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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасна політична ситуація у світі та 

Україні вимагає переосмислення багатьох політичних процесів, зокрема, 

процесів політичної комунікації під час конфліктів. Реалії сучасного етапу 

історичного розвитку змушують політичних лідерів звертатися до переговорів 

як способу врегулювання політичних конфліктів.  

Події в Іраку, Сирії, на Корейському півострові та в інших «гарячих 

точках» планети вказують на те, що переговори стають особливо актуальними 

на фоні необхідності врегулювання політичних конфліктів та унеможливлення 

їх ескалації. Важливим є розуміння специфіки підготовки, проведення та 

наслідків переговорів у врегулюванні конфліктів у політичній, соціально-

економічній та військовій сфері суспільства.  

Акцентування дослідження проблематики переговорів як таких 

обумовлено й подіями в незалежній Україні, зокрема, – Операцією Об’єднаних 

сил (до 30квітня 2018р. – АТО)  на Сході України  та окупацією Російською 

Федерацією Автономної Республіки Крим. 

Незважаючи на зростаючий рівень конфліктності в Україні та світі, тема 

переговорів - як способу врегулювання політичних конфліктів - наразі є 

недостатньо вивченою у вітчизняній політології, що визначає актуальність 

дослідження в сучасних історичних умовах.  

А самі переговори, враховуючи багатовимірну специфіку політичних 

конфліктів, які часто переростають у «гарячі» збройні конфлікти, не можуть 

бути предметом лише політичного аналізу. Це робить переговори предметом 

комплексних міждисциплінарних досліджень, коли надзвичайно важливими є не 

тільки практичні аспекти проведення переговорів як способу врегулювання 

політичних конфліктів, але теоретичне осмислення природи і специфіки 

політичних конфліктів, які потребують свого врегулювання шляхом 

переговорів. 

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

Дисертаційна робота виконана в межах комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету університету №16БФ041-01 

«Модернізація філософської та політологічної освіти на основі міжнародних 

освітньо-наукових стандартів».  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення 

та розкриття специфіки здійснення переговорів як способу врегулювання 

політичних конфліктів.   

Відповідно до поставленої  мети та з урахуванням необхідності 

забезпечення виходу на рівень теоретичного осмислення та актуального 

практичного значення зазначеної проблематики у дисертації сформульовано 

наступні завдання дослідження:  

- розкрити теоретичні засади дослідження переговорів у врегулюванні 
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політичних конфліктів; 

- виокремити специфіку та особливості проведення переговорів як способу 

врегулювання політичних конфліктів в Україні на прикладі «Помаранчевої 

революції» (2004-2005 рр.) та «Революції Гідності» (2013-2014 рр.); 

-  розглянути роль особистісного фактору під час проведення переговорів; 

-  з’ясувати значення «третьої сторони» в процесі проведення переговорів; 

-  диференціювати компроміс і консенсус як результати переговорів; 

- визначити фактори, які унеможливили врегулювання політичного 

конфлікту під  час «Революції Гідності» шляхом переговорів. 

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є врегулювання політичних 

конфліктів.  

Предметом дослідження дисертаційної роботи є переговори як спосіб 

врегулювання політичних конфліктів. 

Методи дослідження. Основними методами в дисертаційній роботі є: 

діалектичний, історико-логічний, міждисциплінарний, системний та 

порівняльний методи.  

Діалектичний метод виявив певні суперечності переговорів у контексті 

сучасного політичного розвитку України, особливо досліджуючи їх проведення 

під час «Помаранчевої революції» та «Революції Гідності».  

 Cистемний метод визначив специфіку способів існування та інтеграції 

аналізованих явищ (переговорів) у логічну цілісність. 

 Міждисциплінарний метод дозволив залучити не лише політичні студії, 

але й психологічні та соціологічні, що сприяло більш цілісному дослідженню 

аналізованого явища. 

 Історико-логічний метод  розкрив не лише зовнішній аспект розвитку 

переговорів, але й внутрішній, тобто причин, наслідків тих чи інших 

трансформацій переговорів.  

Порівняльний метод дозволив здійснити аналіз політичних процесів під 

час «Помаранчевої революції» та «Революції Гідності» з точки зору предмету 

дисертаційного дослідження.  

Такий комплекс методологічних принципів і підходів допоміг здійснити 

системне політологічне дослідження та вирішити поставлені завдання даної 

дисертаційної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політичній науці здійснено комплексне та системне дослідження  

переговорів як способу врегулювання політичних конфліктів на прикладі 

України. У межах здійсненої дисертаційної роботи було отримано наступні 

основні результати, що відзначаються науковою новизною і виносяться на 

захист: 

 - вперше в українській політичній науці досліджено проблему переговорів 

як способу врегулювання політичних конфліктів та запропоновано авторське 

визначення цього поняття. Переговори як спосіб врегулювання політичних 

конфліктів – це процес міжособистісної комунікації та взаємодії суб’єктів 

політики, що орієнтований на досягненні взаємоприйнятного спільного рішення, 

яке дозволяє врегулювати існуючий політичний конфлікт; 
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- вперше у вітчизняній науці здійснено порівняльний аналіз та експліковано 

сутність та зміст переговорів у врегулюванні політичних конфліктів незалежної 

України на прикладі «Помаранчевої революції» та «Революції Гідності». 

Виокремлено специфіку та розкрито особливості переговорів під час 

врегулювання даних політичних конфліктів. Встановлено, що «Помаранчева 

революція» та «Революція Гідності» належать до вертикального типу політичних 

конфліктів, оскільки конфронтація в них проходила по лінії «влада-суспільство»;  

- встановлено, що особистісний фактор під час переговорів, незалежно 

від їх рівня та проблематики, часу і місця дії, вимагає від учасників переговорів 

наявності певних професійних навичок та особистісних якостей. Доповнено 

розуміння особистісного фактору, яке полягає в тому, що особи під час 

переговорів  здійснюють процес політичної комунікації, який  може як 

позитивно, так і негативно вплинути на ефективність та результат переговорів. 

Визначено, що під ефективністю переговорів як способу врегулювання 

політичних конфліктів вважається відповідність встановленої сторонами 

міжособистісної взаємодії цілям кінцевого результату;  

-  уточнено, що «третя сторона» в якості посередника у переговорах 

сприяє конструктивному обговоренню і врегулюванню політичного конфлікту, а 

сам посередник у переговорах визначає вибір остаточного рішення, який є 

прерогативою конфліктуючих сторін. Наголошено, що основними аспектами 

функціонування «третьої сторони» в переговорах є висловлення пропозицій 

щодо тих чи інших варіантів місця і часу проведення зустрічі сторін, активна 

участь у визначенні порядку денного, надання допомоги в пошуку рішення, 

визначення крайніх термінів завершення переговорів, контроль над виконанням 

досягнутої між сторонами переговорів угоди; 

- набуло подальшого розвитку дослідження понять консенсусу та 

компромісу як результатів переговорів у врегулюванні політичних конфліктів. 

Встановлено, що компроміс є функціонально дієвим у переговорах під час 

політичних конфліктів у державах з достатньо високим рівнем політичної 

культури. Виявлено, що консенсус є більш ефективним способом врегулювання 

політичних конфліктів, ніж компроміс. Це обумовлено тим, що  компроміс під час 

переговорів може бути прийнятий (латентно) тільки на користь однієї зі сторін 

конфлікту, тоді як консенсус полягає в тому, що інтереси всіх конфліктуючих 

сторін мають обопільно враховуватися. Уточнено роль фасилітатора у 

врегулюванні конфлікту, яка полягає в тому, щоб сприяти конфліктуючим 

сторонам у підготовці зустрічі, забезпечити їх рівну участь в обговоренні, 

домогтися суворого дотримання порядку денного і процедури переговорів; 

- виокремити фактори, що унеможливили врегулювання політичного 

конфлікту під  час «Революції Гідності», які полягають, насамперед, в тому, що 

опозиція, на відміну від «Помаренчевої революції», не мала єдиного лідера та не 

спромоглася зберегти внутрішньої єдності.  Встановлено, що 2004 р. переговори 

із врегулювання політичного конфлікту завершилися досягненням компромісу, 

який дозволив опозиційному кандидату В. Ющенку перемогти на виборах. 2014 

р. компромісні умови, які були закладені в основу Угоди про врегулювання 

політичної кризи від 21 лютого 2014 р., стали неприйнятними для 
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протестувальників на Майдані, які вимагали відставки Президента України 

В.Януковича, що сприяло ескалації політичного конфлікту. Підкреслено, що 

одним із факторів, який унеможливив врегулювання політичного конфлікту під 

час «Революції Гідності» став вплив зовнішніх гравців – Російської Федерації та 

Європейського Союзу. Відзначено, що в процесі акцій протесту, 

протестувальники не змогли самоорганізуватися в окрему політичну силу, тому 

ініціатива була перехоплена парламентською опозицією, яку уособлював Голова 

фракції «Батьківщина» А.Яценюк, голова фракції «УДАР» (Український 

демократичний альянс за реформи) В.Кличко та голова фракції «СВОБОДА» 

О.Тягнибок.   

Практичне значення результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи поглиблюють знання про особливості переговорів як 

способу врегулювання політичних конфліктів. Сформульовані в дисертаційному 

дослідженні  теоретичні положення, висновки та практичні рекомендації можуть 

бути використані органами державної влади, інститутами місцевого 

самоврядування та політичними партіями України для вдосконалення 

нормативної бази та механізмів реалізації переговорів як способу врегулювання 

політичних конфліктів. Теоретичні аспекти даного дослідження можуть 

слугувати викладачам вищих навчальних закладів у навчальному процесі з 

політичних та політико-правових дисциплін як матеріал для підготовки 

лекційних курсів з політичної конфліктології, політичної психології, політичних 

технологій, сучасної політичної історії тощо.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016» (Київ, 2016 

р.), Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2017» (Київ, 2017 р.), Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2018» (Київ,2018 р.). Також положення 

дисертаційного дослідження апробовано на VІ Національному конвенті 

Міжнародної асоціації студентів політичної науки (Житомир, 2016 р.),  VІІ 

Національному конвенті Міжнародної асоціації студентів політичної науки 

(Україна) (Одеса, 2017 р.), VІІІ Національному конвенті Міжнародної асоціації 

студентів політичної науки (Острог, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 6 наукових статей, 

з них 5 – у фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 – в науковому періодичному виданні іншої 

держави, з напряму з якого підготовлено дисертацію,  і 6 тез доповідей на 

наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота  складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 190 сторінок. Список використаних 

джерел нараховує 182  найменувань на 17 сторінках.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначено 

рівень її наукового опрацювання, зазначається її зв’язок із науковими 

програмами, планами, темами; визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет та 

основні методи дослідження; формулюються положення наукової новизни, 

характеризуються теоретичне та практичне значення одержання результатів, 

надано інформацію щодо апробації дисертації та наукових публікацій, описано 

структуру роботи. 

У першому розділі дисертації «Теоретичні засади дослідження 

переговорів як способу врегулювання політичних конфліктів» викладено 

концептуальні засади дослідження, проаналізовано теоретичні джерела  та  

систематизовано категоріально-понятійний апарат із досліджуваної 

проблематики, зокрема, наведено авторське визначення переговорів як способу 

врегулювання політичних конфліктів.  

Здійснено огляд наукової літератури, яка стала основою дисертаційної 

роботи, з’ясовано стан наукової розробленості проблеми. Враховуючи 

специфіку та особливість досліджуваної теми, варто зазначити, що 

представники різних наукових шкіл і напрямів акцентували на тих чи інших 

аспектах сутності та функціонування переговорів як способу врегулювання 

політичних конфліктів. 

Так, класики теорії переговорів Р. Фішер та У. Юрі визначають 

переговори як метод досягнення згоди без поразки сторін, тоді як інші 

дослідники С. Джейн та К.Селлих стверджують, що переговори є ситуацією 

взаємозалежності, оскільки в ній один учасник переговорів впливає на іншого й 

навпаки.  

Зарубіжні дослідники Дж. Ніренберг та І. Росс вбачають у переговорах 

прагнення до консенсусу: для них важливо, щоб усі сторони отримали вигоду 

від переговорів.  

Французький дослідник Л. Белланже розглядав переговори як спосіб, що 

дозволяє знаходити прийнятне врегулювання для збереження чи розширення 

власної свободи, свого «Я», своєї власної особистості перед обличчям іншої 

людини, правил, цілей, перед розвитком світу та його структур.  У переговорах 

він вбачав вказівку на колективну волю до змін, яка орієнтована на дедалі 

активнішу участь в усіх головних рішеннях, які стосуються повсякденного 

життя, а особливо політичної сфери.   

Важливим стали напрацювання голландського соціолога В. Мастенбрука, 

який підкреслював, що переговори – це стратегія, яка необхідна у випадку, коли 

поставлені різні, взаємовиключні інтереси, але існує ступінь взаємозалежності 

двох сторін, і це дозволяє прийти до згоди, яка вигідна обом учасникам 

конфлікту. Доцільно зазначити, що  внесок у дослідження переговорів здійснили 

американські дослідники Ю. Б. Гермейер, Р. Льюс, Дж. Нейман, О. 

Моргенштерн, X. Райффа, які застосували математичну теорію ігор. 

Евристично плідним виявилися наукові розвідки німецько-британського 

політолога Р. Дарендорфа, який чітко розрізнив поняття «врегулювання 
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конфлікту» та «вирішення конфлікту». Встановлено, що, на його думку, поняття 

«вирішення конфлікту» відбиває соціологічно помилкову ідеологію, згідно якої 

повне усунення конфлікту є можливим. Розрізняючи поняття «вирішення 

конфлікту» (як усунення джерел протиріч, що лежать у його основі) і 

«врегулювання конфлікту» послуговувалися саме другим терміном, адже 

врегулювання конфлікту пов’язане зі зміною ситуації, що призводить сторони 

до необхідності припинити конфліктні дії, однак прагнення досягти первинні 

цілі у них може зберігатися. 

У пострадянській політичній науці проблематика переговорів також не  

залишалася  поза  увагою.  Зокрема,  варто  відзначити  напрацювання  

І.Василенко, яка також дала своє визначення переговорів як науки та мистецтва 

досягнення політичної згоди в умовах конфліктного протистояння сторін. 

Водночас, інша дослідниця М. Лєбєдева  розглядає переговори у парадигмі 

конфлікту: переговори є ні що інше, як подоланий конфлікт сторін. Дослідник 

Р.Мокшанцев визначає переговори як спільне обговорення сторонами проблеми 

із можливим залученням посередника з метою досягнення згоди. На його думку, 

це складна форма людської взаємодії, мета якої полягає в прагненні домовитися 

конкретним сторонам конкретно про щось. 

У сучасній українській політичній науці тема переговорів у контексті 

врегулювання політичних конфліктів стала в центрі уваги  ряду дослідників, а 

саме:   Ю. Білецької,  А. Дацюка, М. Добрової, Г. Жекало, К. Клюєва, М. 

Примуша, С. Тихонюка. Вітчизняні науковці зосереджуються на питаннях, що 

присвячені переважно політико-інституційним механізмам та сучасним 

технологіям врегулювання політичних конфліктів.   

 Другий розділ «Специфіка та особливості ключових факторів ведення 

переговорів у політичних конфліктах» присвячено комплексному та 

системному висвітленню значення особистісного фактору, ролі «третьої 

сторони», а також консенсусу та компромісу як варіантам результатів 

переговорів. 

Виявлено важливість впливу національного стилю на особистісний фактор 

учасників переговорів. Це обумовлено тим, що політики, які беруть участь у 

переговорах, є носіями певної культури і ментальності та є репрезентантами  

власного переговорного стилю. На основі аналізу західних (французький, 

німецький) та східних (китайський, японський) національних стилів 

проведення переговорів обґрунтовано положення про те, що національний 

стиль розкриває особливості поведінки учасників  переговорів, які 

представляють різні держави та культури, а також тип мислення,  цінності та 

погляди.  

Національний стиль необхідно сприймати як тип поведінки учасника 

переговорів, що є представником відповідної національної культури. 

Науковець С.Шеретов, посилаючись на спостереження практиків переговорів,  

стверджує, що ведення переговорів представниками різних народів істотно 

впливає на їхній перебіг та характер. Власне, під національним стилем учений 

розуміє особливості національного характеру і культури, особливості 

мислення, сприйняття та поведінку, які впливають на процес підготовки та 
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проведення переговорів. 

Висвітлюючи різні аспекти функціонування особистісного фактору під час 

переговорів, визначено, що при всій важливості тлумачення переговорів як 

переважно раціонального процесу, не можна ігнорувати людський чинник і не 

враховувати, що переговори ведуться конкретними людьми, які мають свої 

погляди, професійні та особисті якості, манеру спілкування та поведінку, цілі та 

власний життєвий та політичний досвід. Саме тому переговори є формою 

міжособистісної комунікації, де учасники вносять високий коефіцієнт особистих 

якостей, емоцій, знань, професійних навичок.  

Розглядаються ключові концепції розуміння особистісного фактору в 

переговорах на основі напрацювань Ф. де Кальєра та А. Пеке, які наголошують 

на різного роду аспектах його діяльності. Якщо перший стверджував, що 

справжній учасник переговорів повинен втілювати у собі такі якості як 

самоконтроль,  неспішність  суджень, обережність у висловлюваннях, 

твердість розуму, то другий – на перший план виносить моральні якості, 

оскільки від них залежить ступінь довіри, яку можна викликати в опонента. До 

таких якостей дослідник відносить щирість, правдивість, чесність, порядність, 

скромність, делікатність і такт, вміння зберігати таємниці.   

Встановлено також, що на формування переговорних стилів впливають 

як суб'єктивні чинники: індивідуальні, психологічні та комунікативні якості, 

професійна компетенція учасників, так і об'єктивні складові: конкретні 

переговорні ситуації, цілі та завдання сторін, співвідношення сил тощо. Роль 

особистісного фактору має велике значення на переговорах, незалежно від їх 

рівня та проблематики, часу і місця дії.  

Разом із тим, підкреслюється, що не завжди ситуація складається таким 

чином, що учасники конфлікту готові вести прямі переговори. У тих випадках, 

коли можливості односторонніх дій учасників конфлікту практично вичерпані 

або ціна продовження конфлікту стає занадто високою, в опонентів 

залишається шанс вирішити проблему шляхом залучення «третьої сторони». Її 

участь доцільна і тоді, коли прямі переговори між конфліктуючими сторонами 

зайшли в глухий кут.  

Виокремлено, що роль «третьої сторони» на переговорах може 

виконувати посередник, консультант, уповноважена особа арбітражного суду, 

фасилітатор. Посередник – це особа, яка прагне допомогти учасникам 

переговорів знайти компромісне рішення. Посередник допомагає вести 

переговори, але не має права диктувати рішення. Мета його діяльності полягає 

не стільки в тому, щоб запропонувати готове рішення, скільки допомогти 

сторонам переговорів визначити, чи існують рішення, які б їх задовольнили. 

Водночас консультаційне посередництво від інших типів відрізняється тим, що 

посередник дає сторонам попередню згоду на те, що за умови, якщо сторони не 

зможуть знайти вирішення проблеми, він висловиться у порядку консультації.  

На відміну від консультаційного посередництва, посередництво з 

елементами арбітражу має певну особливість. Відповідно така форма участі 

«третьої сторони» передбачає, що сторони у разі, якщо переговори не 

принесуть бажаного врегулювання проблеми, то посередник винесе 



 

 

8 

обов’язкове для виконання рішення  щодо суперечливого питання. Щодо 

участі фасилітатора у врегулюванні конфлікту, то його завдання полягає в 

тому, щоб допомогти конфліктуючим сторонам у підготовці зустрічі, 

забезпечити їх рівну участь в обговоренні, домогтися суворого дотримання 

порядку денного і процедури переговорів. При цьому фасилітатор не бере 

участі у полеміці сторін і виробленні рішень. 

Важливість участі «третьої сторони» в переговорах обумовлена 

наступними факторами: посередник має бути досить обізнаним та 

компетентним, а відтак повинен досконально проаналізувати конфліктну 

ситуацію і володіти навичками посередницької діяльності, а також залишатися 

неупередженим, що полягає в дотриманні нейтральної позиції, не надаючи 

підтримки жодній зі сторін конфлікту.  

Основними аспектами функціонування «третьої сторони» в переговорах 

є: висловлення пропозицій щодо тих чи інших варіантів місця і часу зустрічі 

сторін,  активна участь у визначенні порядку денного, надання допомоги в 

пошуку рішення, визначення крайніх термінів завершення переговорів, 

контроль над виконанням угоди. 

Виявлено, що основними засобами участі «третьої сторони» під час 

переговорів є переконання і сприяння у врегулюванні конфліктної ситуації, 

хоча й не слід виключати використання політичного та економічного тиску.   

Місія «третьої сторони» в переговорах полягає у сприянні врегулювання 

конфлікту, і її присутність під час переговорів є доволі поширеною практикою 

сьогодення. Наголошено, що найбільш дієвим способом врегулювання 

конфлікту можна вважати етап, коли досягнуті сторонами домовленості 

підкріплені системою гарантій і контролем «третьої сторони», а вирішення 

конфліктної ситуації наступає як результат виконання взятих зобов’язань. 

Як результати переговорів детально аналізуються та диференціюються 

компроміс та консенсус. Наголошено, що політична практика держав 

Європейського Союзу засвідчує, що при виборі того чи іншого механізму 

застосування політичного компромісу, сторони керуються можливістю 

досягнення вигоди для всіх сторін, вироблення домовленостей, прийнятних для 

всіх.  

Підкреслюється, що прийняття консенсусу в межах переговорів є 

можливим тоді, коли існує певний ступінь громадської згоди з питань політико-

правового устрою і проблем розвитку суспільства та країни. Принципове 

значення консенсусу полягає і в тому, що за повної одностайності  позицій всіх 

учасників процесу ухвалення рішення не вимагається. У його умовах зазвичай 

відбувається вироблення механізмів залагодження протиріч як через систему 

представницької демократії, що базується нa пріоритеті громадянських осіб, так 

і на основі демократії згоди, тобто принципів справедливого урахування 

колективних інтересів. Уточнено, що характерною умовою досягнення 

консенсусу є відсутність прямих суперечностей, хоча у переговорах допустимі 

окремі уточнення (інколи застереження) щодо рішень, які приймаються 

сторонами.   
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У третьому розділі ‘‘Переговори як спосіб  врегулювання політичних 

конфліктів в Україні на прикладі «Помаранчевої революції» та 

«Революції Гідності»’’ проаналізовані детально місце та значення 

функціонування переговорів як способу врегулювання політичних конфліктів у 

сучасній Україні.  

Дієвість «круглого столу» як різновиду функціонування переговорів під 

час «Помаранчевої революції» була обумовлена рядом аспектів: сторони 

публічно відмовилися використовувати силовий метод ведення політичної 

боротьби,  визнали, що єдиним способом врегулювання політичного конфлікту 

є переговори,  домовилися, що переговори відбуваються за участі головних 

політичних сил України, двох основних кандидатів на пост Президента 

України – В. Ющенка та В. Януковича у присутності міжнародних 

посередників. Ефективність застосування переговорів як способу 

врегулювання даного політичного конфлікту була пов’язана також із тим, що 

була чітко визначена їх мета: встановити результати  президентських виборів, 

які б відповідали демократичним стандартам, зберегти мир та унеможливити 

використання сили, продовжити політичний діалог між основними дійовими 

особами політичного конфлікту. 

Відзначено, що шляхом переговорів політичний конфлікт вдалося 

врегулювати через політичні рішення українського парламенту із урахуванням 

політико-правових рішень Верховного Суду України. Враховуючи існування 

серйозних ознак ескалації конфлікту та переходу ситуації у принципово не 

правове поле із застосуванням насильницьких методів вирішення політичних 

проблем, переговори дозволили досягнути компромісу, який забезпечив 

легальність та легітимність повторного голосування з виборів Президента   

України 26 грудня 2004 року.  

На думку Президента Польщі (1995-2005рр.) А. Квасневського, який 

виконував роль посередника, саме завдяки використанню переговорів вдалося 

прийти до мирних дій, не використовуючи силу, а вердикт Верховного Суду 

України підтвердив виконання першого пункту мети переговорів – 

встановлення результатів  президентських виборів, які б відповідали 

демократичним стандартам. На підтвердження цього, переговори 

унеможливили загострення політичного конфлікту в державі, оскільки усі 

учасники політичного протиборства разом із міжнародними посередниками 

шляхом переговорів шукали спосіб для врегулювання політичного конфлікту.  

Для розуміння суті прийнятих компромісних рішень «круглого столу» та 

їх наслідків необхідно зазначити зміни, які зазнала Конституція України. 

Відповідно до нових положень Основного Закону України внесені зміни 

змістили баланс влади в країні, трансформуючись з президентсько-

парламентської в парламентсько-президентську республіку.  

Необхідно відзначити, що ефективне залучення «третьої сторони» з боку 

Європейського Союзу засвідчило його політичну спроможність врегульовувати 

конфлікти політичними засобами, межі односторонніх політичних дій в 

Європі, небезпеку самоізоляціонізму.  Переговори з врегулювання конфлікту за 

участю міжнародних  посередників унеможливили насильницьке протистояння 
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влади та опозиції і сприяли тому, що масові акції протесту по всій Україні під 

час подій «Помаранчевої революції» пройшли без жертв.   

Натомість під час «Революції Гідності» обидві сторони не прагнули 

врегулювати ситуацію мирним шляхом, зокрема, і через переговори. Влада та 

опозиція вели діалог мовою ультиматумів, що однозначно не могло сприяти 

ефективному початку переговорів. Свої умови для старту переговорів висувала 

як опозиція, так і влада, що постійно відтерміновувало старт переговорів.  

У цьому конфлікті неефективність використання переговорів  була 

обумовлена також рядом причин. Якщо порівнювати протести 2004 р. з 

протестними акціями 2013-2014 рр., та беручи до уваги особливості 

переговорів, опозиція під час «Помаранчевої революції» була краще 

організованою та більш оперативно приймала рішення, у тому числі щодо 

початку переговорів. Під час «Революції Гідності» ситуація була 

протилежною: опозиція була «триголова», не мала єдиного лідера, 

уособлювала розрізнені опозиційні політичні сили. Якщо вже на самому 

початку розгортання акцій протестів під час Майдану 2004 р., обидві сторони 

практично у безультимативній формі домовилися сісти за стіл переговорів за 

участю міжнародних посередників, то ситуація  2014 р.була інакшою – 

постійне зволікання з переговорами тільки підвищувало конфліктогенність у 

середині суспільства. Варто відзначити відмінність ролі міжнародних 

посередників у якості «третьої сторони»: якщо  2004 р. окремі європейські 

політики негайно прибули до Києва на переговори і брали активну участь у 

врегулюванні конфлікту, то 2014р. переважали здебільшого заяви про 

«занепокоєність» та «стурбованість», ніж реальна участь «третьої сторони» у 

вирішенні політичного конфлікту. 

                                   

 

ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота є цілісним і самостійним дослідженням, у процесі 

якого автором досліджено та розкрито специфіку здійснення переговорів як 

способу врегулювання політичних конфліктів.   

Реалізація мети та виконання поставлених завдань даного дисертаційного 

дослідження зумовила наступні висновки. 

1. На основі здійснення аналізу праць зарубіжних і вітчизняних 

дослідників, присвячених ролі та значенню переговорів у врегулюванні 

політичних конфліктів, виокремлено теоретичні напрями осмислення сутності 

та функціонування переговорів у врегулюванні політичних конфліктів. 

Переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів – це процес 

міжособистісної комунікації та взаємодії суб’єктів політики, що орієнтований на 

досягненні взаємоприйнятного спільного рішення, яке дозволяє врегулювати 

існуючий політичний конфлікт.  

Беручи до уваги специфіку проблематики переговорів як способу 

врегулювання політичних конфліктів, слід відзначити, що представники різних 

наукових шкіл звертають увагу на багатовимірність феномену переговорів у 
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процесі політичних конфліктів. В. Мастенбрук відзначає, що переговори слід 

розглядати як стратегію за умови наявності взаємовиключних інтересів та 

існування взаємозалежності сторін, що сприяє пошуку оптимального рішення 

для згоди, яке є вигідним для учасників конфлікту.  Інші дослідники – Дж. 

Нірнберг та І. Росс вважають, що в контексті врегулювання політичного 

конфлікту, переговори є прагненням до консенсусу, оскільки сторони прагнуть 

здобути вигоду від переговорів. 

2. Експлікація сутності та змісту переговорів у врегулюванні 

політичних конфліктів незалежної України на прикладі «Помаранчевої 

революції» та «Революції Гідності» (як політичних конфліктів вертикального 

типу: «влада - суспільство») дають можливість виокремити специфіку 

здійснення переговорів під час врегулювання даних політичних конфліктів, які 

характеризуються спільною рисою обох політичних конфліктів - 

використанням переговорів як способу його врегулювання.   

3. «Третя сторона» в якості посередництва у переговорах сприяє 

конструктивному обговоренню і врегулюванню політичного конфлікту, 

посередник у переговорах визначає вибір остаточного рішення, який є 

прерогативою конфліктуючих сторін.  Основними аспектами функціонування 

«третьої сторони»  в переговорах є висловлення пропозицій щодо тих чи інших 

варіантів місця зустрічі сторін, активна участь у визначенні порядку денного, 

надання допомоги в пошуку рішення, визначення крайніх термінів завершення 

переговорів, контроль над виконанням досягнутої між сторонами переговорів 

угоди. Мета посередника на переговорах, а разом із тим його функціональне 

призначення, полягає не в запропонуванні готового рішення сторонам, а у 

сприянні знаходженню саме тих рішень, які б задовольнили конфліктуючі 

сторони.  

Розуміння посередництва з елементами арбітражу полягає в тому, що за 

умови, якщо сторони під час переговорів не дійдуть згоди щодо бажаного 

врегулювання проблеми, то посередник за таких умов самостійно винесе 

обов’язкове для виконання рішення щодо існуючого суперечливого питання.  

4. Дослідження консенсусу та компромісу як результатів переговорів у 

врегулюванні політичних конфліктів свідчить, що компроміс є функціонально 

дієвим у переговорах під час політичних конфліктів у державах з високим рівнем 

політичної культури. А консенсус є ефективним способом врегулювання 

політичних конфліктів, ніж компроміс. Це обумовлено тим, що  компроміс під час 

переговорів може бути прийнятий (латентно) тільки на користь однієї зі сторін 

конфлікту, тоді як консенсус полягає в тому, що інтереси всіх конфліктуючих 

сторін мають враховуватися.  

Роль фасилітатора у врегулюванні конфлікту полягає в тому, щоб сприяти 

конфліктуючим сторонам у підготовці зустрічі, забезпечити їх рівну участь в 

обговоренні, домогтися суворого дотримання порядку денного і процедури 

переговорів. 

Аналіз політичної практики держав Європейського Союзу  засвідчує, що 

при виборі того чи іншого механізму застосування політичного компромісу, 

сторони керуються можливістю досягнути вигоду для усіх сторін та напрацювати  
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домовленості, прийнятні для сторін політичного конфлікту. Специфіка 

врегулювання політичних конфліктів у країнах Європейського Союзу демонструє, 

що вибір того чи іншого способу досягнення політичного компромісу пов'язаний  

із предметом безпосереднього конфлікту, а також від його розгортання. 

5. Фактори блокування врегулювання політичного конфлікту під  час 

«Революції Гідності» полягають у тому, що опозиція, на відміну від 

«Помаренчевої революції», не мала єдиного лідера та не спромоглася зберегти 

внутрішньої єдності. У 2004 р. переговори із врегулювання політичного 

конфлікту завершилися досягненням компромісу, який дозволив опозиційному 

кандидату В.Ющенку перемогти на виборах. У 2014 р. компромісні умови, які 

були закладені в основу Угоди про врегулювання політичної кризи від 21 

лютого 2014 р., стали неприйнятними для протестувальників на Майдані, які 

вимагали відставки Президента України В. Януковича, що призвело до ескалації 

політичного конфлікту. Обґрунтовано, що одним із факторів, який унеможливив 

врегулювання політичного конфлікту під час «Революції Гідності» став вплив 

зовнішніх гравців– Російської Федерації та Європейського Союзу. Зокрема 

відзначено, що у процесі протестних акцій, протестувальники не змогли 

самоорганізуватися в окрему політичну силу, тому ініціатива була перехоплена 

парламентською опозицією, яку уособлював Голова фракції «Батьківщина» 

А.Яценюк, голова фракції «УДАР» (Український демократичний альянс за 

реформи) В.Кличко та голова фракції «СВОБОДА» О.Тягнибок.   

6. Досвід врегулювання політичних конфліктів в Україні свідчить, що 

суспільству необхідно розвивати рівень політичної культури та політичної 

комунікації. Кращим способом врегулювання політичних конфліктів має бути не 

«мова зброї», яка може призвести до невідворотних подій у державі та світі, а 

мова «переговорів», яка сприяє досягненню миру і стабільності політичної 

системи суспільства.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Герасимович В.А. Переговори як спосіб врегулювання політичних 

конфліктів  – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертаційне дослідження присвячено переговорам як способу 

врегулювання політичних конфліктів у сучасному світі.  

  У роботі зосереджується увага на таких основних факторах 

функціонування переговорів як: особистісний фактор, роль «третьої сторони» та 

компроміс і консенсус як результати переговорів.  

Поглиблено розуміння особистісного стилю ведення переговорів, який 

являє собою сукупність професійних якостей, індивідуальних рис характеру, 

зразків поведінки та особливостей комунікації, що визначають форми і методи 

взаємодії особистості з партнерами по переговорах.  

Встановлено, що значення «третьої сторони» в якості посередництва у 

переговорах є способом ефективного врегулювання політичних конфліктів.  

Визначено переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів, що є 

процесом міжособистісної комунікації та взаємодії суб’єктів політики, що 

орієнтований на досягненні взаємоприйнятного спільного рішення, яке дозволяє 

врегулювати існуючий політичний конфлікт. 

Підкреслено, що, сприяючи конструктивному обговоренню і пошуку шляху 

врегулювання конфлікту, посередник у переговорах визначає вибір остаточного 

рішення, який є прерогативою конфліктуючих сторін.  Важливість участі 

«третьої сторони» в переговорах обумовлена й тим, що посередник має володіти 

наступними якостями: бути досить обізнаним та компетентним, а відтак 

повинен досконально проаналізувати конфліктну ситуацію та професійно 

використовувати навички посередницької діяльності, а також бути 

неупередженим–  займати нейтральну позицію, не надаючи підтримки жодній зі 

сторін конфлікту.  

Вперше системно та комплексно проаналізовано місце та значення 

переговорів у врегулюванні політичних конфліктів незалежної України на 
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прикладі «Помаранчевої революції» та «Революції Гідності». 

Ключові слова: переговори, політичний конфлікт, особистісний стиль, 

«третя сторона», компроміс, консенсус, «Помаранчева революція», «Революція 

Гідності».  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Герасимович В.А. Переговоры как способ урегулирования 

политических конфликтов - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 - политические институты и процессы. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования 

и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертационное исследование посвящено переговорам как способа 

урегулирования политических конфликтов в современном мире. Определена и 

раскрыта специфика осуществления  переговоров как способ урегулирования 

политических конфликтов.   

В работе концентрируется внимание на следующих основных факторах 

функционирования переговоров как: личностный фактор, роль «третьей 

стороны», а также компромисс и консенсус как результаты переговоров. 

Углубленно понимание личностного стиля ведения переговоров, который 

представляет собой совокупность профессиональных качеств, индивидуальных 

черт характера, образцов поведения и особенностей коммуникации, 

определяющие формы и методы взаимодействия личности с партнерами по 

переговорам.  

Установлено, что значение «третьей стороны» в качестве посредничества в 

переговорах является способом эффективного урегулирования конфликтов. При 

этом надо подчеркнуть, что, способствуя конструктивному обсуждению и 

поиску пути урегулирования конфликта, посредник в переговорах определяет 

выбор окончательного решения, который является прерогативой 

конфликтующих сторон.  

Под переговорами как способом урегулирования политических 

конфликтов следует понимать процесс межличностной коммуникации и 

взаимодействия субъектов политики, который ориентирован на достижении 

взаимоприемлемого общего решения, которое позволяет урегулировать 

существующий политический конфликт. 

Важность участия «третьей стороны» в переговорах обусловлена и тем, 

что посредник должен обладать следующими качествами: быть достаточно 

осведомленным и компетентным, а затем должен досконально проанализировать 

конфликтную ситуацию и профессионально использовать навыки 

посреднической деятельности, а также быть беспристрастным – занимать 

нейтральную позицию, не предоставляя поддержки одной из сторон конфликта.  

Впервые системно и комплексно проанализированы место и значение 

переговоров в урегулировании политических конфликтов независимой Украины 

на примере «Оранжевой Революции» и «Революции Достоинства». 
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Ключевые слова: переговоры, политический конфликт, личностный 

стиль, «третья сторона», компромисс, консенсус, «Оранжевая революция», 

«Революция Достоинства». 

 

ANNOTATION 

 

Gerasimovich V.А. Negotiations as a way of resolving political conflicts. - 

Μanuscript.  

The dissertation for a Candidate Degree in Political Sciences, speciality 

23.00.02 – “Political Institutions and Processes”. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to negotiations as a way of resolving political 

conflicts in the modern world. The work focuses on such key factors in the 

functioning of the negotiations as - personal moment, the role of the "third party" and 

the consensus and consensus as the outcome of the negotiations. 

The thesis is the first in the Ukrainian political science complex theoretical and 

practical research devoted to negotiations. Within the framework of the work, both 

theoretical aspects of the functioning of the negotiations and the practical moments, 

embodied in a thorough analysis of them in modern Ukraine, have been taken into 

account, for example, with the Orange Revolution and the Prosperity Revolution. 

Accordingly, it has been proved that this or that stage of the negotiation process 

–  preparation, negotiations itself, the results and implementation of the agreements - 

is essentially the key, and therefore they are interrelated, allowing agreement and 

obtaining the desired result for both parties. 

The importance of the participation of a "third party" in the negotiation process 

is also due to the fact that the intermediary must have the qualities: to be 

knowledgeable and competent, and therefore must thoroughly analyze the conflict 

situation and professionally use the skills of mediation, and be impartial - to take a 

neutral position, not providing support to none of the parties to the conflict. The main 

aspects of the functioning of the "third party" in the negotiation process are: the 

expression of proposals for those or other options for the meeting place of the parties; 

active participation in determining the agenda, forming a working and informal 

atmosphere; Assist in finding solutions; definition of deadlines for the completion of 

negotiations; control over the implementation of the agreement reached between the 

parties to the negotiation process. 

At the scientific level, it has been substantiated that consensus and compromise 

are not absolutely effective political mechanisms in resolving political conflicts, 

especially if they are achieved only for the sake of the "end", not for the sake of a 

peaceful and stable situation in society. It has been established that a compromise may 

be a functionally effective aspect of the negotiation process in the conflicts of those 

states in which citizens have developed a political culture, and thus a genuine dialogue 

between the authorities and the population of the country is established. In turn, it 

emerged that consensus is a more effective mechanism for resolving internal political 

conflicts, since during the negotiations a compromise can be adopted (latently) only in 

favor of another, while consensus is that the interests of all parties must be taken into 
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account. 

For the first time, systematically and comprehensively analyzed the place and 

significance of political negotiations in the settlement of internal conflicts of 

independent Ukraine on the example of the "Orange Revolution" and "Revolution of 

Dignity". Accordingly, it was disclosed that the political negotiations that took place 

in the format of the round table during the "Orange Revolution" have become an 

effective way to resolve this internal political conflict in Ukraine. The personality 

factor in the personality of the President of Ukraine (1994-2004) L. Kuchma, the 

balanced and objective position of the "third party" in the talks led by the President of 

the Republic of Poland (1995) was the main aspects that contributed to the peaceful 

settlement of the political complexity of the time in Ukraine. -2005) A. Kvasnevsky, 

as well as the search and acceptance of compromise, and not consensus as a result of 

political negotiations. Instead, it was analyzed that the ineffectiveness of political 

negotiations during the "EuroMaydan" was due to many factors. Among them: the 

conflict was not so much between the authorities and the opposition (in the case of the 

events of 2004-2005), but between the authorities and the people; conflicting parties 

used for the most part during talks in the language of ultimatums rather than looking 

for ways to resolve the conflict by adopting a compromise or consensus; in the case of 

the events of 2004-2005, the "third party" did not play a significant role in the 

negotiation process, which also contributed to the bloodshed. The inability to resolve 

this political conflict through political negotiations was due to the weak "personal 

aspect" of the negotiators: if the power was weak because of its inconsistency and 

intransigence, then the opposition was the one because there was no single leader. 

Key words: negotiations, internal conflict, personal style, "third party", 

compromise, consensus, "Orange Revolution", "Revolution of Dignity". 

 

 


