парламентському 

середовищі, переріс в більш глобальніший.  

Сучасні демократії не виходять за правові межі й намагаються 

передбачити виникнення парламентських конфліктів. Цікавим в даному 

контексті є перехід американських дослідників С.Сіджела та Л.Фурекера, які 

зокрема розширили можливості проведення та врегулювання парламентських 

конфліктів, запропонувавши вживати таке поняття як «стратегія» [194, с. 93]. 

Зокрема, автори зазначають, що, поступки однієї сторони на переговорах 

спонукають посилити позиції іншої сторони. Дослідники приходять до 

висновку, що для успішного ведення перемовин, тобто для максимальної 

переваги, необхідно притримуватися жорсткої стратегії: починати переговори з 

завищених вимог й в цілому не поступатися [194, с. 97].  

«Жорсткий» стиль, як правило, відповідає стратегії суперництва. За 

умови, ведення переговорів в такому руслі, слід вимагати виконання своїх 

вимог:  

- не піддаватися на поступки;  

- здійснювати тиск на свого опонента [194, с.100].  

Такий стиль перемовин передбачає дві основні тактики: ультиматум і 

вижимання поступок. Але слід зазначити, що перемовини в такому стилі не 

ведуть до покращення відносин  з супротивником. 

Майже одночасно з ідеєю «жорсткої» стратегії з’явилася протилежна їй - 

концепція «м’якої» лінії проведення переговорів. Такий стиль відповідає 

стратегії пристосованості й передбачає - налагодження добросусідських  

відносин з опонентом. Сутність «м’якої» лінії перемовин не в тому, щоб йти на 

зустріч опоненту і робити йому поступки, а в тому, щоб зняти напруження у 

відносинах, а часто і в суспільстві [194, с. 107].  

Ч. Осгуд вважає, що найбільше переваг на переговорах можливо 

отримати завдяки обміну взаємними поступками [212, с.298].  

Наприклад, «жорстка» стратегія в українському парламенті проявлялася у 

відносинах між Блоком Юлії Тимошенко, «Нашою Україною» та 
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Соціалістичною партією. Так, після парламентських виборів 26 березня 2006 

року, мала утворитися стійка коаліція. Лише 22 червня 2006 року була 

підписана коаліційна угода між «Нашою Україною», Соціалістичною партією 

та Блоком Юлії Тимошенко – коаліція «Демократичних сил». З часом 

Соціалістична партія виставила ультиматум, стосовно посади спікера, що стало 

причиною розпаду коаліції. Також, в даному контексті варто відмітити, що 

Соціалістична партія, акцентувала увагу на конфлікті, який відбувався між 

депутатом «Нашої України» та лідером Блоку Юлії Тимошенко. 

Маніпулювання та вимагання поступок,  Соціалістичною партією, не дали 

бажаних результатів. Натомість, Партія Регіонів та Комуністична Партія 

України, скористалися ситуацією й використали «м’яку» лінію. 

Парламентський конфлікт в коаліції призвів до її розпаду, що дало поштовх до 

підписання нової коаліційної угоди. Партія Регіонів, Соціалістична партія 

України та Комуністична партія України підписали угоду про створення 

«Антикризової коаліції». Задля утворення нової коаліції, Партія регіонів пішла 

на зустріч опонентам, тобто з Соціалістичною партією України й зробила 

поступку, обравши лідера Соціалістичної партії України спікером Верховної 

Ради України. 

В європейській та американській практиці поєднуються ці стратегії й  

завдяки такому  поєднанню,  парламентські конфлікти набувають нових форм 

та змісту.  

Ми вважаємо, що обидві стратегії мають право на існування, все залежить 

від:  

- демократичності державного устрою;  

- різновиду парламентського конфлікту (наприклад, між політичними 

партіями в парламенті, або ж депутатськими групами), тобто це ідеологічний чи 

ціннісний конфлікт; 

- від суб’єктів між якими відбувається конфлікт;  

- мети, що була поставлена конфліктуючими сторонами [212, с. 303].  
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Слід відзначити, що у парламентські конфлікти втручаються громадські 

організації, молодіжні структури, громадяни держави, які за допомогою, 

наприклад мітингів, протесів, забастовок, флешмобів (спланована масова акція, 

яка організована через мережу Інтернет або інші засоби комунікації) можуть 

схиляти одну зі сторін до поступок, або ж перегляду своїх вимог. 

В сучасних дослідженнях науковці в сфері конфліктології відзначають 

можливість застосування кооперативної або компромісної стратегії, що 

передбачає можливість неоднозначного, фрагментарного рішення, залишаючи 

разом з тим лінійну картину розвитку конфлікту в проміжок  між полюсами 

виграшу та програшу [200, с. 41].  

Кожна зі сторін конфлікту переслідує свою мету і вона може не лише не 

відповідати одна одній за своїм масштабом, але при цьому нести суперечливий 

характер. З  часом та змінами в політичному житті, сторона яка поступилася 

своїми інтересами, або взагалі програла, може отримати  переваги. 

Парламентський компроміс, так і парламентський консенсус мають свої 

недоліки: 

- згода, яка має ґрунтуватися на взаємних поступках - перегляд 

ресурсів однієї із сторін; 

- розуміння прав та інтересів супротивника; 

- врахування цінностей [193, с. 95]. 

 Зазначимо, що  парламентський компроміс тісно пов'язаний  з 

проблемою  визначення цінностей, саме в такому випадку компроміс може 

стати мало дієвим механізмом. 

Низка недоліків не позбавляє компроміс та консенсус своєї популярності, 

саме вони на сьогоднішній день є базовими способами вирішення 

парламентських конфліктів.  

Важливою складовою консенсусу та компромісу є розподіл ресурсів, який 

в подальшому може впливати на громадську думку. Тому компроміс і 

консенсус, є загальновизнаними способами, що регулюють відносини у 

парламенті. 
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Найбільш перспективна модель вирішення парламентських конфліктів, це 

досягнення узгодженості, яка дозволяє досягнути компромісу та встановити 

консенсус [70]. Зазначимо, що досягнення узгодженості передбачає внутрішню 

рівновагу сторін та стабільність у відносинах. 

Консенсус та компроміс є найрозповсюдженішими способами вирішення 

парламентських конфліктів, але вони мають свої особливості функціонування й 

застосування [70].  

В класичному розумінні поняття «компроміс» визначається як поступка 

вимог, відмова від частини власних вимог на користь згоди з іншою стороною, 

що й сприяє вирішенню парламентського конфлікту.  

Компроміс викликає велику зацікавленість у дослідників це пов’язано з 

тим, що не дивлячись на різнонаправленість визначень всі вони ототожнюють 

компроміс з: 

- ефективною стабільністю в парламенті;  

- рівновагою та  збалансованою соціальною структурою;  

- демократичними принципами функціонування держави [20, с. 91]. 

Компромісна форма взаємодії учасників політичних відносин викликає 

незмінний інтерес у професійних політиків [20, с.89]. 

Компроміс в сфері політичної діяльності – категорія багаторівнева й 

багатогранна, яка має розглядатися, перш за все, як особливий принцип 

взаємодії політичних представників в парламент. В свою чергу компроміс 

дозволяє здійснювати динамічну рівновагу, зберігати баланс сил відповідних 

дій та інтересів при збереженні високого ступеню автономності сторін. В 

компромісі закладений і потенціал розвитку всієї політичної системи країни й 

можливість досягнення та підтримки її стабільності [20, с.90].  

З врахуванням історичних наслідків розгортання політичних конфліктів у 

глобальному масштабі необхідно визнати, що компромісна форма взаємодії 

політичних суб’єктів зарекомендувала себе як найбільш цивілізована та 

дипломатична. Хоча варто відмітити, що досягнення компромісу під час 
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парламентського конфлікту найбільш проблематичне й відбувається із 

затратою часу та ресурсів. 

Використання компромісу як методу вибору політичної дії можливе в 

тому випадку, коли політичні суб’єкти не знаходяться в стані непримиримого 

антагонізму, коли їх інтереси частково співпадають і одночасно частково не 

співпадають [20, с.90].  

В українському парламенті, на перший погляд обрані партії зазначають 

про свою демократичність, боротьбу за стабільність, знищення політичної 

корупції, але справжні їх цілі є прихованими й часто суперечливими, тому їм 

важко досягнути компромісу.  

Заслуговує на увагу точка зору А. Глухової, яка визначає «компроміс» як 

технологічний засіб, як метод «пом’якшення» загострення протиріч та 

протиборств [24, с. 218].  

Дослідження конфлікту як інструментального засобу досягнення 

узгодженості між суб’єктами політичної боротьби проголошувалася ще 

Г.Ласвеллом [201, с. 311].  

Пізніше дослідницьку логіку Г.Ласвелла продовжила Ханна Аренд, яка 

зокрема стверджувала, що політичний компроміс дає можливість існування 

влади як мотиву дії від іменні групи і таким чином консолідує політичну 

систему держави [4, с. 297]. 

Це дозволяє побачити як здійснюється процес перебудови (змін, 

адаптації, реформ) участі в політиці за допомогою компромісу.  

Дж. Роулз обгрунтовує свою теорію справедливості, політичної згоди й 

досягнення компромісу в суспільстві як данність яку необхідно розкрити, щоб 

«зконструювати» зразкову політичну систему, яка не залежатиме від 

суб’єктивних теоретичних припущень [129, с. 470]. 

Зазначимо, що в теорії Дж. Роулза в розгорнутому вигляді запропоноване 

класичне та інструменталістьське визначення політичного компромісу[129, с. 

471]. 
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Своє бачення компромісу сформулював Юрген Хабермас, який наполягав 

на розділенні інструментальної і комунікативної дії. Саме Ю.Хабермас показав, 

що комунікативна дія орієнтується на взаєморозуміння, а компроміс 

відрізняється від інструментальної дії, - оскільки орієнтований на досягнення 

позитивного результату [156, с. 136]. 

Крім того, Ю. Хабермас надав установку на знаття вимог 

результативності, як єдиного критерію в розкритті сутності політичного 

компромісу [156, с. 139].  

Подібні погляди на компроміс містить теорія А. Етціоні, який намагався 

активно реалізувати теоретичні виклади в сфері дослідження компромісу в 

політичний практиці [191, с. 94]. 

Реальне значення компромісу в політичній сфер виходить за рамки 

теоретичних бачень. В практичному застосуванні компромісу, особливо при 

врегулюванні парламентських конфліктів, автор виходить за встановленні 

рамки науковими теоретиками. Тому варто відзначити, що: 

 по-перше, це принцип, який має на увазі згоду, баланс, рівновагу не лише 

інтересів, позицій конкретних політичних сил, а й масштабних соціальних 

тенденцій. Принцип компромісу особливо цінний тим,  що дозволяє 

врегулювати протиріччя між опонентами не тиснучи і не знищуючи 

протилежності; 

по-друге, компроміс розцінюється як різноманітна форма взаємодії 

політичних суб’єктів, які забезпечують інтеграційність (об’єднання) в 

суспільстві шляхом взаємних поступок та узгоджень; 

по-третє, компроміс відображає рівень діяльності парламентських та 

урядових структур й, безпосередньо, регулює ситуації за допомогою 

переговорів, формальних процедур і фіксованих домовленостей [206, с. 87]. 

Як правило компроміс, має надзвичайно велике значення й відіграє 

ключову роль у прийнятті політичних рішень. Крім того, компроміс це не 

просто умовна модель поведінки політичних суб’єктів, що керуються власними 

інтересами [206, с. 91].  
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 Компроміс найбільш яскраво проявляє свої риси в ті періоди існування 

соціуму, коли він істотно може впливати на якісні зміни в державі й таким 

чином, оновлювати політичний процес [206, с. 93].  

Фактором, який визначає успішну трансформацію в суспільстві була й 

залишається вдала знайдена форма балансу між опонентами. В певній мірі 

можна говорити про взаємообумовленість демократизації і встановлення 

своєрідної культури компромісу. Така культура характеризується узгодженням 

інтересів, взаємними поступками, що здійснюються не від випадку до випадку, 

а виступають в якості основи соціальної взаємодії [16, с. 7]. 

Передумовою компромісу є терпимість до іншої точки зору, інтересу, 

позиції та думки. Культура компромісу при вирішенні парламентських 

конфліктів також передбачає ведення мирних переговорів й узгодження 

інтересів та є не лише способом врегулювання вже існуючих конфліктів, але й, 

в майбутньому,  стане передумовою попередження крайніх форм протиріч[70]. 

Безпосередній контакт  парламентських представників, причетних до 

цього конфлікту груп, дає можливість стверджувати, що саме така форма 

поведінки відображає культуру компромісу й виливається (відбивається) в 

конкретних й результатних кроках [61]. Це пов’язане з тим, що сфера політики 

є ключовою у виробленні й прийнятті рішень, що безпосередньо пов’язані з 

важливими питаннями життєдіяльності суспільства. 

Найбільші розбіжності пов’язані з непропорційним розподілом основних 

ресурсів і владних позицій. Тому, надзвичайно важливу роль у 

взаємовідносинах політичних партій, лідерів відіграє узгодження позицій та 

інтересів через взаємні поступки [74, с.86]. 

На думку сучасних дослідників, вміння визначити момент коли 

компроміс «визрів», й основні вимоги, що пред’являє до політиків, 

парламентаріїв, депутатів компроміс це: 

- володіння особливим мистецтвом ведення переговорів;  

- вироблення рішень, що вбирають в себе найбільш конструктивні 

елементи з позицій в яких сторони розходяться та не стереотипність мислення; 
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- здатність піти на не популярні заходи і навіть поставити під удар 

свій авторитет [74, с. 87].  

Він не несе швидкої та «яскравої» перемоги, позитивні наслідки роботи 

можуть проявитися навіть через певний час. 

Ще однією закономірністю конструктивного компромісу, може бути, 

участь посередників та впливових суб’єктів: політиків, депутатів, громадських 

діячів, яким довіряють й до яких прислухаються учасники конфлікту [74, с. 89].  

Зазначимо, що в масштабних процесах в якості такого посередника може 

виступати держава. Особлива важлива роль держави у встановлені системи 

партнерства, яка притаманна розвинутим країнами Європи, і потреба в яких 

відчувається в сучасній Україні. Саме держава її інституції (уряд, парламент) 

володіють інформаційними, інституціональними і силовими ресурсами, які 

необхідні для того, щоб запустити механізми співпраці в рамках всього 

суспільства, урівноважити погляди різних політичних груп, визначити «правила 

гри» й забезпечити слідування ним всіх конфліктуючих сторін[]. 

Україна знаходиться на початковому етапі формуванні (розвитку) 

культури компромісу, ми проходимо «уроки» безкомпромісності. В Україні за 

останній час стала складатися загальна лінія утвердження договірних, тобто 

компромісних начал, соціальних стосунків на противагу органічним, що 

існували в минулому [109, с. 119]. 

Варто відзначити, що компроміс в українському парламенті  носив 

тимчасовий  характер з метою  вирішення питань, які є спільними для 

конкуруючих політичних сил. Наприклад, в 2008 році у Верховній Раді 

України, Партія Регіонів та Блок Юлії Тимошенко, розпочали тісну співпрацю: 

не зважаючи, на те, що Партія Регіонів та БЮТ, були постійними суб’єктами 

парламентських конфліктів у Верховній Раді. За для вирішення та 

врегулювання спільних питань та інтересів, політичні сили, що постійно 

перебували в конфлікті, приймають низку законопроектів. Незважаючи на тісну 

співпрацю, тимчасовий компроміс між Партією Регіонів та Блоком Юлії 

Тимошенко, не був довготривалим (коаліція не була сформована). 
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Перехід від одних відносин до інших дається нашій державі важко, так як 

проявляється ряд факторів, що пов’язані з історичними традиціями і 

структурою національного менталітету: це відсутність чіткого відношення до 

конфлікту, як до норми, так і заперечення правових начал (виникнення, 

початок, основи) соціального життя і схильність до рішень за принципом 

«або/або» [109, с. 121].  

Україні необхідно переймати досвід «developing countries» у побудові 

партнерських відносин, обравши певну модель поведінки. 

Безумовно, врегулювання парламентського конфлікту в «developing 

countries» та «less developed countries» відбувається по різному і шлях до 

компромісу є складним процесом.  

В демократичних суспільствах парламентський конфлікт, що вирішується 

за допомогою компромісу є визнанням часткової правоти іншої сторони.  

Як відзначає більшість українських дослідників, компроміс в рамках 

демократії є основним конструктивним способом вирішення парламентського 

конфлікту. І саме готовність парламенту до компромісу є характерною рисою 

розвитку держави  та рівнем політичної культури [133, с. 43]. 

Відповідна ситуація відбувається й в українському парламенті, де 

«компроміс» виступає як крок для «певного заспокоєння» та стабілізації 

суспільства, але  приховує рішення, що приймаються  на користь бізнес-еліт, 

які постійно «присутні» у Верховній Раді України [79, с. 106].  

Щодо «less developed countries», то конфлікт вирішується на користь 

однієї зі сторін й таке поняття як компроміс та поступки є неприйнятними. 

Варто відзначити, що у випадку коли конфлікт відбувся, правляча верхівка, 

прагне позбутися опонента, будь якими способами [70].  

Як вище відзначалося, парламентський конфлікт найчастіше відбувається 

між коаліційною більшістю та опозицією. Український досвід парламентських 

конфліктів показує, що такий конфлікт має місце і в самій коаліційній 

більшості. Тому в таких державах, як наприклад Україна, компроміс є не 
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стабільним, носить хиткий характер й створює умови представникам 

парламенту для застосовувати технологій маніпулювання. 

Так для досягнення мети, інтересів та цілей після парламентських 

виборів, за для створення коаліції, між політичними партіями досягається 

компроміс. Сторони мають поступитися менш привабливими для них цілями та 

інтересами, задля отримання певної вигоди. Український парламент не став 

винятком, наприклад Комуністична партія України, що не мала нічого 

спільного в статуті, програмі та ідеології з іншими політичними силами, майже 

на протязі всіх років була частиною коаліції [116, с. 18]. 

Беручи до уваги «developing countries» компроміс в парламенті 

досягається заради суспільного блага, за для подальшого збалансованого 

розвитку держави, на всіх рівнях та напрямах. В діяльності Верховної Ради 

України, на протязі всієї незалежності, компроміси досягалися заради власних 

інтересів правлячої еліти сприянню розвитку бізнесу, що й призвело до 

монополізації всіх галузей. 

В той же час, скептично налаштовані Т.Рокмор та Дж.Грей, що виразили 

сумніви в обґрунтованості положень теорії компромісу:  

по-перше, виходячи з метафізичного розуміння компромісу;  

по-друге апелюючи до його практичної нестійкості [181, с. 86]. 

Беручи до уваги роботи вказаних, вище авторів, відзначимо, що 

політичний компроміс є важливим  елементом політичного процесу. Аналіз 

накопиченого політичного досвіду дозволяє встановити, що політичний 

компроміс:  

- іманентно властивий політичній діяльності;  

- є засобом реалізації цілей в політиці [222, с. 26].  

В той же час компроміс по суті є виключно дипломатичним способом 

врегулювання парламентського конфлікту, найбільш цивілізованим засобом, 

який сприяє узгодженню політичних протиріч і конфліктних ситуацій, що 

виникають як в середині держави, парламенті, так й на міжнародній арені [222, 

с.26]. 
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Ефективність компромісу може бути окреслена на базі ряду критеріїв: 

- здатність компромісу усунути, або в крайньому разі перемістити 

головну загрозу для суспільства таким чином, щоб заздалегідь можна було 

виявити небезпеку; 

- компетенцією компромісу є задоволення інтересів конструктивних 

сил соціуму й відокремлення та повна нейтралізація деструктивних сил; 

- здатність компромісу створити нові тенденції, що в перспективі 

можуть бути загрозою і створювати ще більші небезпеки; 

- виконання за допомогою компромісу конкретних домовленостей 

досягнутих сторонами, що заключили компроміс [70]. 

Політичний компроміс може носити позитивний (конструктивний), 

негативний (деструктивний) і неоднозначний (двосічний) характер [70]. 

Конструктивний компроміс відображається у таких випадках, коли він:  

- означає усунення загрози розростання широкого конфлікту в 

суспільстві, парламенті, державі або на міжнародній арені;  

- є оптимальним (або єдино правильним) в даних умовах (ситуації) 

політичним рішенням;   

- репрезентує одну із декількох прийнятних альтернатив [70]. 

Деструктивний компроміс є уявний і в певній мірі несе надуманий 

(ірреальний) характер, він ігнорує політичні реалії й головні тенденції 

політичного розвитку. Крім того, такий компроміс є результатом самообману 

політиків, які його заключили [72, с. 243]. 

Невизначеністю (двусічністю) характеризується компроміс й це пов`язано 

з тим, що з одного боку він не порушує (не змінює) наявні протиріччя між 

супротивниками, а з іншого – такий компроміс визначається як тактична 

реакція. 

Компромісна альтернативна передбачає ставку на переговори, метою 

яких є врегулювання конфліктних ситуацій в парламенті за допомогою 

взаємних свідомих поступок [70]. 
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Верховна Рада України на протязі всіх восьми скликань була осередком 

парламентських конфліктів. Восьме скликання парламенту  й сам процес 

створення коаліції не став винятком. Так була підписана коаліційної угода 21 

листопада 2014 року, до якої увійшли «Блок Петра Порошенка», ВО 

«Батьківщині», Об’єднання «Самопоміч» та Радикальна партія Олега Ляшка, 

хоча відносини між зазначеними політичними силами носили деструктивний 

характер.  

Варто відзначити, що процес прийняття законів (законопроектів) 

утвореною коаліцією має низку проблем та розбіжностей між самими 

політичними силами.  

Відносини між політичними силами, що підписали коаліційну угоду 

проявляються під час пленарних засідань, де ігноруються політичні й 

економічні реалії.  Саме так виявляється самообман не лише самих політиків, 

але й суспільства. Наприклад, питання децентралізації влади супроводжувалося 

парламентським конфліктом. Крім того,  це питання розділило коаліцію. Такі 

учасники коаліції як Радикальна партія Олега Ляшка, Об’єднання «Самопоміч» 

були проти такого законопроекту про внесення змін до Конституції України 

щодо децентралізації влади, що призвело до парламентського конфлікту між 

партіями.  

Разом з парламентським конфліктом між політичними партіями 

розвивався конфлікт і всередині «Блоку Петра Порошенка», тобто мова йде про  

внутрішньопартійний  парламентський конфлікт в якому  деякі народні 

депутати не підтримали  законопроект про внесення змін до Конституції 

України щодо децентралізації влади. 

Конфронтаційна форма акцентує увагу на досягненні односторонньої 

переваги, яка призводить до подальшого загострення відносин між 

конкуруючими сторонами. При такому підході мається на увазі те, що 

компроміс і конфронтація є перманентними динамічними альтернативами 

політичного процесу, що трансформують відносини від одного рівня 
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конфліктності до іншого: компроміс в бік згоди і консенсусу, а конфронтація в 

сторону ворожнечі й навіть війни [78].  

В сучасних умовах, при наявності у світі великого арсеналу руйнівної 

зброї більш переважаючою альтернативою є компроміс. Компроміс володіє 

великим конструктивним потенціалом в демократичних політичних системах. 

Компроміс передусім органічний (притаманний) демократії й це пов’язано з 

тим, що в ній сформувались як політичні інститути в рамках яких можливе 

публічне узгодження інтересів, так і сприятлива суспільна думка в переважній 

більшості налаштована на мирне урегулювання конфліктів, що має стійкий 

«імунітет» до силових радикальних рішень [70]. 

Наприклад, український вчений О.Батрименко, на відміну від російських 

дослідників, відзначив: «Головне у врегулюванні збройно-політичного 

конфлікту – досягти ефективного поєднання  використання збройних і мирних 

способів» [9, с.45]. Разом з тим, в своїх дослідженнях О. Батрименко акцентує 

увагу на мирному врегулюванні конфліктів, де варто звернути увагу на 

переговори, компроміс та допомогу посередників (ООН, ОБСЄ), що мінімалізує 

загострення конфліктної ситуації [8]. 

Компроміс є більш результативним в «developing countries». В той же час 

для досягнення стабільності в політичній сфері компроміс може 

використовуватись як спосіб для врегулювання парламентських конфліктів. 

Демократичні принципи функціонування держави чинять сприятливу дію на 

тенденції (здатність) суспільства і політиків до компромісу [8]. 

Джерела політичного компромісу необхідно шукати в інтересах суб’єктів 

політики, які вступають в компроміс. Це базове в аналізі протиріч, що лежать в 

основі парламентського компромісу: де не існує спільних інтересів, там не 

може бути єдності цілей, не говорячи вже про єдність дії [19, с. 115].  

Паралельно до цього, політичний компроміс, з одного боку це і  єдність, 

згуртованість та цілісність сторін, з іншого - це й боротьба, конкурентність та 

зіткнення інтересів [19, с.117]. Тому, в основі компромісу закладено протиріччя 

між суб’єктами політики, що: 



137 
 

по-перше, компроміс об’єктивно приводить суб’єктів до узгодження 

інтересів;  

по-друге, компроміс завжди  передбачає наявність чіткої історичної 

ситуації, що робить ці «спеціалізовані відносини» неминучими.  

В той же час компроміс передбачає наявність політичної волі у суб’єктів, 

які погоджуються на компроміс [19, с. 117]. 

 Крім того, важливим є той фактор, що матеріалізація (здійснення дії у 

конкретній формі) компромісу в даному випадку – неможлива. 

Аналіз накопиченого політичного досвіду (зокрема в «developing 

countries») дозволяє встановити, що компроміс є оптимальним засобом 

реалізації засобів в політиці: адже це дипломатичний найбільш цивілізований 

спосіб, який сприяє вирішенню політичних суперечностей і конфліктних 

ситуацій в державі (парламенті) та на міжнародній арені.  

В українському парламенті компроміс дозволить врівноважити 

парламентський конфлікт, також, компроміс між одними політичними силам, 

може загострити парламентський конфлікт, між іншими [64, с. 47]. 

Безумовно, в зарубіжних парламентах де дотримуються Регламенту, 

компроміс є наслідком спільних рішень за для суспільства, а не для власних 

інтересів. Наприклад, у Верховній Раді Україні VІІІ скликання (2014-2015 

років) парламентський конфлікт розпочався з реакції на прийняття 

законопроекту про децентралізацію де на тлі конфлікту між більшістю та 

опозицією виник конфлікт в середині самої коаліції. 

Ми можемо стверджувати, що вирішення політичних протиріч та 

конфліктних ситуацій в українському парламенті  є тимчасовим процесом. 

Наприклад, на перший погляд, тісні відносини між Блоком Юлії Тимошенко та 

«Нашою Україною-Народною Самообороною» в 2008 році не дали можливості 

досягти компромісу в низці важливих питань: проблемою стали власні інтереси 

та амбіції.  

З часом було декілька переформатувань коаліції, що свідчить про не 

довгостроковість компромісів в парламенті. Особливістю парламентських 
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конфліктів в Україні є постійні суперечки всередині політичних сил. 

Підтвердженням цього є розділення інтересів, в тому ж 2008 році між  «Нашою 

Україною-Народною Самообороною». 9 грудня 2008 року, була підписана 

угода про створення «Коаліції національного розвитку, стабільності та 

порядку» між Блоком Юлії Тимошенко, Блоком Литвина та лише частиною 

депутатів «Нашої України-Народної Самооборони». 

Наприклад, на відміну від відносин та співпраці у Верховній Раді 

України, парламент Німеччини, базує свою роботу на демократичних 

принципах і потребах суспільства. Відносини між Соціал–демократичною 

партією Німеччини та ХДС/ХСС (Християнсько демократичний 

союз/Християнсько-соціальний союз), на протязі 1966-1969 років, 2005-2009 

років та з 2013 року, характеризують діяльність парламенту, що направлена на 

задоволення суспільних інтересів. 17 грудня 2013 року ХДС/ХСС та Соціал – 

демократична партія розпочали колективну роботу, де знайшли спільну мову за 

для введення мінімальної заробітної плати, пенсійної реформи та енергетичних 

питань, що несло важливий посил для громадян.  

В угоді між вище зазначеними партіями був досягнутий довгостроковий 

компроміс, де кожна з політичних сил пішла на поступки. В преамбулі 

коаліційної угоди відзначається: «Коаліція ХДС, ХСС, СПДГ буде турбуватися 

про те, щоб гарантувати і розширювати основи нашого благоустрою і співпраці. 

Ми бажаємо, щоб всі люди в Німеччині – діти, жінки і чоловіки, молоді та 

старі, на Заході та на Сході – могли жити благополучним життям, а наша країна 

продовжувала б і подальший шлях у майбутнє []. 

Виходячи з діяльності вище зазначених політичних партій, ми можемо 

стверджувати, що «developing countries»:  

- дотримуються міжнародних прав і норм у веденні політики;  

- не приймають політичні рішення задля задоволення власних 

інтересів та потреб;  

- компроміс між такими політичними силами є довгостроковий;  
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- парламентський конфлікт між ними або вирішується або зводиться 

до мінімального [53, с. 186]. 

Аналізуючи вищезазначене вирішення парламентського конфлікту за 

допомогою компромісу ми не погоджуємося з даним визначенням. Враховуючи 

способи, до яких відносяться парламентські дебати, консенсус, парламентські 

переговори, парламентський компроміс - автоматично означає поступки однієї 

із сторін, що зменшує можливість опозиції виконувати її обов’язки перед 

своїми виборцями. 

Пошук взаємоприйнятних компромісів більшості та опозиції  може йти за 

такими напрямами: 

- можливість безпосереднього звернення опозиції до вищих органів 

державної влади із заявами, програмними рішеннями і пропозиціями з 

позиційних питань, що мають суттєве значення для діяльності держави; 

- оперативний доступ представників опозиції до посадових осіб 

держави, що приймають важливі для суспільства рішення в кризових ситуаціях; 

- вільний доступ опозиційних лідерів партій, рухів і організацій до 

державних засобів масової інформації; 

- консультації між вищими представниками державної влади і 

опозиції з ключових призначень в уряді (або в Кабінеті Міністрів) [61]. 

Реалізація даного способу може сприяти:  

- утвердженню, головним чином, взаємин коаліції та опозиції; 

- утвердженню владних структур, що претендують при демократії на 

повне і адекватне вираження інтересів й орієнтації різних сегментів 

суспільства, навчають  суспільство диверсифікації та доцільності при 

виробленні політичного курсу [52, с. 51].  

Провладна більшість та опозиція не можуть не рахуватися з 

фундаментальними цінностями більшої частини населення країни, такими  як 

підвищення добробуту народу, усвідомлення своєї ідентичності, відчуття своєї 

суспільної ваги і політичної сили. Всі перераховані цінності відкривають 
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дорогу до політичного діалогу, співпраці, суспільної злагоди як політичної 

домінанти в суспільстві [46, с. 179].  

Узгодження конфліктної ситуації  пов’язане  з подоланням цілого ряду 

важких економічних, політичних, культурних, соціальних та екологічних 

проблем [128]. 

Використання компромісу як способу вибору політичної діяльності 

можливе в тому випадку, якщо політичні суб’єкти не знаходяться в гострій 

суперечці зі своїми колегами по партії або в парламенті [128].  

В більшості випадків компроміс виступає як інструмент 

інституціоналізації політики, гарантом політичної толерантності, показником 

високого ступеня розвитку політичної культури, засобом політичної 

комунікативності [128]. 

Задля вирішення парламентських конфліктів за допомогою компромісу в 

Україні має бути проведена відповідна інституціональна база у вигляді 

структур, що займаються регулюванням протиріч різного рівня на основі 

взаємної вигоди та руху сторін на зустріч один одному. 

Науковці, що досліджують конфлікти вирізняють шляхи досягнення 

компромісу, які грунтуються на основі збереження позицій опонентів:  

- порозуміння, що побудовано на взаємних поступках; 

- зниження ресурсної бази однієї  із сторін; 

- розширення діапазону розуміння прав та інтересів опонентів [181, 

с.97].  

Наприклад, починаючи з 2014 року «Партія Батьківщина» частково 

лишилася свого положення на політичній арені. Після парламентських виборів, 

що відбулися 26 жовтня 2014 року партія втратила свої політичні ресурси 

(політичний капітал) та вплив на електорат. 

 Разом з тим, таким кардинальним змінам передув вихід з політичної сили 

основних лідерів та діячів партії. Такі події, а саме: створення одним із 

колишній членів Партії «Батьківщина» іншої політичної партії («Народний 
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фронт»), загострило відносини у Верховній Раді України й таким чином 

утворився латентний парламентський конфлікт.  

Політична сила (Партія «Батьківщина»), що на протязі багатьох років 

була однією з провідних сил в «парламентських перегонах» представники якої 

займали керівні посади, на виборах 2015 року лишається відповідного 

положення в українському парламенті. Ми вважаємо, що враховуючи 

сьогоднішнє положення Партії «Батьківщина» у Верховній Раді Україна, а саме 

невелику кількість депутатів, представлених у парламенті, така політична сила 

не може створювати відкритих парламентських конфліктів, але може 

активізуватися для поглиблення  прихованих прецендентів.  

На сьогоднішній день, згодою побудованою на взаємних поступках є 

відносини у Верховній Раді України між Блоком Петра Порошенка та 

Народним Фронтом.  

Саме ці політичні партії на виборах 26 жовтня 2014 року набрали 

найбільшу кількість голосів, що дало їм змогу висувати вимоги до створення 

коаліції.  

Враховуючи те, що жодна з політичної партії не набрала як абсолютної 

більшості, так і потрібної більшості для самостійної діяльності, Народний 

Фронт та Блок Петра Порошенка вирішили піти на взаємні поступки, щоб 

створити коаліцію. Звичайно, компроміс між  Народним Фронтом та Блоком 

Петра Порошенка й за участю інших політичних сил, а саме Самопомочі, 

Радикальної партії Олега Ляшка та Батьківщини  з позафракційними  

представниками, призвів до значних поступок. В даному контексті, варто 

відзначити, що 29 жовтня 2015  року Блок Петра Порошенка виявив ініціативу, 

щодо створення коаліції. Згодом  лідер «Народного Фронту» Арсеній Яценюк 

на прес-конференції запропонував створити коаліцію «Блоку Петра 

Порошенка», ВО «Батьківщини», Об’єднання  «Самопомочі» та Радикальної 

партії Олега Ляшка.  

Ми можемо стверджувати, що на початку як Блок Петра Порошенка, так і 

Народний Фронт не мали спільного плану діяльності у Верховній Раді України, 
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тому були створені два  проекти коаліційної угоди. 21 листопада 2014 року 

було підписано коаліцію, між вище зазначеними політичними силами, тому 

можна стверджувати, що на протязі деякого часу політичні сили вели 

переговори щодо спільної діяльності в парламенті й згодом прийшли до 

компромісу. Варто відзначити, що акцентується увага на розумінні прав та 

інтересів супротивника, а не на їх визнанні. 

Розуміння прав та інтересів супротивника, у Верховній Раді VIII 

скликання базуються на застарілих принципах, адже ключовим є момент 

взаємовідносин «політика-бізнес-інтереси» та економічна зацікавленість у 

прийнятті рішень.  

Найбільш спірним питанням та об’єктом парламентських конфліктів у 

Верховній Раді VIII скликання є Закон України «Про очищення влади» від 26 

квітня 2015 року. В якому відзначається, що: «Цей закон визначає правові та 

організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та 

утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в 

Україні» [48].  

Під час підписання коаліційної угоди 21 листопада 2014 року відбулися 

поступки між політичними силами де були, частково враховані інтереси 

супротивника, що сприяло компромісу між політичними силами в українському 

парламенті.  

Компроміс може носити тимчасовий характер, а за збігом обставин, 

перейти (вилитися) в більш гостру та небезпечну форму протікання 

парламентського конфлікту [33, с. 354].  

Основним на порядку денному стають питання, що пов’язані з 

поступками і це пояснюється тим, що з часом обставини можуть змінитися й 

попередньо узгоджені поступки будуть не вигідні жодній із сторін [33, с. 354]. 

В даному випадку слід враховувати фактори, що пов’язані зі зменшенням 

владних (власних) ресурсів не лише економічних, але й політичних, адже це 

може стати  фіналом для політичної партії, лідера й повною або частковою 
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втратою довіри  електорату, що в подальшому відіб’ється не лише на їх 

діяльності, але й взагалі не дасть можливості бути обраним до парламенту. 

Важливим в даному контексті є питання, що пов’язані з правами та 

інтересами супротивників. Це залежить від політичної системи, державного 

устрою, політичної та партійної культури, й безперечно є важливою умовою 

протікання самого конфлікту.  

Зазначені фактори контролюють відносини між конфліктуючими 

сторонами. Адже компроміс це завжди прагнення супротивників закінчити 

конфлікт за допомогою окремих поступок.  

Тому компромісу притаманні: 

- відмова від певного кола раніше висунутих рішень; 

- прагнення прийняти вимоги опонентів й визнати їх частково 

виправданими [20, с. 88]. 

На практиці, зазвичай, така стратегія використовується часто. Важливою 

умовою для успішного впровадження стратегії компромісу є розуміння 

супротивниками рівних можливостей й задоволення тимчасовими рішеннями, 

щоб не втратити парламентської більшості та зменшити конфліктогенність у 

Верховній Раді України  

Крім того, відмова від власних переваг (привілей) у парламентському 

компромісі є важким моральним «навантаженням» на лідера. Адже однією з 

вагомих передумов узгодження компромісу є поступки власними інтересами, 

визнання, навіть часткове, переваг опонента та протекція не завжди 

розглянутих законопроектів/прийняття законів, що демонструє високий рівень 

політичної культури та етики поведінки парламентарів [20, с.88].  

На думку, білоруського дослідника І. Кібака, однією з перешкод 

парламентського компромісу є питання, що пов’язані з визначенням цінностей. 

Таке явище характеризується наявністю ціннісного конфлікту. Як правило, 

ціннісні конфлікти важко піддаються врегулюванню [72, с.246].   

Тому, застосування компромісу не можливе при виникненні ціннісного 

конфлікту в парламенті. Як правило, виникають перешкоди при врегулюванні 
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таких конфліктів, особливо коли такий вид конфлікту характерний для 

відносин між політичними партіями, зокрема, опозиційними. В такій ситуації 

звертаються до таких способів врегулювання конфлікту, як парламентський  

консенсус та  парламентські дебати. 

Вперше термін «консенсус» був введений в науковий обіг французьким 

дослідником Огюстом Контом.  Консенсус, на думку автора – це суб’єктивне 

узгодження, тобто форма соціальної солідарності, яка  особливими умовами 

зв’язує суб’єкти в єдиний колективний організм, тобто це «Велика істота» [32, 

с. 340].  

Науковець дає ще одне  коротке визначення консенсусу й визначає його 

як один з моментів соціальної статики та соціальної  динаміки: де соціальна 

статика тлумачиться як сфера вивчення законів еволюції розвитку суспільних 

форм, послідовної зміни систем і структур, детермінованою природними  і 

духовно-маральними зусиллями суб`єктів людської діяльності [32, с. 340]. А 

соціальна динаміка повинна вести до прогресу в розбудові суспільства  [32, с. 

341]. 

Зазначимо, що будь-які конфліктні стани, за умови, коли конфліктуючі 

сторони не апелюють (не вдаються) до консенсусу вирішуються на користь 

однієї із сторін.   

За даних обставин, доречним буде звернутись до досвіду зарубіжних 

науковців, що вирізняють «складну більшість» та «просту більшість». В 

залежності від мотивації, обставин, аргументів та політичної діяльності 

перемагає в парламентському конфлікті, або «проста більшість», або «складна 

більшість» [33, с.353].  

Обґрунтування однієї зі сторін, наприклад «складної більшості» може 

ґрунтуватися не лише на аргументах, але й на підтримці законодавчо-правових 

норм. Такі способи вирішення парламентських конфліктів не стосуються 

особистих конфліктів. 
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Застосування принципів консенсусу при вирішенні парламентського 

конфлікту відкриває нові шляхи до сучасного тлумачення всієї проблематики, 

що пов’язана із розумінням правових норм та «теорією закону» [61].  

В такому випадку, здійснюється зміна парадигмального проникнення в 

сприйнятті основних політичних факторів законодавчої діяльності, способів 

застосування законів й умов їх ефективного та якісного впровадження в 

практику. Крім того, це стає основою нового парламентського мислення й 

слугує показником суттєвих та істотних змін у політичних реаліях  [210, с.179].  

Теоретичний потенціал консенсусу не вичерпується його 

інстументалістськими інтерпретаціями в рамках теорії конфліктів. Розширення 

знання про категорію політичного консенсусу саме як символічного вираження 

особливої форми політичної взаємодії може сприяти формуванню теорії 

політичного консенсусу у вигляді моделі вирішення дослідницьких  задач та  

альтернативній конфліктній парадигмі [216, с. 295]. 

Парламентський консенсус є не лише запорукою рівноваги  та піднесення 

розвитку економіки, а й разом з тим, - сталого відношення між парламентом 

(урядом) та суспільством (громадянами).  

С. Хантінгтон зазначає, що «розмежування між демократією і диктатурою 

менше ніж розмежування у тих країнах, де існує консенсус, єдність, законність, 

організація, ефективність, стабільність, ніж у тих - де  в політиці відсутні ці 

риси» [157, с. 29]. 

Безумовно існує певна недовіра до консенсусу як політичного 

інструменту у вирішенні парламентських конфліктів [70]. Це пов’язано з тим, 

що політика сприймається як споживацька форма взаємодії учасниками 

політичного процесу.  

В суспільстві є потреба в стабільному розвитку в  умовах внутрішньої і 

зовнішньої безпеки, в стійкості та стабільності демократичних інститутів влади, 

оскільки затребувана консенсусна форма політичні взаємодії всіх учасників 

політичних відносин [139, с. 71].  
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Парламентський консенсус як спосіб взаємодії суб'єктів політичних 

відносин характеризується одностайним погодженням інтересів всіх сторін на 

рахунок прийняття політичного рішення, за умови демократичного 

представництва [70]. 

Парламентський консенсус в такому трактуванні вважається не як 

статична структура, а кожного  разу оновлювальна система відпрацювання  

узгодження інтересів, що відображається не тільки в політичному рішенні, але 

й «кореспондується» інтересам тих, на кого розповсюджується це рішення [70]. 

Дослідження політичного консенсусу та шляхів його досягнення, 

особливо в трансформаційних суспільствах, є однією з визнаних проблем 

політичної науки.  

У зв’язку з трансформаційним процесом, що відбувся наприкінці ХХ 

століття в країнах Центральної і Східної Європи, все це потребує вивчення 

нових реалій, узагальнення і аналізу досвіду виходу  із кризи авторитарних 

систем. Досвід постсоціалістичних країн аналізується під кутом зору його 

застосування й до України так як, для цих країн характерним є аналогічне коло 

проблем. Тому актуальним є вивчення механізмів досягнення узгоджень в 

процесі переходу авторитарних режимів до демократичних, не тільки в 

суспільстві, але й парламентських та урядових інституціях.  

Вирішення питань в українському парламенті на основі консенсусу 

супроводжується ускладненнями, так як перехідний період характеризується 

складністю протікання процесів (політичних, економічних, фінансових, 

інформаційних) у державі.  

В Законі України «Про стандартизацію» від 5 червня 2014 року  

№ 1315-VII року подається визначення консенсусу й визначається як: «загальна 

згода, що характеризується відсутністю серйозних заперечень з суттєвих 

питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті 

процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін і зближення 

розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є одностайним» [50]. 
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Українські дослідники відзначили, що в міжнародних документах 

консенсус визначають як: 

- «відсутність будь-якого офіційного заперечення»; 

- «відсутність офіційного заперечення хоча б однією зі сторін, 

висунутого нею та як перешкода для ухвалення рішень з розглянутого питання» 

[50]. 

Ми можемо стверджувати, що в Законі України «Про стандартизацію» 

визначення консенсусу є вузьким й акцентує увагу на прийнятті рішень, 

відразу, коли є згода більшості. А міжнародні документи й пакти зосереджують 

увагу на всіх точках зору, що мають бути враховані. 

Якщо компроміс – угода, що досягається за допомогою взаємних 

поступок, то консенсус це угода, яка досягається більшістю [70].  

Актуальність дослідження компромісу в політичній сфері, посилюється в 

силу специфічних для України обставин. Слід відзначити, що у вітчизняній 

науковій літературі проблема консенсусу мало розроблена, хоча конфлікт і 

консенсус є два важливі елементи будь-якої політичної системи. В 

українському суспільстві відбуваються колосальні трансформаційні процеси, 

змінюється структура економічних, соціальних та політичних взаємовідносин 

та стосунків. 

Різносторонній аналіз компромісу, зумовлений, перш за все потребою 

пошуку нових принципових основ взаємодії політичних суб’єктів 

(представників уряду та парламенту, провладної більшості та опозиції), з 

іншого боку, - необхідністю вироблення конкретних способів врегулювання 

парламентських конфліктів [72, с. 247]. 

Поглиблення та ускладнення процесів трансформації в державі, впливає 

на роботу українського парламенту, крім того, виникає нагальна потреба 

провести політичні, військові, економічні, соціальні та освітні реформи.  

Саме вимоги Європейського Союзу за для інтеграції України з ЄС 

посприяли вирішенню конфліктів у Верховній Раді України. Й по сьогоднішній 
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день не вирішеним залишається питання реформ більшості сфер державного 

управління.  

Всі досягнуті у парламенті компроміси є політично дієвими. 

Взаємовідносини політичних суб’єктів, а в нашому випадку політичних партій, 

окремих депутатів, опозиції, коаліції, відзначаються протиріччями саме в 

зіткненні їх інтересів [70]. Український парламент не є винятком, адже 

більшість законів (законопроектів) приймається або відхиляється з підходом  

врахування власних інтересів.  

Поняття «консенсус» викликає інтерес у дослідників, й це пов’язано з 

тим, що не дивлячись на різноплановість визначень, вони ототожнюють 

консенсус з ефективною стабільністю, рівновагою, спадкоємністю соціальної 

структури та демократії [70].  

Консенсус в парламенті, є складний процес, що має відповідну структуру 

і наповнений глибоким змістом. Для суспільства в цілому консенсус 

(узгодженість), означає наявність певної ціннісної основи, що розділяє 

більшість. Для політичних сил це певні правила гри, процедури, що визнаються 

учасниками політичного процесу. Крім того, він виступає підґрунтям у 

взаємовідносинах суспільства й влади, разом з тим консенсус складає частину 

легітимності [70].  

Політична стабільність потребує консенсусу, але консенсус можливий 

лише в тих випадках коли в парламенті всі політичні сили готові до співпраці, 

заради досягнення важливих угод, узгодження основних питань, що 

відповідають  державним та національним інтересам.  

Невідворотні розходження в думках відносно того, яку політику слід 

проводити, вимагають формування способів за допомогою яких групи інтересів 

могли б реалізувати свої прагнення (наміри) здійснювати вплив на прийняття 

загальнодержавних рішень. В таких умовах на рівні парламенту (політичних 

партій, фракцій, політичних еліт) консенсус формується відносно «правил гри», 

що в подальшому може стати умовою стабільності розвитку української 

держави [72, с. 243]. 
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Стимулом для переходу до нового стилю поведінки у Верховній Раді 

України стає усвідомлена необхідність до консенсусу і самообмеження 

діяльності конкуруючих сторін. Відбувається це лише тоді, коли крок за 

кроком, відходять на задній план «непримиримі» позиції й не бажання 

поступатися своїми принципами, а на авансцену починають виходити політики, 

що стоять на позиціях здорового глузду.  

Наприклад, до числа факторів, що забезпечили успіх «Пактів Монклоа» в 

Іспанії були:  

- страх перед повторенням громадянської війни;  

- монархічна форма правління і персональна роль Хуана Карлоса як 

символ національної єдності та підтримки світового демократичного 

суспільства;  

- лояльність католицької церкви і католицької доктрини у відношенні 

до демократичних цінностей [130, с. 219]. 

В Угорщині для досягнення парламентського консенсусу сприяли 

наступні фактори:  

- прагматизм політичної еліти; 

 - толерантна політична культура, яка сформувалася ще при Яноші 

Кадері;  

-парламентська форма правління, що полегшувала досягнення 

узгодженості в середині політичної еліти [130, с. 207].  

Першою серед держав центральної і Східної Європи, так званий інститут 

«круглого столу» використала Польща, після чого вона поступово, не без 

зіткнень, але встала на шлях конституційного лібералізму. Досягнення 

процедурного (конституційного) консенсусу (Конституція Польщі була 

прийнята лише у 1997 році) було ускладнено своєрідним «синдромом 

непогодженості», тобто не готовністю до компромісів, що було обумовлено 

історичними особливостями польської політичної еліти; неоднозначною роллю 

католицької церкви в країні; низькою правовою культурою, що відбилося на 

роботі сейму.  
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Слід відзначити, що процедурний консенсус – готовність політичних 

суб’єктів дотримуватися правил політичної боротьби, що встановлені 

конституцією й готовність використовувати демократичні процедури при 

вирішенні конфліктів [79, с. 76]. 

Для українського парламенту, стосовно процедурного консенсусу, варто 

відмітити приклад Польщі, а саме процедурний консенсус між основними 

політичними гравцями досягався під час роботи національного «круглого 

столу» влади та опозиції [162, с.119]. 

Наприклад, в Болгарії керівна БКП сама ініціювала проведення реформ 

для мирного рішення проблем і врегулювання протиріч, що накопичились. 

Завдяки чому вона зберегла свої позиції і вплив на суспільство. Демократична 

опозиція не змогла нанести Болгарській Соціалістичній Партії «нещівного» 

удару на перших демократичних виборах, так як це відбулося в інших країнах 

Центральної і Східної Європи. Відносна рівновага цих двох ключових сил 

сприяла формуванню біполярної системи, що не характеризується стійкістю, 

про що засвідчила урядова кризи. 

Що стосується сучасної України, то слід визнати, що ні на одному із 

трьох рівнів (еліти – партії - населення) не вдається досягти консенсусу, тому 

що суспільство надзвичайно поляризоване та політизоване, а встановлення 

консенсусних стосунків є процесом довготривалим.   

Базові основи консенсусу не визрівають в надрах демократичних 

режимів, а створюються в результаті ціленаправленої політики, яка 

проводиться новими методами [203, с. 127].  

В Україні зазначена проблема, а саме врегулювання парламентського 

конфлікту, зводиться до питання: чи можливо привнести в українську, як 

політичну, так і парламентську практику формальні демократичні процедури? 

Відповідь лежить в площині подолання звичок, стилю життя та мислення, у 

викоріненні попередньої політичної культури (культури відчуження), що 

характеризується перетворенням діяльності людини і її результатів в 

самостійну силу, яка одночасно і панує над нею й ворожа їй, та про що писали 
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Г.Алмонд, С. Верба, Е. Фромм, А. Маслоу.  Така культура сформувалась за 

довгі роки тоталітаризму в українському соціумі. Крім того, слід враховувати 

відсутність досвіду у вирішенні парламентських конфліктів в Україні.  

Можливість досягнення консенсусу в українському парламенті залежить 

від політики еліт, а вітчизняним реформаторам слід нагадати, що досягнення 

демократичних перетворень вимагає обережності та поступовості й це 

пов’язано з тим, що радикальні кроки є небезпечними: вони руйнують базові 

цінності певних груп й це може призвести до ускладнення конфліктів [203, с. 

130].  

Без сумнівну, самобутні, національно-культурні традиції накладають 

глибокий відбиток на формування консенсусу в Україні, що не має достатнього 

досвіду в забезпеченні врегулювання парламентських конфліктів. В Україні 

відсутні (на відміну від Польщі, Чехії, Угорщини, Литви) відповідні 

соціокультурні й історичні передумови демократії, це не виключає можливість 

еволюційного розвитку українського суспільства  шляхом реформ та 

встановлення ефективних способів врегулювання парламентських конфліктів. 

На наш погляд, свідченням тому є досвід зарубіжних країн, таких як Іспанія, 

Чилі, Португалія, що зуміли здійснити плавний перехід від політичної 

диктатури до демократії. 

Для реалізації принципів терпимості в парламенті важливо зосередити 

зусилля на тому, щоб мінімізувати наслідки кризових явищ, подолати або 

пом’якшити пов’язані з ними прояви не стабільності в різних сферах: 

політичній, фінансовій, економічній, соціальній. Узгодити процес напруженості 

дозволяє погодження і поєднання інтересів різноманітних груп інтересів [32, с. 

343]. 

В дослідженні виникнення, функціонування та врегулюванні 

парламентських конфліктів ми з’ясували, що в українському парламенті 

центральне місце займають інтереси та конфлікт інтересів. 

Узгодженість інтересів у Верховній Раді України трактується:  
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по-перше, як об’єднана загальними цілями свідома діяльності суб’єктів, 

для вирішення загальних задач розвитку і удосконалення суспільства;  

по-друге, як узгоджена політика вироблення спільних норм і правил 

цивілізаційної, демократичної взаємодії різних за ідеологією політичних партій, 

груп інтересів та еліт;  

по-третє, як збереження «простих» загальнолюдських норм і правил 

боротьби в парламенті, що заохочує до певної поступливості у відносинах між 

людьми [103]. 

Слід відзначити, що консенсус - це спосіб взаємодії суб’єктів політичних 

відносин, яка характеризується одностайним узгодженням інтересів всіх сторін 

з приводу прийняття політичних рішень в умовах демократичного 

представництва [79, с. 112]. 

Консенсус в такому трактуванні розглядається не як статична структура, а 

як система вироблення узгодженого інтересу, що виражається у формі 

політичного рішення. В даному випадку виключається «нерозуміння» або 

«недорозуміння» значення політичного консенсусу в парламентському 

конфлікті й скептичне відношення та критичні оцінки в адресу консенсусу як 

практично, мало прийнятного способу взаємодії в існуючій політичній системі 

України [33, с.355]. Таке трактування ми відносимо до недоліків самої 

політичної  системи, а не консенсусу. 

Крім того, зазначимо, що конкурента платформа в політиці також не 

сприяє встановленню консенсусної форми взаємодії в парламенті, так 

взаєморозуміння, що досягається в процесі консенсусу конкуруючими 

політичними силами може обернутися компромісом, змовою й розподілом сфер 

впливу [91, с.78].  

В конкурентній системі відносин консенсусна парадигма зазнає фіаско 

практично з тієї ж причини: цілі конкуруючих сторін в парламенті завжди 

лежать в площині успіху, а не взаємодії, тобто політичні конкуренти 

орієнтовані на досягнення своєї мети за допомогою різних методів [91, с.84]. 
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Джей Фолберг та Елісон Тейлор в своїй праці «Медіація. Керівництво по 

вирішенні конфліктів без судового втручання», відзначили: орієнтоване на 

консенсус вирішення конфліктів в політичній сфері можливе за певних вимог, а 

саме: 

- мають бути чітко ідентифіковані сторони конфлікту; 

- вони повинні бути наділені функціями, що викликатимуть 

позитивні зміни й дадуть можливість залучати  інші політичні сили (мова йде 

про позафракційних депутатів); 

- всі сторони конфлікту мають бажання вести переговори про 

врегулювання  конфлікту і прийти до згоди, хоча б з одного із спірних пунктів; 

- переговори через представників конфліктуючих сторін, мають бути 

визнані, а їх співпраця повинна бути безперервною; 

- представники конфліктуючих сторін повинні вести переговори в 

рамках, що попередньо були встановлені; 

- необхідно мати певний ступінь довіри до процесу переговорів й 

здатності їх учасників вести переговори; 

- необхідно забезпечити зворотний зв'язок з представниками 

різноманітних політичних сил [193, с. 194]. 

Політична участь і політичне представництво як показав порівняльний 

аналіз, - найкраща платформа для становлення консенсусних форм політичної 

взаємодії в парламенті. З одного боку політична участь сприяє вираженню 

максимального кола інтересів політично активної частини парламенту, з іншої 

сторони – політичне представництво забезпечує необхідне кваліфіковане 

розуміння і узагальнення різнорідних інтересів й втілення їх в релевантних 

формулах [193, с. 207]. 

Парламентський консенсус в політичній сфері й в конфліктології 

трактується по-різному: в першому випадку він розглядається з точки зору 

певних базових цінностей та норм; в другому – він виходить за рамки норм і 

цінностей [72, с.246].   
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Це можна пояснити тим, що дається спільна згода щодо процесу 

прийняття рішень, при умові, що меншість готова прийняти пропозиції 

більшості у відкритому політичному виклику.  

Зазначимо, що консенсус це ні в якому випадку не одностайне 

погодження вирішення проблеми, бо повного й вичерпного поєднання й 

узгодження різних точок зору учасників процесу при прийнятті рішень не 

передбачається [71, с. 51]. Адже умовами консенсусу є відсутність прямих 

протиріч й дозволяється нейтралітет, а в окремих випадках допускаються 

окремі уточнення (інколи певні застереження) стосовно відповідних рішень. 

Важливим є той факт, що консенсус це не рішення більшості й пов’язано це з 

тим, що консенсус може не співпадати з негативною позицією хоча б з однією 

зі сторін учасників конфлікту [71, с. 51].  

Важливою характерною рисою парламентського конфлікту є те, що він 

дає змогу конфліктуючим сторонам виробити способи за допомогою яких 

можна вирішити протиріччя. Це відбувається: 

- по-перше – за допомогою законодавства й системи правових 

відносин; 

- по-друге – за допомогою  принципів представницької демократії;  

- по-третє, на основі моделі демократичної згоди, яка 

характеризується тим, що заснована на консенсусі та розподілі влади і обмежує 

вплив більшості [70].  

Слід відзначити, що в зарубіжних країнах  вирішення проблем усунення 

протиріч  та прийняття рішень за допомогою консенсусу, охоплює в собі 

інтереси всіх депутатських груп та фракцій. Й це пов’язано з тим, що всі 

депутатські групи, фракції, тобто і депутатська більшість й меншість повинні 

враховувати інтереси всіх верств населення. Адже, парламентський консенсус є 

основою демократії в суспільстві й для парламентаріїв важливою є думка 

громадськості.  

Крім того, це ще й пов’язано з тим, що всі рішення, які приймаються в 

парламенті, мають не аби який вплив на суспільство, породжуючи суперечливу 
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громадську думку, тому конфлікт, який виникає в парламенті може 

стимулювати виникнення конфлікту в соціумі. 

Консенсусний парламентський метод паралельно з позитивними 

сторонами несе в собі й певні нюанси (особливості), що прив’язані до 

політичної культури й парламентської культури, зокрема:  

- це стосується процесу постійного та багаторазового узгодження    

позицій супротивників, які можуть характеризуватися як такі, що штучно 

затягуються однією зі сторін; 

- виникає ситуація, коли одна із сторін, може дати старт для 

прийняття не правових рішень, або ж затягувати процес у прийнятті необхідних 

суспільству законів/законопроектів [71, с. 58]. 

Такі контраверсії (розбіжності) характерні для парламентського 

консенсусу. 

В «less developed countries» можуть приймати політичні рішення та 

законопроекти, що є необґрунтованими або невчасними, аби приховати 

масштаби парламентського конфлікту, замаскувавши свої дії консенсусом [203, 

с.128].  

Зазначимо, що всі консенсусні операції повинні включати повне 

панування однієї із сторін й паралельно з цим, забезпечити використання 

об’єктивних параметрів оцінки парламентських ситуацій [71, с. 214]. 

Науковці Сполучених Штатів Америки та Канади схиляються до того, що 

найбільш ефективним способом вирішення парламентського конфлікту є 

парламентські дебати, хоча у Верховній Раді України такий спосіб не прийнято 

застосовувати.  

На нашу думку, парламентські дебати є найефективнішим засобом та 

формою контролю над роботою не тільки парламенту, але й урядових структур. 

Тому досвід застосування механізмів парламентських дебатів у європейських 

парламентах є досить поширеним, тому доречним буде впровадження таких 

здобутків (знань, умінь, навичок, практик, традицій) в роботі українського 

парламенту. 
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Парламентські дебати направленні на вирішення конфліктів, що 

виникають в парламенті за допомогою критики, порад, настанов, перегляду 

позицій [70]. Такі дискусії дійсно є популярними в більшості країн світу і 

допомагають тримати парламент в «тонусі» й сприяють вирішенню питань, які 

є спірними.  

 Крім того, парламентські дебати розглядаються  як певна форма 

контролю над діяльністю парламенту. 

На думку Петера Есаіассона, в сучасному суспільстві дебати 

відбуваються не лише в парламентах, але й в політичних шоу між політичними 

опонентами. В кожному з наведених прикладів під дебатами варто розуміти 

суперечки та обговорення питань при наявності різних точок зору, думок і 

поглядів [190, с. 451].  

З-поміж комплексу питань організації діяльності парламенту чи не 

найсуттєвіше значення мають ті, що пов’язані з парламентськими дебатами.  

Як свідчить аналіз існуючої практики, труднощі в їх вирішенні 

пояснюються тим, що дебати привертають до себе найбільшу увагу публіки, 

а тому вимагають від керівництва парламенту (палат) подвоєння зусиль щодо 

недопущення інцидентів і порушень встановленого регламенту. Водночас 

дебати служать важливим механізмом формування змісту парламентського 

акту, який являє  собою компромісне рішення, що примирює різні точки 

зору. В силу цього, вирішення проблеми «правильної» організації дебатів 

найбезпосередніше впливає на ефективність роботи парламенту й в цілому - 

на імідж парламенту [190, с. 453]. 

Водночас не можна не бачити того, що у нових парламентах ще 

остаточно не створені «писані» й «неписані» правила ведення дебатів. В 

Україні, наприклад, за роки незалежності Верховна Рада керувалася у своїй 

роботі Тимчасовим регламентом, Регламентом 1994 року, і довгий час він 

знаходився у стадії розробки. А як відомо, парламент, Регламент якого 

періодично змінюється, не можна вважати достатньо організованим [47].  
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10 лютого 2010 року був прийнятий «Закон про Регламент Верховної 

Ради України», де визначалися:  

- організація роботи Верховної Ради України;  

- підготовка та організація розгляду питань на сесії Верховної Ради 

України; 

- організація та ведення пленарних засідань Верховної Ради України;  

- порядок виступів і надання слова на пленарних засіданнях 

Верховної Ради України;  

- організація голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України;  

- дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях 

Верховної Ради України;  

- формування депутатських фракцій [47]. 

В даному контексті варто відмітити, що порушення вищезазначених 

положень «Закону про Регламент Верховної Ради України» призводить або до 

створення нового парламентського конфлікту, або до загострення вже 

існуючого парламентського конфлікту [47]. 

На відміну від українського парламенту, наприклад, дотримання 

регламенту в Польському Сеймі (нижня палата), є показником 

демократичності, прагнення до стабілізації держави на політичній арені. 

В науковій літературі існує низка визначень поняття «парламентські 

дебати». Зокрема, вітчизняна дослідниця Г. Зеленько, відзначає, що 

парламентські дебати – це законодавчо визначена форма парламентського 

контролю, що полягає в обговоренні  парламентаріями питань, які стосуються 

всіх сфер життя суспільства, проектів законів, постанов резолюцій, діяльності 

уряду, державних програм та звітів про їх виконання, доповідей президента, 

звернень, заяв та інших документів політичного характеру на пленарному 

засіданні парламенту, палати парламенту. Процедура проведення 

парламентських дебатів визначається регламентом парламенту, і їй, як правило, 

передує депутатський запит [56, с. 15].  
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В зарубіжній науковій літературі парламентські дебати – це слухання в 

парламенті, коли представники коаліції та уряду намагаються переконати 

присутніх, а саме депутатів та представників уряду, що законопроект (закон), 

який у подальшому вирішить проблеми, наприклад економічні або політичні, 

має бути ухвалений, а опозиція – довести, що його варто не приймати і по 

можливості запропонувати свій варіант вирішення проблеми [60, с. 47].  

Важливим є те, що роль опозиції в парламентських дебатах не лише 

спростувати плани уряду, за умови, що ці плани послідовно висвітлюють тему 

та дійсно є актуальними, але й пропонувати альтернативні. 

В даному випадку слід відмітити межі парламентських дебатів. 

По-перше, дебати не впливають на зміст законопроекту, оскільки не 

розглядаються ні окремі статті, ні будь-які поправки до нього. Друге читання в 

даному випадку може закінчуватись або схваленням законопроекту і 

направленням в комітет для детального розгляду, або відхиленням [60, с.74].  

По-друге, під час дебатів депутатам надано право пропонувати поправки 

до законопроекту, проте таке право надається тільки членам тих комітетів, які 

володіють предметною компетенцією стосовно законопроекту. У випадку 

їхнього схвалення більшістю присутніх членів парламенту - поправки 

вносяться до тексту законопроекту [60, с. 74].  

Наприклад, майже в усіх державах у структурі парламентів створені 

відповідні комітети (комісії) з бюджетно-фінансових питань, що здійснюють 

(чинять) критичний вплив  не тільки на характер дебатів у палатах, а в цілому 

на увесь процес прийняття бюджету. Іноді до їх повноважень відносять і 

контроль за сферою бюджетно-фінансової діяльності уряду. 

Головним завданням опозиції у британському  парламенті, під час дебатів  

є створення конфлікту цінностей [195, с. 513].  Варто відзначити, що конфлікт 

цінностей – це зіткнення різних орієнтацій, наприклад консерваторів з 

лібералами. Саме парламент Великої Британії, - є прикладом проведення 

парламентських дебатів. З чого ми можемо зробити висновки, що 

Великобританія є «зразковою державою» у практиці застосування дебатів на 
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політичній арені за допомогою яких приймаються важливі політичні  рішення. 

На відміну від британських парламентських дебатів, американські 

парламентські дебати, відрізняються «американською експресивністю» (мова 

йде про американську безпосередність та прямоту).  

В «developing countries» парламентські дебати допомагають залагодити 

парламентський конфлікт, або принаймні, вчасно виявити його прояви й не 

допустити його поглиблення. Крім того, парламентські дебати допомагають 

сформувати нові завдання для роботи парламенту при цьому враховуючи думку 

як більшості, так і опозиції. 

В світовій парламентській практиці такі правила та прийоми вельми 

поширені. Варто відзначити, що парламентська більшість і представники уряду 

мають значні переваги, але враховуючи виборців, яких представляє меншість, 

вони змушені брати думку опозиції до уваги [195, с. 117]. 

Наприклад, в правилах палати общин Федерального парламенту Канади 

існують  прийоми закриття дебатів. Вони ґрунтуються на тому, що на будь-

якому етапі розгляду питання, державні посадові особи, що внесли завчасно 

питання до регламенту, можуть завершити його обговорення, на певний час, без 

об’яви  перерви в роботі парламенті. У випадку прийняття такої пропозиції 

суттєво змінюється процедура розгляду питання: час скорочення й рішення 

«приймається не залежно від стадії розгляду питання» [195, с. 119]. Варто 

відзначити, будь-яка процедура, завершуючи або обмежуючи в часі дебати в 

законодавчому органі, закінчується тим, що пропозиція ставиться на 

голосування, навіть якщо учасники дебатів мають бажання ще виступати. 

В Індії, дебати по законопроекту, що проводяться після доповіді 

представника комітету, обмежені змістом доповіді й основними принципами 

Білля. Тривалість дебатів, а також розподілення часу між фракціями 

встановлюються «дорадчим комітетом» з парламентських дебатів, рішення 

якого затверджується палатою [203, с. 124].  

У демократичних державах існують правила і прийоми ведення 

парламентських дебатів. Їх особливістю є те, що вони застосовуються в певних 
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випадках, коли відбуваються громадські або парламентські слухання при умові 

подолання заперечень опозиції й врегулювання спірних ситуацій.  

У світовій практиці такі прийоми є розповсюдженими:  

- в основному це способи обмеження дебатів;  

- повне  припинення на користь парламентської більшості, або уряду [195, 

74]. 

Вважається, що закриття дебатів є ефективним засобом в руках уряду 

проти опозиції, і опозиція, як правило,   знаходить власні методи затягування 

або провалу  дебатів з урядових законопроектів у рамках регламенту [60, с. 18]. 

По закінченні дебатів конфлікт може  вирішитися на користь коаліції 

(уряду) чи опозиції, або ж представники парламенту приходять до спільного 

узгодженого рішення [195, с. 74]. 

Основні задачі парламентських дебатів такі: 

- обговорення суспільних проблем, що викликають суперечки в 

парламенті; 

- розвиток комунікативних взаємодій в парламенті; 

- розширення змісту законопроектів та обговорення зауважень; 

- вирішення парламентських конфліктів «мирними шляхами»; 

- розширення  ймовірних напрямів розвитку [195, с. 101].  

Під час політичних дискусій розглядається практика застосування 

конкретних позицій за для вирішення проблем. Парламентська більшість або 

прем’єр-міністр мають надати звіт та повну інформацію про  переваги та 

перспективи будь-якого нормативного документу. 

 Уряд та коаліція, що відстоюють запропоновану тему, пропонують 

особливий план для досягнення цілій зазначених в темі та доводять, що даний 

план найбільш ефективний. Тому, в політичних дискусіях суперечки 

відбуваються переважно із законопроектів, а цінності відходять в іншу 

площину [195, с. 108].  

Науковці умовно поділяють дискусії на «світлі» й «темні». 
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«Світлі» дискусії – дискусії, під час яких уряд намагається переконати 

депутатів в своїй перевазі за допомогою логічних роздумів [82, с. 424]. 

«Темні» дискусії – дискусії, під час яких уряд намагається переконати в 

своїй перевазі за допомогою емоцій [82, с. 425]. 

В багатьох парламентах світу застосовується процедура інтерпеляції, 

що ініціює проведення обов’язкових слухань в парламенті (Іспанія, Словенія, 

Франція, Швеція, Швейцарія, Італія, Финляндія). З точки зору, юридичної 

техніки, інтерпеляція – це сформульована одним або групою депутатів і 

подана в письмовій формі вимога до окремого міністра чи глави уряду дати 

пояснення з приводу  дій департаменту, або з питань загальної політики, 

тобто планування проведення парламентських дебатів 

Інтерпеляції властиві наступні риси:  

по-перше,  вона включає  всіх у загальні дебати;  

по-друге - несе у собі політичні санкції, через те, що дебати 

завершуються голосуванням резолюції, яка висловлює задоволення або 

незадоволення парламенту роз’ясненням, що дав уряд. 

Застосування стратегії «тотального заперечення», вважається   негнучкою 

стратегією опонування, тоді коли парламентська більшість чи опозиція 

намагаються оспорити всі пропозиції суперників [195, с. 210].  

Російські дослідники парламентських дебатів, стверджують, що такі 

дискусії лише прерогатива політиків (парламентські дискусії, політичні ток-

шоу), а для інших - лише спроба показати свою перевагу, наприклад для 

політичних журналістів [24, с. 19]. 

У багатьох країнах діє система постійних спеціалізованих комітетів 

(комісій). Вони називаються постійними, оскільки їх обирають (інколи 

призначають) на увесь період легіслатури (періоду діяльності вибраного 

представницького органу) даного парламенту, або на період сесії.  

На практиці ця різниця не має істотного значення, оскільки формування 

цих робочих органів на початку кожної сесії, як правило, не призводить до 

значних змін у їх складі. Звичайно, більш тривалий строк їх існування, а також 
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їх стабільний і компетентний склад дозволяє членам комітетів (комісій) більш 

досконаліше вивчити питання, що знаходяться в їх віданні, а значить, і в 

посиленні ролі цих робочих органів у парламентських дебатах [24, с.261].  

Система постійних комітетів (комісій) сприяє реалізації в практичній 

площині теоретичного принципу, згідно з яким усі члени палати (парламенту) 

беруть участь у дебатах з кожного питання. 

Американські законодавчі комітети відрізняються наступними 

особливостями: 

- кожен комітет володіє визначеною предметною компетенцією, 

тобто є спеціалізованим; 

- всі законодавчі комітети – постійно діючі органи, які створюються 

палатами на весь термін повноважень; 

- у відношенні Біллей, що поступили на розгляд, вони наділені 

необмеженими повноваженнями [211, с. 315].  

В російській науковій літературі, парламентські дебати та телевізійні, 

найчастіше вважаються тотожними, адже в одних й інших приймають участь 

політики.  

Наприклад, телевізійні дебати, «зіштовхують» між собою професіоналів, 

представляють собою боротьбу в формі, «театралізованого і ритуалізованого 

зіткнення». Але варто відзначити, що телевізійні дебати не вирішують питання 

порядку денного, вони можуть нести елементи прогнозу та аналізу політичних 

ситуацій [60, с. 17]. 

Парламентські дебати, як вище зазначалося, безпосередньо вирішують 

суперечки, що виникли в парламенті, а також надають можливість налагодити 

співпрацю між опозицією та більшістю.  

В будь-якому парламентському конфлікті – чи дебати в парламенті, чи 

(наприклад) переговори уряду з протестувальниками – владні структури і 

особи, які їх уособлюють підкреслюють не різницю інтересів, що призвели до 

конфлікту, а те загальне, що складає їх систему відносин. 
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Значна кількість учасників парламентських дебатів, свідомо (але не рідно 

й усвідомлено), намагаються підмінити поставлені на обговорення питання, або 

при певних умовах, спростувати їх [195, с.81]. Пов’язано, це з тим, що суть та 

призначення парламентських дебатів не лише в тому, щоб в процесі дискусії 

найти спільні точки зору, але й і в прагненні відзначити свої позиції, 

здійснивши вплив на виборців, що слідкують за ходом дискусії [195, с.87]. 

Варто не погодитися з М. Хеттіхом в тому плані, що реальні перемовини і 

підготовка рішення, прийняттям якого завершуються дебати, а разом з тим 

може завершитись – конфліктом [197, с. 47]. 

Тому, парламентські дебати – це законодавчо окреслена форма 

парламентського контролю, спосіб спрямований на врегулювання відносин між 

опозицією, коаліцією та урядом, що базується  на вирішенні загальнодержавних 

питань шляхом дискурсу (виступів, роздумів) державних представників.   

Одним із основних способів врегулювання парламентського конфлікту є 

політичний діалог як певне й попереднє узгодження позицій [70]. 

Діалог в політиці розглядається як демократична форма спілкування 

людей як однодумців, так і представників - з різним світоглядом і політичними 

орієнтирами, в пошуках прийнятних рішень у різноманітних соціально 

економічних, політичних й культурних завданнях, і вироблення узгоджених 

дій, кроків, акцій [2, с. 103].  

Такий діалог набуває особливої значимості в умовах демократичного 

суспільства при наявності в ньому плюралізму думок, боротьби альтернативних 

ідей й концепцій. В той же час, як форма спілкування, діалог вимагає 

різносторонніх й глибоких знань, компетентності, культури, витримки та 

поваги до різних точок зору.  

Форми політичного діалогу різноманітні, - від суперечки, до широкого 

обміну думками не тільки в парламенті, а й в засобах масової інформації.  

Суперечки, особливо в українському парламенті є явищем звичним. Хоча 

варто відзначити, що А.  Фердросс заперечує термін «політична суперечка», 
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відзначаючи, що політичні суперечки є суто правовими суперечками [154, с. 

517].  

На відміну від А. Фердросса, деякі дослідники вважають, що саме 

політична суперечка є найбільш складною й вирішується лише політичними 

засобами, тобто за допомогою парламентського діалогу. 

Особливість політичних суперечок полягає в тому, що вони можуть 

розв’язати конфлікт не лише на парламентському рівні, але й на урядовому, 

наприклад, коли перед депутатами Верховної Ради України звітують міністри, 

голова Національного Банку України чи Генеральний прокурор. 

На відміну від суперечок, «обмін думками» дає змогу вирішити 

парламентський конфлікт одним із запропонованих нами способів, не 

порушуючи норми депутатської етики, що засвідчує про дотримання 

демократичних цінностей та інтересів.  

Враховуючи особливості українського парламенту, парламентський 

діалог переходить в популізм, де таким способом одна політична сила 

намагається отримати перевагу над іншою. 

Мета діалогу – вияснення суті явищ, процесів, точок зору, досягнення 

злагодженості з питань, що розглядаються, а головне - здійснити узгодженні дії 

з метою стабілізації ситуації.  

Ми вважаємо, що такий спосіб вирішення парламентських конфліктів як 

парламентський діалог, притаманний лише «developing countries». Такі держави 

є як економічно, так і політично стабільними їм притаманний високий розвиток 

культури, й політичної, зокрема.  

На нашу думку, парламентський діалог – це спільний діалог між 

парламентською більшістю та опозицією, який надає можливості обговорення 

питань, що пов’язані з подальшими напрямами діяльності як парламенту в 

цілому, так і комітетів, зокрема. Разом з тим парламентський діалог дозволяє 

вирішити парламентський конфлікт без застосування способів, що мають «чіткі 

правила та законодавчо обмежені дії». 
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Під час парламентського діалогу парламентарі можуть прийняти спільне 

рішення щодо розподілу комітетів та разом з тим визначати першопочаткові 

кроки щодо подальшої діяльності як парламенту, так і комітетів.  

В сфері української політики та діяльності парламенту, парламентський 

діалог, можна визначити як певне попереднє узгодження діяльності парламенту 

та комітетів. Варто зазначити, що не завжди парламентський діалог призводить 

до повного вирішення конфлікту або поставлених перед депутатами вимог, 

адже попередні домовленості не візуються [2, с. 19].  

Відзначимо, парламентський діалог - це спільний діалог, між 

парламентською більшістю та опозицією, з метою окреслити подальшу не лише 

співпрацю в парламенті, але й паралельно співпрацю між коаліцією та 

опозицією та намітити подальші напрями діяльності роботи комітетів у 

парламенті. 

Парламентські переговори є наступним способом вирішення 

парламентського конфлікту.  

Парламентські переговори перш за все передбачають: 

- взаємне з’ясування позицій сторін; 

- виявлення зони та рівня конфронтаційних (протиборств) претензій 

(зазіхань); 

- виявлення умов компромісу чи консенсусу; 

- знаходження неконфронтаційного поля (його цінностей, зони 

взаємних поступок); 

- виявлення предмету спільних поступок з метою послаблення 

конфлікту або недопущення його зриву в деструктивну фазу; 

- визначення міри та форми гарантії досягнутої згоди [24, с.26]. 

Як відзначають російські дослідники, умовами парламентських 

переговорів є встановлене взаєморозуміння:  

- перш за все, це понятійно-термінологічний апарат переговорного 

спілкування на принципах стриманості та прагнення зрозуміти та «почути» 

опонента; 
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 -по-друге, за допомогою застосування ритуалів та знакової системи 

(символічної мови) у переговорному процесі та використання етичних норм та 

дотримання культури поведінки; 

- по-третє, зближення перцептивних образів, тобто конструювання таких 

образів, що створюються в результаті процесу сприйняття [24, с. 39]. 

Парламентські переговори відбуваються під час формування коаліції де 

політичні партії співвідносять ідеї, цілі, інтереси та ідеологічні платформи.  

Під час парламентських переговорів політичні обранці оцінюють 

майбутній ресурсний потенціал, що в майбутньому може посприяти як 

виникненню парламентських конфліктів, так і загостренню відносини між 

політичними партіями (у разі якщо конфлікт виник під час минулого 

скликання).  

Варто відмітити, що парламентські переговори в Україні сприятимуть, в 

майбутньому, об’єднанню політичних сил за спільними інтересами, що 

відрізняє їх  від передвиборчих обіцянок.  

Українська дослідниця Г. Зеленько відзначила низку недосконалостей 

парламентських домовленостей. Українська політична практика має безліч 

прикладів порушення домовленостей між політичними силами, які укладені у 

передвиборчий період, що дає підстави стверджувати:  ці домовленості 

укладалися лише з метою отримання голосів виборців. Також жодна з 

політичних домовленостей не мала довготривалого характеру, що також 

підривало цінність таких моральних регуляторів життєдіяльності соціуму як 

порядність, обов’язковість, відповідальність [57, с.70]. 

Разом з тим, після проходження до парламенту, на початку своєї 

діяльності, політичні сили проводять переговори, що мають вірогідність 

закінчитись розбіжностями з більшості питань, які стоять на порядку денному. 

Враховуючи особливості парламентських виборів в Україні, варто відзначити, 

що політичні сили після обрання до Верховної Ради кардинально змінюють свої 

позиці й попередні проведені переговори, результати, - анульовуються. 
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У Верховній Раді України парламентські переговори можуть бути 

латентні в тому випадку, коли вони відбуваються між однією з політичних 

партій та депутатами з іншої. Відзначимо, що особливо (негативною) рисою  

ВРУ є те, що депутати можуть переходити з однієї партії до іншої.  

В такому випадку: 

 по-перше, є ймовірність утворення більшості та опозиції;  

 по-друге, розв’язується парламентський конфлікт між політичними 

партіями. 

Парламентські переговори в Україні відбуваються між політичними 

силами, що пройшли до парламенту під час виборів за для утворення коаліції. 

Безумовно, одні з них є відкритими, а інші можуть носити прихований 

характер, адже партія, що набрала найбільший відсоток прагне задовольнити 

свої інтереси в повному масштабі. 

Враховуючи вищезазначене, ми можемо стверджувати, що в 

українському парламенті функціонує три типи переговорів, які в основному 

переслідують наступні цілі: 

- переговори з метою досягнення перерозподільної угоди. Такі 

переговори проводяться у випадку конфліктної ситуації коли одна із 

політичних партій не задоволена раніше досягнутими угодами й відповідно 

намагається змінити їх на свою користь, за рахунок іншої політичної сили; 

- переговори з метою досягнення нової угоди. В даному випадку дві 

сторони не задоволені своїм положенням, що склалося в результаті раніше 

досягнутих положень; 

- переговори, що орієнтовані на досягнення не прямих результатів 

[24, с. 73].  

Результатами таких перемовин можуть бути: 

- встановлення контактів; 

- виявлення точок зору опонентів;  

- здійснення впливу на інші політичні сили.  

Подібні переговори називають політичними консультаціями [24, с. 82]. 
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На сьогоднішній день, досить поширеним способом вирішення 

парламентських конфліктів є медіація.  

Зарубіжний дослідник Дж. Хейнс, відзначив, що медіація – це метод 

врегулювання конфліктів, який був розроблений в 60-ті та 70-ті роки у 

Сполучених Штатах Америки і успішно використовується у вирішенні 

політичних конфліктів [196, с. 183]. 

Медіація - це один із способів до вирішення конфлікту в залежності від 

типу конфлікту, особистостей, суб’єктів конфлікту й зовнішніх обставин [196, 

с.183].  

Зазначимо, що в медіації результат залежить від сторін конфлікту. 

Сторона, що вирішує конфлікт має більше свободи, і це пов’язане з тим, що 

вона не керується встановленими нормами [196, с. 182]. 

Саме модель переговорів лежить в основі процесу медіації. Базовою 

умовою медіації при врегулюванні парламентських конфліктів є обов’язкова 

присутність, а значить і допомога позапартійних (позапарламентських) - третіх 

осіб.  

Під час парламентського конфлікту медіаторами можуть виступати: уряд, 

громадяни держави, громадські організації, депутатські групи, позафракційні 

депутати, парламентські комітети.  

Якщо прямі переговори в парламенті не можливі, то кращим рішенням є 

переговори, які інтегровані в медіаційну технологію. 

Під час парламентського конфлікту між конфліктуючими сторонами, 

відносини визначаються, в-першу чергу, - владними інтересами [193, с. 301]. 

Але медіація не є способом для зміни владних інтересів, вона може лише 

тимчасово врегулювати конфлікт, у разі, якщо учасники конфлікту будуть до 

цього готові [193, с. 302]. 

Разом з тим, Х. Бесемер, відзначив, що медіація як спосіб вирішення 

парламентських конфліктів, може застосовуватися через медіаційні тренінги 

для комітетів: наприклад, вміння конструктивно слухати, замість словесних 

баталій [159, с. 16]. 
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Зазначимо, що українські парламентарії, не мають досвіду та навичок 

застосування у своїй роботі технологій та механізмів медіації. Технології 

медіації можуть бути особливо корисними коли конфлікти є емоційними, а 

значить й конфлікт є деструктивний, що часто трапляється в українському 

парламенті (часті бійки, словесні погрози). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок до третього розділу 

 

Встановлено, що основними способами врегулювання парламентських 

конфліктів, є:  парламентський діалог;  парламентські переговори;  консенсус;  

компроміс;  парламентські дебати; медіація. Виокремленні способи 

врегулювання парламентських конфліктів застосовуються в парламентах таких 

держав, як  Канада, США, Велика Британія, Німеччина, Індія, Польща.  

Під час парламентського конфлікту – вигідною позицією може бути та, де 

політична фракція відходить від своїх переконань заради компромісу чи 

консенсусу. Парламентські переговори в українському парламенті, 

відбуваються лише задля задоволення власних інтересів та створення коаліції, з 

метою контролю ресурсного потенціалу держави. Відзначено, що 

парламентські переговори, в українському парламенті є латентними, тобто коли 

створюється коаліція, або при переході депутата з однієї політичної партії в 

іншу.  
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Визначено, що парламентський діалог - це спільний діалог між 

парламентською більшістю та опозицією, що дає змогу обговорити подальшу 

діяльність парламенту та співпрацю між коаліцією та опозицією, визначити 

подальші напрями діяльності парламенту та його комітетів. 

Встановлено, що парламентські дебати є складним способом 

врегулювання парламентських конфліктів в Україні, адже вимагають 

дотримання Регламенту.  

Було з’ясовано, що парламентські дебати – це визначена форма 

парламентського контролю, що полягає в обговоренні  парламентаріями 

питань, що стосуються всіх сфер життя суспільства. 

На основі аналізу зарубіжної практики, встановлено, що роль опозиції в 

парламентських дебатах не лише заперечувати коаліційній більшості та уряду, 

стосовно обговорення існуючих питань, але й пропонувати альтернативні 

шляхи вирішення. 

Виявлено, що парламентські дебати допомагають у вирішенні 

парламентського конфлікту, якщо він «присутній», або не допускають його 

виникнення. В демократично розвинених державах парламентські дебати дають 

змогу сформувати основні завдання парламенту, враховуючи думку як 

більшості, так і меншості. 

Було встановлено, що медіація зі всіма своїми недоліками й перевагами 

базується на моделі переговорів: її особливістю є те, що при вирішенні 

конфлікту необхідною умовою є присутність і допомога позапартійних третіх 

сил. 

На основі порівняльного аналізу, роботи  світових парламентів, були 

запропоновані ефективні способи  врегулювання парламентських конфліктів у 

Верховній Раді України. На основі аналізу способів вирішення парламентських 

конфліктів, надані рекомендації, що дозволять врегулювати парламентські 

конфлікти у сучасній Україні . 

Як вже було, встановлено, що парламентські дебати є одним з 

найрезультативніших способів та форм контролю над діяльністю та роботою не 
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тільки парламенту, але й уряду, адже вони характеризуються відкритим 

процесом. Тому український парламент має звернути увагу на даний спосіб 

врегулювання парламентських конфліктів й притримуватись правил їх 

проведення.  

Недоліки українського законодавства, впливають на вирішення 

парламентських конфліктів, адже в правовому контексті поняття  «конфлікт» 

його особливості протікання та способи вирішення не відзначені. В ході 

дисертаційного дослідження, було встановлено, що способи вирішення, 

парламентських конфліктів, конфліктів між парламентом та урядом є 

визначеними та зафіксованими у багатьох світових Конституціях та 

нормативних актах. Встановлено, що способи врегулювання парламентських 

конфліктів в українському парламенті є вузькими за своєю направленістю, адже 

в  Законі України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 року подається 

визначення консенсусу, й визначається, як: «загальна згода, котра 

характеризується відсутністю серйозних заперечень по суттєвих питаннях у 

більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури 

спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок 

зору». Інші способи врегулювання конфліктів в нормативних актах та законах 

не подаються. Таким, чином законодавчому органу України слід розширити 

законодавчу базу врегулювання парламентських конфліктів. 

Кожний із зазначених способів вирішення конфліктів має ряд переваг, 

недоліків й обмежень. Зазначенні способи є ефективними для вирішення 

конфліктів у парламентських структурах. Але найбільш ефективним є 

комплексне застосування різноманітних способи в залежності від конкретних 

умов протікання конфлікту та його характеру. В будь-якому випадку вибір 

конкретних способи врегулювання та вирішення конфліктів повинен запобігти 

насильницькій стадії розвитку конфлікту й привести до врегулювання протиріч, 

зниженню рівня протистояння сторін і переходу до пошуку сумісного рішення 

проблем.  
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                                                  ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота є цілісним дослідженням, у процесі якого автором 

самостійно, систематизовано, узагальнено та уточнено поняття 

«парламентський конфлікт», на основі якого отримано нові науково-

обґрунтовані результати, що дали можливість виокремити особливості 

парламентських конфліктів у сучасній Україні. Комплексне дослідження 

особливостей парламентських конфліктів та їх вирішення у сучасній Україні 

дало змогу зробити наступні висновки.  

1. В рамках дисертаційного дослідження встановлено, що 

парламентський конфлікт є різновидом політичного конфлікту, адже 

політичний конфлікт є рушійною силою як прогресивних, так і регресивних 

суспільних та державних змін. Встановлено, що політичний конфлікт є прояв і 
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результат перманентного конкурентного взаємозв’язку двох або більше 

суб’єктів політичного процесу, що притримуються  протилежних політичних 

інтересів й цілей, цінностей та поглядів, внаслідок чого оскаржують право на 

розподіл і утримання державної влади, повноважень і політичного впливу з 

метою встановлення визначеного політичного порядку.  

Визначено, що парламентський конфлікт - це політична боротьба 

суб’єктів (блоків, партій, фракцій, депутатів) з різноплановими політичними 

поглядами, інтересами, цінностями, ідеологіями, програмами, проектами, що 

реалізують інтереси електорату та свої власні в парламенті. 

Встановлено, що, Верховна Рада України VІ скликання характеризується 

частим переформатуванням коаліції, що сприяло виникненню парламентських 

конфліктів, тому, що фракції з різними політичними поглядами, інтересами 

підписали коаліційну угоду. 

Доведено, що парламентські конфлікти у сучасній Україні, 

характеризуються не лише конфліктністю між опозицією та парламентською 

більшістю, але й в середині парламентської більшості. Саме такі конфлікти 

стають причинами неприйняття законопроектів, блокування діяльності 

законодавчого органу, що, як відзначала професор Каліфорнійського 

університету в Берклі, Маргарет Лавініа Андерсон у своїй роботі «Практична 

демократія», парламентські конфлікти, й взагалі конфлікти у політиці, 

породжують існування конфліктів і в соціальній сфері .  

2. В дисертації експліковано зміст та сутність парламентського 

конфлікту. Досліджено сутність парламентського конфлікту, що дало змогу 

виокремити їх специфіку у Верховній Раді України. Встановлено причини 

конфліктогенності в українському парламенті, що визначаються через приватні 

інтереси, прояви непотизму та протекції, відсутністю політичної культури та 

парламентської етики. Зазначено, що суб’єкти влади у Верховній Раді України, 

за сприяння виникненню парламентських конфліктів, мають нести політичну 

відповідальність.  
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Специфікою парламентських конфліктів у сучасній Україні  є 

недотримання Регламенту, порушення депутатської етики та норм, відсутність 

стійких норм, традицій та культури, наявність приватних (власних) та 

групових, часто олігархічних інтересів.  

Проаналізовано та узагальнено типологію парламентських конфліктів за 

І.О. Кібаком, що дало можливість спроектувати запропоновану типологію на 

українські реалії й провести ґрунтовне дослідження парламентських конфліктів 

у Верховній Раді України. Вона відображає такі типи парламентських 

конфліктів: 1) за рівнем розгортання (внутрішньопарламентські й 

зовнішньопарламентські); 2) за якісними характеристиками протистояння; 3) 

вертикальні і горизонтальні парламентські конфлікти, що співвідносяться за 

структурою, організацією та реалізацією системи законодавчої гілки влади; 4) 

за змістом, характером або відсутністю нормативного регулювання 

(інституціолізовані та неінституціолізовані); 5) за ступенем відкритості та 

публічності (відкриті та приховані (латентні); 6) за тривалістю (короткочасні та 

довготривалі); 7) за формою прояву: парламентське голодування; 

парламентські протести з вимогами (наприклад, відставка спікера чи уряду, 

імпічмент президента); парламентська непокора; залякування, погрози 

розголошення компрометуючих даних про діяльність депутатів; 8) за формою 

парламентських процедур (парламентські дебати й парламентське 

голосування).  

Розширено типологію парламентських конфліктів, й встановлено, що в 

українському парламенті відбуваються конфлікти між партійними фракціями, 

між депутатами (депутатськими групами) та партією та між коаліцією та 

опозицією. Однією з особливостей парламентських конфліктів між більшістю 

та опозицією в Україні є те, що відносини між ними не є сталими та 

характеризуються неузгодженістю інтересів: між самою більшістю, депутатами 

або групою депутатів, які можуть в будь-який момент перейти до іншої 

політичної сили. 
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3. Визначено роль парламентських конфліктів, що ґрунтуються на 

інтересах та цінностях суб’єктів політики.  Підкреслено, що український 

парламент - це поле зіткнення інтересів та цінностей різних політичних 

суб’єктів, де в процесі діяльності виробляються основні підходи до широкого 

кола політичних та економічних проблем. Парламентські конфлікти сприяють і 

позитивним змінам за умови, якщо  парламентська коаліція й опозиція разом 

приймають активну участь в прийнятті політичних рішень. 

Причиною виникнення парламентських конфліктів у сучасній Україні є 

конфлікт інтересів, тобто саме інтереси, особливо політичні, владні та 

економічні. Приватні  та групові інтереси парламентарів сприяють розгортанню 

протиріч та загостренню парламентських конфліктів. У зарубіжних 

парламентах, Канади, США, Німеччини, правові норми є загальними на всіх 

суспільних рівнях, парламентський конфлікти не є виявом інтересів окремих 

політичних представників, чи діячів, а відображенням суспільних потреб та 

державних інтересів. Враховуючи особливості діяльності Верховної Ради 

України, інтереси окремих парламентарів чи депутатських груп заміщують 

інтереси електорату.  

4. Встановлено, що основними способами вирішення парламентських 

конфліктів є: 1) парламентський діалог; 2) парламентські переговори; 3) 

консенсус; 4) компроміс; 5) парламентські дебати; 6)медіація. Виокремлено 

способи вирішення парламентських конфліктів, що застосовуються в 

парламентах таких держав, як  Канада, США, Німеччина, Індія, Польща.  

Під час парламентського конфлікту  вигідною позицією може бути та де 

політична фракція (партія, блок) відходить від своїх переконань заради 

компромісу чи консенсусу. Парламентські переговори в українському 

парламенті, відбуваються задля створення коаліції з метою контролю 

ресурсного потенціалу держави. Відзначено, що парламентські переговори в 

українському парламенті, під час створення коаліції, або при переході депутата 

з однієї політичної партії в іншу, можуть бути латентними.  
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Визначено, що парламентський діалог - це спільний діалог, між 

парламентською більшістю та опозицією, що дає змогу визначити подальшу 

діяльність парламенту та співпрацю між коаліцією та опозицією, встановити  

подальші напрями діяльності парламенту та його комітетів. 

Зазначено, що парламентські дебати є складним способом вирішення 

парламентських конфліктів в Україні, адже вимагають чіткого дотримання 

Регламенту.  

З’ясовано, що парламентські дебати – це визначена форма 

парламентського контролю, які полягають в обговоренні  парламентаріями 

питань, що стосуються всіх сфер життя суспільства. 

На основі аналізу зарубіжної практики встановлено, що роль опозиції в 

парламентських дебатах полягає в тому, щоб заперечувати коаліційній 

більшості та уряду, але й пропонувати альтернативні шляхи. 

Встановлено, що парламентські дебати допомагають у вирішенні 

парламентського конфлікту, якщо він присутній або не допускають його 

виникнення. В демократично розвинених державах парламентські дебати дають 

змогу сформувати основні завдання парламенту, враховуючи думку як 

більшості так і меншості. 

Доведено, що медіація базується на моделі переговорів; її особливістю є 

те, що при вирішенні конфлікту необхідною умовою є присутність і допомога 

неупереджених (позапартійних) третіх сил. Під час парламентського конфлікту 

медіаторами можуть виступати: уряд, громадяни держави, громадські 

організації, депутатські групи, позафракційні депутати, парламентські комітети.  

5. На основі порівняльного аналізу парламентських конфліктів в 

Україні та світового досвіду запропоновано такі ефективні способи як, медіація 

та парламентські дебати. Надані рекомендації, що дозволять вирішувати 

парламентські конфлікти у сучасній Україні . 

Обґрунтовано, що парламентські дебати є одним з найрезультативніших 

способів та форм контролю над діяльністю та роботою не лише парламенту, але 

й  уряду, адже вони є відкритим процесом обговорення. Рекомендовано, щоб  
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український парламент, звернув увагу на даний спосіб вирішення 

парламентських конфліктів й притримуватись правил їх проведення відповідно 

до демократичних норм.  

Відзначено, що парламентський конфлікт, особливості протікання та 

способи його вирішення в Україні законодавчо не врегульовано. В ході 

дисертаційного дослідження встановлено, що способи вирішення, 

парламентських конфліктів, конфліктів між парламентом та урядом є 

визначеними та зафіксованими у багатьох світових Конституціях та 

нормативних актах. В Україні способи вирішення парламентського конфліктів 

в нормативних актах, законах не подаються. Таким чином, законодавчому 

органу України слід розширити правову базу вирішення парламентських 

конфліктів. 
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