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АНОТАЦІЯ 

Герасимович В.А. Переговори як спосіб врегулювання  політичних 

конфліктів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що політична ситуація, яка 

складається у світі та Україні, потребує переосмислення та дослідження багатьох 

процесів, зокрема, процесів політичної комунікації під час конфліктів. 

Незважаючи на те, що  рівень конфліктності в нашій державі  та світі досяг уже 

перманентного характеру, тема переговорів як способу врегулювання політичних 

конфліктів  є не достатньо вивченою в українській політичній науці.   

У дисертаційній праці визначено та розкрито специфіку здійснення 

переговорів як способу врегулювання політичних конфліктів. У цьому контексті 

важливим постає розуміння  особливостей підготовки, проведення та наслідків 

переговорів у врегулюванні суперечностей між тими чи іншими гравцями 

політичних, соціальних або військових подій.  Автором зосереджена увага на 

таких основних факторах функціонування переговорів як  особистісний фактор, 

роль «третьої сторони», а також  комроміс і консенсус як результати переговорів.  

Сукупність методології дослідження становлять діалектичний, історико-

логічний, міждисциплінарний, системний та порівняльний методи. Докладніше 

зазначені методи характеризуються у відповідному розділі дисертаційної роботи. 

Наукова  новизна дисертації  полягає в тому, що проведене дослідження є 

першим в українській політичній науці комплексним та системним дослідженням  

переговорів як способу врегулювання політичних конфліктів на прикладі 

України.  

На основі здійснення комплексного узагальнення теоретичних 

напрацювань зарубіжних та вітчизняних учених щодо переговорів як способу 
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врегулювання політичних конфліктів було запропоновано авторське визначення 

переговорів як способу врегулювання політичних конфліктів.  

Вперше було здійснено порівняльний аналіз  сутності та змісту переговорів 

у врегулюванні політичних конфліктів сучасної України на прикладі 

«Помаранчевої революції» та «Революції Гідності», а також проаналізовано 

документи  та рішення, які ухвалювалися під час переговорів. Автор розкрив 

особливості переговорів під час врегулювання даних політичних конфліктів.  

Встановлено, що особистісний фактор під час переговорів вимагає від 

учасників наявності певних професійних навичок та особистісних якостей. 

Зокрема, 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.  

Уточнено, що «третя сторона» в якості посередника у переговорах сприяє 

конструктивному обговоренню і врегулюванню політичного конфлікту. У 

дисертаційній роботі наголошено, що основними аспектами функціонування 

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

варіантів місця і часу проведення зустрічі сторін, участь у визначенні порядку 

денного, сприяння пошуку взаємоприйнятного для сторін рішення, визначення 

термінів завершення переговорів та здійснення  контролю над виконанням 

досягнутої між учасниками переговорів угоди.  

У дисертаційній праці набуло подальшого розвитку дослідження понять 

консенсусу та компромісу як результатів переговорів у врегулюванні політичних 

конфліктів. Автор встановив, що компроміс є функціонально дієвим у 

переговорах під час політичних конфліктів у державах з достатньо високим 

рівнем політичної культури. Було 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.  
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Крім того, теоретичні положення дисертації 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 та 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.  

Ключові слова: переговори, політичний конфлікт, особистісний стиль, 

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

Гідності».  
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ANNOTATION 

 

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

Qualification research paper based on the manuscript copyright.  

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, 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 talks as - personality factor, the role of "third party" and trade unions and 

consensus as the result of negotiations. 

The urgency of the topic of research is due to the fact that the events of the post-

bipolar world make world leaders even more difficult to turn to talks as a way of 

regulating both international and conflicts in different parts of the globe. The events in 

Iraq, Syria, the Korean peninsula and other "hot spots" of the Earth are inevitably 

linked with the fact that talks are particularly relevant in order to resolve conflicts and 

establish peace. As a result, it is particularly important to understand the specifics of 

the preparation, conduct and consequences of negotiations in resolving contradictions 

between political or social players or other military players. 

The emphasis on the study of negotiations is due to events in the independent 

Ukraine, including and modern – Operation of the Joint Forces (by May 2018 - ATO) 

in the East of Ukraine and the annexation of the Crimea by the Russian Federation. 

Despite the ever-increasing level of conflict in Ukraine, the topic of negotiations as a 

way of resolving political conflicts is not yet sufficiently investigated in fundamental 

scientific research in domestic political science. 

The dissertation is the first in the national political science complex theoretical 

and practical research devoted to negotiations. As part of the work, both theoretical 

aspects of the functioning of the negotiations and the practical moments that were 
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embodied in their in-depth analysis in contemporary Ukraine, such as the Orange 

Revolution and the Revolution of Dignity, were taken into account. 

The author's definition of negotiations as a way of resolving political conflicts 

are a process of interpersonal communication and interaction between policy makers, 

aimed at achieving a mutually acceptable joint solution that allows to resolve an 

existing political conflict. 

It is established that their national style plays a significant role in the context of 

forming a personal style of negotiation. Among the factors that influence the 

development of negotiating styles are both subjective and objective. According to the 

first one, individual, psychological and communicative qualities, professional 

competence of participants, and other specific negotiating situations, goals and 

objectives of the parties, balance of forces. 

The significance of the "third party" as mediation in the negotiations is defined, 

which consists in helping to constructively discuss and find solutions for resolving the 

political conflict; the mediator in the negotiations determines the choice of the final 

decision, which is the prerogative of the conflicting parties. The main aspects of the 

"third party" participation in the negotiations are: to make suggestions regarding 

different options of the meeting place of the parties; active participation in determining 

the agenda; assistance in finding solutions; definition of deadlines for the completion 

of negotiations; control over execution of the agreement. 

At the scientific level, there are features of consensus and compromise in the 

context of the settlement of political conflicts. Thus, it has been proved that consensus 

can be more effective in resolving political conflicts than a compromise, since during 

negotiations the latter can be (latent) only in favor of another, while the first is that the 

interests of all parties must be taken into account. At the same time, a compromise 

may be a functionally effective aspect of negotiations during political conflicts in those 

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

between the authorities and the population of the country is established. It is 

generalized that consensus and compromise are not absolute about effective political 
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results in the settlement of political conflicts, especially if they are achieved for the 

purpose of formal decision-making rather than for the settlement of a political conflict. 

After analyzing political conflicts in Ukraine on the example of the "Orange 

Revolution" and "Revolution of Dignity", the peculiarities and significance of 

negotiations as a way of resolving political conflicts were identified. For the "Orange 

Revolution" as a vertical political conflict, the negotiations became an effective way of 

resolving it through the effective functioning of the personal factor in the person of 

then-President of Ukraine L. Kuchma, the objective position of the "third party" 

represented by the President of Poland A. Kwasniewski, as well as the search and 

acceptance of the compromise itself as a result of the negotiations. In turn, the talks did 

not become effective for resolving another political conflict in Ukraine, namely the 

"Revolution of Dignity". The inability of the negotiators to resolve this political 

conflict is related to the weak position of the personal factor both among the 

authorities and the opposition, the failure of the "third party" to influence the parties to 

the conflict in order to prevent the growth of the protest in the bloodshed, as well as 

the lack of control over the partial, or complete noncompliance with the compromise 

reached. 

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

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

 

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 
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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 

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.  
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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 
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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 

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 
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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, 

2016р.), Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

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

філософського факультету – 2018» (Київ,2018р.). 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 186 сторінок. Список використаних 

джерел нараховує 182  найменувань на 18 сторінках.  
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ЯК СПОСОБУ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ 

Створення  1945 року Організації Об’єднаних Націй (ООН) поклало 

початок масштабного використання переговорів як основного засобу 

врегулювання міжнародних та внутрішніх політичних проблем. З настанням 

процесу глобалізації та зростаючої взаємозалежності держав стала 

збільшуватися і роль переговорів у політиці. Серед причин посилення значення 

переговорів називають появу глобальних проблем, рішення яких неможливе в 

межах зусиль однієї держави [151, с. 20]. Разом із тим нерідко локальні, 

внутрішньодержавні конфлікти стають предметом глобальної дискусії та 

міжнародного діалогу.  

Загалом треба зазначити, що політологічний словник дає наступне 

тлумачення поняття  політичний конфлікт: «політичний конфлікт» – (від лат. 

сonflictus – зіткнення) – зіткнення, протиборство різних соціально-політичних 

сил, суб’єктів політики в їх прагненні реалізувати свої інтереси та цілі, пов’язані 

перш за все з боротьбою за владу, її перерозподіл, зміну свого політичного 

статусу, а також з перспективами розвитку суспільства» [160, с.525].  В основі 

політичного конфлікту закладені соціальні, економічні, етнічні і політичні 

суперечності, що об’єктивно притаманні для кризових та перехідних періодів 

розвитку суспільства. 

У контексті нашого дослідження важливим є наголосити на відмінності 

політичного конфлікту від політичної кризи. «У вітчизняній науковій традиції 

поняття, як зауважує О. Лященко, політичної кризи чітко не визначено. З одного 

боку, це особливий стан у розвитку і функціонуванні політичної системи, 

передусім владних структур, що виникає внаслідок загострення суперечностей 

між суб’єктами політичного життя. Тобто криза є вторинним, похідним явищем 

від суперечностей і конфліктів. З іншого – стверджується, що криза означає 

«тимчасове призупинення» або припинення функціонування окремих елементів 

чи інститутів політичної системи. З цього погляду, криза є останньою фазою 
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розвитку конфлікту, його кульмінацією, після подолання якої або конфлікт може 

бути вирішено, або ж руйнація набуває незворотного характеру» [87, с.43]. 

Відповідно ми притримуємося у представленому дисертаційному дослідженні 

першого підходу, який зазначає, що конфлікт породжує кризу. 

Необхідно зазначити,  що існуює ряд класифікацій політичних конфліктів. 

Так одна з них розрізняє три основних типи політичних конфліктів: 

1. Конфлікти інтересів. 

2. Конфлікти цінностей. 

3. Конфлікти ідентифікації. 

Надалі розглянемо кожен із них у загальних рисах.  

Відома українська дослідниця С. Денисюк зазначає: «Конфлікт цінностей, 

зокрема, постає як зіткнення різних ідеологічних концепцій, розбіжності між 

якими виступають основними передумовами конфлікту (ліві – праві, ліберали – 

консерватори, комуністи – соціал-демократи). Конфлікт інтересів пов’язаний, у 

першу чергу, із зіткненням політичних та соціально-економічних інтересів, які 

призводять до конфлікту між владною правлячою верхівкою та широкими 

верствами населення. Конфлікт ідентифікації простежується тоді, коли 

вирішується питання щодо визначення громадянином тієї чи іншої країни своєї 

етнічної та громадянської належності. Сутність конфлікту полягає в тому, що 

частина населення не бажає визнавати себе громадянами тієї держави, на 

теренах якої вони в даний час проживають» [114, с.347-348]. 

Разом із тим політичний конфлікт  може бути в залежності  від рівня 

учасників міжнародним, державним, регіональним або місцевим. Визначимо і 

розглянемо в загальних рисах, що таке внутрішній політичний та міжнародний 

конфлікт.  

Як зазначає Т. Яхно, «міжнародним конфліктом є конфлікт, який виникає 

за участі двох чи декількох міжнародних акторів та має міжнародно-політичні 

наслідки; об'єкт конфлікту при цьому виходить за межі юрисдикції будь-якого з 

його учасників» [174, с.109]. 
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Відповідно до цього визначення, даний тип політичних конфліктів має 

таку специфіку: 

«- учасниками можуть бути як держави, так й інші міжнародні актори, 

спроможні переслідувати політичні цілі; 

- міжнародний конфлікт може розпочатися як внутрішній, але його 

ескалація здатна виводити об'єкт конфлікту за межі юрисдикції його учасників, 

внаслідок чого він призводить до міжнародних наслідків; 

- розвиток міжнародного конфлікту відбувається в специфічних умовах 

анархії міжнародної системи, яка зменшує ефективність міжнародно-правових 

інструментів його вирішення; 

- міжнародний конфлікт може набувати різних форм, і часто поняття, які 

асоціюються з конфліктом, позначають лише один із можливих шляхів його 

вирішення (наприклад, ультиматум)» [174, с.108]. 

Також потрібно підкреслити, що внутрішній конфлікт – це стан політичної 

системи суспільства (держави), який виявляється у поглибленні та загостренні 

наявних конфліктів, різкому посиленні політичної напруженості в середині 

певної країни. Через це внутрішній політичний конфлікт – це перерва у 

функціонуванні будь-якої системи з позитивним або негативним для неї 

наслідком. Загалом виокремлюють такі політичні кризи: урядові, парламентські, 

конституційні, загальнонаціональні [174, с.110].  

Крім цього варто зазначити, що внутрішньополітичні конфлікти також 

поділяються на позиційні (горизонтальні) й опозиційні (вертикальні). Суб'єктами 

позиційних внутрішньо-політичних конфліктів виступають політичні інститути 

та організації, які здійснюють владу і керівництво в рамках даної системи, але 

займають різні позиції. Такі, наприклад, органи і зайняті в них групи людей, що 

представляють різні гілки державної влади. Предмет таких конфліктів – окремі 

елементи політичної системи і політики правлячих кіл, які не відповідають у 

повній мірі інтересам і цілям системи й окремих угруповань правлячих сил. Їх 

вирішення веде до часткових змін. Це часткові конфлікти. Суб'єктами 

опозиційних внутрішньополітичних конфліктів виступають, з одного боку, 
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пануючі еліти, які виражають інтереси партії, державні інститути, організації та 

лідери, з іншого – організації, що представляють підвладні маси, а також 

політично активні групи, що виступають проти існуючих порядків і панівної 

політичної влади. Предметом конфлікту в даному випадку є існуюча система 

державної влади в цілому і існуючий режим. Кінцевий підсумок дозволу 

конфлікту – зміна політичної системи. Конфлікти подібного роду називають 

радикальними [113, c.292-293]. З огляду на вищезазначене, можемо зробити 

висновок, що політичні конфлікти в сучасній Україні – «Помаранчева 

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

конфліктів.  

У контексті нашого дослідження важливим є той факт, що існує дві 

узагальнені концепції завершення конфлікту: врегулювання і вирішення. Сучасні 

дослідники по-різному ставляться до понять «вирішення конфлікту» і 

«врегулювання конфлікту». Більшість із них навіть ототожнюють ці поняття, але 

деякі, цілком доцільно, проводять чіткі  розмежування між ними. Англо-

німецький соціолог, політолог Р. Дарендорф, наприклад, вважає, що 

застосування терміну «врегулювання» до конфлікту є набагато точнішим, аніж 

застосування терміну «вирішення» [37,с.143].  

Поняття «вирішення конфлікту», на його думку, «відбиває соціологічно 

помилкову ідеологію, згідно якої повне усунення конфлікту є можливим». Той 

же Р. Дарендорф стверджує, що соціальні конфлікти, які систематично 

виростають із соціальної структури протиріччя, принципово не можна 

«вирішити» у сенсі його остаточного усунення. Розрізняючи поняття «вирішення 

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

«врегулювання конфлікту», і надалі будемо користуватися іншим терміном. 

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

до необхідності припинити конфліктні дії, однак прагнення досягти первинні 

цілі у них може зберігатися. 

Інша дослідниця М. Лєбєдєва в цьому контексті зауважує, що 

«врегулювання конфлікту зосереджено на з’ясування аспектів врегулювання 
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конфлікту або його управління. Цей вектор є традиційний і тому теоретично 

краще розроблений. Він спрямований на розкриття недопущення або 

трансформації конфлікту, або на завершення конфліктної ситуації, зменшення 

ворожості у відносинах, відмова кожного учасника від односторонніх дій і 

перехід до пошуку спільного вирішення проблеми» [77, с.120]. 

У свою чергу вирішення конфлікту орієнтоване не на вивчення 

можливостей згладжування суперечностей, а на висвітлення шляхів його 

врегулювання. Відповідно предметом дослідження є техніка переговорів, яка 

цікавить науковців лише тоді, коли вона допомагає врегулюванню 

суперечностей.   

Д. Мітчелл виокремлює наступні параметри, на основі яких можна зробити 

висновок про те, що конфлікт є дійсно вирішеним: 

«- зникнення з політичного порядку денного існуючої проблеми; 

- рішення приймається, як на рівні еліт, так і на рівні мас, тобто всіма 

учасниками конфлікту; 

- угода є головною за умови відсутності потреби в підтримці умов угоди 

третьою стороною; 

- сприйняття учасниками переговорів досягнутної угоди  як чесної і 

справедливої; 

- встановлення через прийняту угоду конструктивних стосунків між 

протиборчими сторонами» [78, с.112-113]. 

Через це переговори як один із способів врегулювання політичних 

конфліктів є невід’ємною частиною політичного життя суспільства. Основа 

будь-яких переговорів складає комунікація учасників, яка має спрямовуватися на 

спільне вирішення поставленої проблеми, пошук альтернативних варіантів 

розвитку ситуації, досягнення згоди, уникнення зростання конфліктної напруги 

серед сторін. 

На сьогоднішній день чітко простежується тенденція до збільшення 

переговорних контактів у різних сферах життя. Сучасну політику, дипломатію, 

внутрішню та зовнішню торгівлю, роботу міжнародних міждержавних 
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організацій наразі складно уявити без переговорів. Переговори прийнято 

вважати особливо ефективним та перевіреним часом комунікаційним засобом, 

який покликаний сприяти зростанню взаєморозуміння, допомагати здійснювати 

співробітництво між державами, політичними силами, громадськими 

організаціями, окремими політиками. 

Ретельна підготовка до переговорів разом із міжособистісними 

відносинами між учасниками, їхнім професіоналізмом, життєвим та 

професійним досвідом, рівнем володіння та розуміння предмету обговорення і 

визначають складові ефективності переговорів. Переговори є цивілізованим, 

демократичним способом відстояти та захистити свої інтереси, окреслити свою 

позицію з того чи іншого питання, власне бути зрозумілим та почутим не лише 

на побутовому рівні, але й на державному та міждержавному. Загальновідомо, 

що переговори набули важливого значення в різних сферах діяльності людини. 

Це складний та відповідальний процес, що вимагає від учасників не лише 

необхідних навичок переговорної взаємодії, але й вміння сприймати й розуміти 

один одного, йти на поступки та приборкувати власні амбіції [30,с.295]. 

Вивченням питання переговорів цікавилися багато зарубіжних вчених, 

зокрема, таких як І. Василенко, М. Лєбєдєва, В. Мастенбрук, Р. Фішер, У. Юрі та 

ін. Так, зокрема, В. Мастенбрук стверджує, 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 [87, с. 15]. 

Спеціаліст із теорії політичних переговорів І. Василенко дала своє 

визначення процесу переговорів: «Переговори можна визначити як науку та 

мистецтво досягнення політичної згоди в умовах конфліктного протистояння 

сторін» [16, с.11]. М. Лєбєдева  розглядає переговори у парадигмі конфлікту: 

«переговори є ні що інше, як подоланий конфлікт сторін» [79,с.155]. 

Cучасні дослідники у своїх тлумаченнях переговорів роблять акценти на 

різні сторони переговорів. Наприклад, Дж. Ніренберг та І. Росс [94, c. 9] 

вбачають у переговорах,  перш за все,  прагнення  до консенсусу: для них 
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важливо, щоб усі сторони отримали вигоду від переговорів. Розглядаючи 

психологічні аспекти переговорів, К. Селлих та С. Джейн [128, c.17] 

стверджували, що переговори – це ситуація взаємозалежності, оскільки в ній 

один учасник переговорів здійснює вплив на іншого. 

Французький дослідник Л. Белланже розглядає переговори у такому 

ракурсі: «Переговори дозволяють знаходити прийнятне врегулювання для 

збереження чи розширення власної свободи, свого «Я», своєї особистості перед 

обличчям іншої людини, правил, цілей, перед розвитком світу та його структур»   

[8, c.17]. Тому в переговорах він вбачає вказівку на колективну волю до змін, 

орієнтовану на дедалі активнішу участь в усіх головних рішеннях, які 

стосуються повсякденного життя. Разом із цим Б. Саркисян визначає переговори 

як взаємне спілкування і підкреслює, що вони у сфері політики можуть 

слугувати однією з форм шахрайства [124, c.23]. 

Загалом треба відзначити, що класики теорії переговорів Р. Фішер та 

У.Юрі визначають політичні переговори як «метод досягнення згоди… без 

поразки сторін» [149, с. 15]. Водночас американські дослідники С. Джейн та 

К.Селлих стверджують, що учасники переговорів здійснюють вплив один на 

одного, а відтак є  взаємозалежними [128, с. 18]. 

Загальновідомо, що переговори є складним процесом, який включає в себе 

наступні складові: 

– пошук згоди між сторонами, що мають відмінні інтереси; 

– дискусія щодо розбіжностей в учасниках конфлікту для пошуку 

прийнятного рішення; 

– дискусія між сторонами для подолання розбіжностей; 

– обмін поступками; 

– тривале спілкування між сторонами з різними інтересами, під час якого 

вони досягають згоди чи не досягають її в залежності від очікуваних учасниками 

наслідків.  

Американський теоретик з конфліктології Т. Шеллінг говорить про 

переговори як стратегію протиборства. Згідно з його концепцією, за певних 
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ситуацій, коли переговори спрямовуються на односторонню перемогу, 

переговори можуть залишатися частиною конфлікту, а прийняте рішення – лише 

тимчасовим компромісом на противагу використанню силових методів [134, с. 

117]. 

Зарубіжний 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. 

Переговори зазвичай ведуть від власного імені або від імені якоїсь групи. 

Специфічність переговорів полягає в тому, що учасники в межах встановленої 

процедури мають втілювати в життя чи захищати свої інтереси. Дослідник, 

посилаючись на думки інших фахівців, робить висновок, що переговори – це 

спільна діяльність з партнером, процес скоординованих дій суб’єктів для 

досягнення домовленостей. Не дивлячись на розбіжності між партнерами з 

переговорів, їх учасники, сівши за стіл, тим самим погоджуються на спільну 

діяльність, незалежно від типу переговорів чи якихось інших обставин [90, с. 

88]. 

Переговори характеризуються тим, що інтереси сторін можуть частково 

збігатися та частково розходитися. Цю точку зору підкреслюють дослідники 

Р.Фішер та У. Юрі. Так, зокрема, у роботі «Шлях до згоди чи переговори без 

поразки» вони відзначають, що переговори спрямовані на досягнення згоди в 

умовах, коли сторони мають частково схожі та частково протилежні інтереси 

[Див.: 149]. Разом з цим Ф. Ікле у праці «Як держави ведуть переговори» пише 

про те, що у безпосередніх учасників переговорів повинні бути єдині, спільні 

інтереси і одночасно конфлікт інтересів [78, с. 184–185].  

Говорячи про відмінності в інтересах та позиціях сторін, варто наголосити 

на тому, що це не тільки інтереси, які суперечать один одному.  У цьому 

контексті російський вчений В. Удалов зауважує, що серед інтересів слід 

виокремити взаємовиключні інтереси та інтереси, які не перетинаються. 

Наявність взаємовиключних інтересів означає, що сторони прагнуть одного й 
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того ж самого, наприклад, претендують на одну територію. Інтереси, які не 

перетинаються, передбачають, що їхня реалізація жодним чином не впливає на 

інтереси інших держав, тобто такі інтереси абсолютно нейтральні, і кожен із 

учасників може їх реалізувати самостійно. 

Переговори прийнято розділяти на два типи: 

– переговори у межах конфлікту; 

– переговори у межах співпраці [30, c.295]. 

Коли переговори відбуваються у межах співпраці, то шансів досягти 

успіху, знайти порозуміння та спільний вихід із складної ситуації або навпаки 

налагодити ефективне співробітництво значно більше, оскільки переговори 

відбуваються у конструктивній атмосфері, і не існує жодних передумов «гасити 

пожежу» і знаходити спільну мову. Завдання такого роду переговорів  у тому, 

щоб дійти згоди про досягнення бажаних цілей і організувати взаємодію таким 

чином, щоб обидві сторони вбачали у співробітництві сенс. Коли переговори 

відбуваються в межах конфлікту, основний акцент слід робити на те, щоб 

сторони готові були йти на певні поступки, оскільки тверде і наполегливе 

відстоювання власної позиції і небажання поступатися, шукати компроміс, 

зберігає високий градус конфліктності і не може сприяти успішному та 

ефективному врегулюванню конфлікту.  

Разом із тим переговори у межах конфлікту можуть стати успішними тоді, 

коли: 

-  визначеним чітко є предмет конфлікту; 

-  учасники конфлікту відкидають можливість застосовувати погрози та 

будь-який силовий тиск; 

-  стосунки учасників є ширшими, ніж розгляд тільки до врегулювання 

конфлікту, а охоплюють багато сфер, де інтереси сторін збігаються; 

-  сили сторін є рівними; 

-  обговорюється не велика кілкість питань.  

Доцільно зазначити, що значний внесок у дослідження переговорів 

здійснили американські дослідники Ю. Б. Гермейер, Р. Льюс, О. Моргенштерн, 
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Дж. Нейман, X. Райффа, які застосували математичну теорію ігор. У межах цієї 

теорії переговори поділяються на наступні типи: 

1) переговори з «нульовою сумою», в яких виграш одного учасника – 

рівень програшу іншого, і тому сума виграшів рівна нулю. При такому підході 

одна сторона отримує все, а інша програє абсолютно все; 

2) переговори як ігри з «ненульовою сумою», в яких ніхто не виграє і не 

програє, однак більше виграють і менше програють, якщо вони співпрацюють 

один з одним. 

Даний підхід у більшій мірі розкриває переговори як інструмент 

досягнення домовленостей не за допомогою сили чи погроз, а шляхом пошуку 

взаємоприйнятних рішень. 

Найчастіше переговори прагнуть вести з позиції сили. Це найпоширеніший 

варіант ситуації, який трапляється на практиці. Одна сторона диктує свої умови 

іншій, використовуючи методи примусу. Але з наявності спільних та 

протилежних інтересів сторін слідує те, що у випадку силового диктату, 

переговори перестають бути переговорами, і тому конфлікт може взяти верх.  

Зарубіжна дослідниця І. Василенко стверджує, що міжнародні політичні 

переговори є специфічним видом міжособистісної взаємодії іноземних 

партнерів, що орієнтовані на врегулювання конфлікту чи організацію співпраці і 

передбачають спільне прийняття певного рішення, що має міжнародне значення 

[17, с. 9]. 

На відміну від інших видів спілкування, переговори характеризує 

наявність проблеми, яку варто вирішити спільними зусиллями. М. Лєбєдєва 

говорить, якщо немає проблеми, то це дискусія, обговорення, консультація, 

нарада, але не переговори. Переговори – це той вид міжособистісного 

спілкування, якому притаманне спільне вирішення проблеми. Тут варто 

підкреслити слово «спільне», оскільки при односторонніх діях сторони також 

намагаються вирішити проблему чи конфлікт, але вже кожен своїм, окремо 

узятим способом [78,c.134].  
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Разом із тим треба підкреслити, якщо на Заході у другій половині 

ХХстоліття досить активно розробляється дана проблематика. На думку 

М.Добрової, «як не прикро визнавати, але в цей час дослідження в українській 

науці дещо загальмувалися, на відміну, наприклад, від Росії. Так, в російській 

конфліктології наголос робиться не стільки на врегулювання конфліктів (хоча і в 

цій галузі були роботи, що освітлювали разні аспекти врегулювання 

конфліктів,правові аспекти конфліктів і досвід правових рішень щодо 

миротворчих операцій тощо), скільки на виявлення причин розвитку конфліктів, 

як в теоретичному плані, так і в плані аналізу конкретних конфліктів у 

політичній діяльності [41,c.30]. При цьому особлива увага приділяється етнічним 

конфліктам і причинам їх виникнення, оскільки ці конфлікти стають найбільш 

поширеними і небезпечними в Росії. Частково такий акцент на закономірностях 

розвитку конфліктів, а не на процесі їх врегулювання обумовлений науковою 

традицією Росії на відміну, наприклад, від американської науки, де сильна 

орієнтація на прагматизм, і тому багато уваги приділялося технологіям ведення 

переговорів і технології врегулювання конфліктів. У Європі, і в Росії зокрема, в 

більшості випадків вивчалися самі чинники, що породжують те або інше явище.  

Загалом французький дипломат Ж. Камбон зауважує, що той, хто вимовляє 

слово «переговори», хоча б частково, передбачає угоду. Початок переговорів не 

означає, що сторони знайдуть взаємоприйнятне рішення. Переговори 

представляють неординарний процес і складаються з декількох стадій, які 

відрізняються своїми завданнями.  

Дипломат Ю. Дубінін представляє детальну характеристику етапів 

переговорів у політиці: 

1. Задум переговорів. Підготовка перегорів: 

– Формування делегації. 

– Директиви. 

– Інші складові переговорів. 

2. «Переговори про переговори» чи попередні переговори. 

– Тема і порядок денний. 
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– Склад та рівень учасників. 

– Місце переговорів. 

– Правило процедури. 

3. Власне переговори чи переговори за столом: 

– Дослідницька фаза. 

– Розгляд пропозицій. 

– Редагування підсумкових документів. Схвалення підсумкових 

документів [42, с. 111]. 

Утім доречно узагальнити і виділити наступні стадії переговорів:  

- підготовка до переговорів;  

- процес їх ведення та досягнення; 

- аналіз результатів переговорів і виконання досягнутих 

домовленостей [42, с. 113]. 

Розглянемо кожен із цих етапів далі більш детально.  

Важливою передумовою проведення ефективних та успішних переговорів 

є підготовка до них, тобто – перша стадія. Результат підготовки повинен 

полягати не лише у напрацюванні дій, виробленні аргументів та пропозицій, а й 

у готовності суб’єкта переговорів вміло імпровізувати на високому рівні. 

Ухвалюючи рішення щодо участі у переговорах, треба критично оцінити не 

лише їх перспективи, але й власні сили, зважити усі «за» та «проти», 

переконатися в тому, що вони можуть принести бажаний результат. У 

переговорах не слід керуватися правилом Наполеона: «потрібно вступити в бій, а 

потім подивимося» [9, c. 126]. 

Фахівці стверджують, що обов’язковими складовими підготовки до 

переговорів є наступні:  

– аналіз теми переговорів, політичної ситуації навколо якої вони 

відбуватимуться;   

– розгляд  усіх  можливих  варіантів майбутнього рішення, пошук 

інформації щодо учасників переговорів, розробка інструкцій членам делегації. 
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 Важливим елементом підготовки до переговорів є чіткий аналіз сильних 

та слабких сторін учасників з метою ухвалення рішень із урахуванням належних 

висновків з даного зіставлення. 

Разом із цим Р. Фішер і У. Юрі виокремлюють два основних етапи у 

процесі підготовки до переговорів: 

– стадія аналізу: збір інформації і діагноз ситуації навколо переговорів; 

– стадія планування: розробка концепції переговорів і варіантів вирішення 

проблеми, визначення основної стратегії і тактики [10, с. 31]. 

Варто зазначити, що дослідники виокремлюють також етап узгодження 

організаційних питань із партнерами, суть якого полягає у визначенні порядку 

денного, місця та часу проведення переговорів, їхнього політичного статусу. 

Доречно зазначити і думку Ф. Бег’юлі. Він запропонував свій  варіант  

детального  планування підготовчого етапу переговорів, виокремивши наступні 

стадії: 

«– постановка задач, збір інформації; 

– аналіз позиції протилежної сторони і складання психологічного портрету 

партнерів; 

– вибір стратегії і тактики, визначення концепції переговорів; 

– вирішення організаційних питань: де, коли і як проводити переговори»  

[15, c. 290]. 

Важливим підготовчим моментом на шляху успішних переговорів  є  

ретельне  вирішення  організаційних моментів, що включає в себе наступне. 

По-перше, це формування складу делегації, яка повинна складатися з  

групи  авторитетних  та  грамотних  спеціалістів. Кількісний склад представників 

залежить від характеру та змісту питань, що стануть предметом переговорів. 

Склад делегації повинен бути оптимальним, оскільки велике представництво 

може призвести до різноманітних труднощів, пов’язаних з організаційною та 

технічною стороною проведення переговорів. Провідну роль у переговорах 

відіграє голова делегації, який повинен виконувати компетентно покладені на 

нього функції. Від його вміння знаходити спільну мову, рівня інтелекту, 
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практичного професійного та життєвого досвіду може залежати загальний успіх 

на переговорах [31,с.290]. 

Слід розуміти, що делегація є прообразом єдиної команди, в якій грають на 

перемогу командною грою. Одним із головних елементів організаційної частини 

переговорів є визначення їх місця, формату та часу. Якщо предметом 

переговорів є пошук домовленостей про припинення військових дій, то такі 

переговори відбуваються на території нейтральної держави. У свою чергу, 

питання двостороннього характеру проводяться в країнах-учасницях переговорів 

почергово. 

По-друге, організаційною  стороною  підготовки  також  є окреслення 

змісту формальних результатів переговорів, які оформлюються у вигляді 

конвенцій, угод, меморандумів, звернень, універсалів. Власне, на підготовчому 

етапі здійснюється аналіз проблеми, позицій та учасників майбутніх переговорів, 

що вирішили покласти край конфліктній боротьбі. При з’ясуванні даної 

проблеми вивчається її сутність, варіанти ускладнення в межах переговорів, 

окреслюються ключові принципи,  охарактеризовуються ті чи інші варіанти 

вирішення. 

На підготовчому етапі треба здійснити ряд дій, які б сприяли підвищенню 

результативності майбутніх переговорів. Дослідники пропонують наступні 

підготовчі акції: 

«– здійснення комплексної та всеохолюючої міждисциплінарної 

експертизи можливих  варіантів рішення; 

– складання оптимальних графіків варіантів рішень, в межах яких має 

місце оцінка як негативних так і позитивних наслідків із урахуванням   шкали 

успіху, а тому кожен варіант роглядається відповідно до показників  індексу 

успішності; 

–попередня дискусія відбувається  за методом «мозкового штурму» та у 

присутності так званого «адвоката диявола» (виконання ролі майбутнього 

опонента); 

– фахове дослідження різних варіантів можливих результатів [76, с. 237]». 
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Сформувавши пакет пропозицій, пройшовши підготовчий етап, сторони 

вступають у  другу стадію – безпосередньо у переговори. 

Самі переговори можна поділити на декілька етапів. Так, зокрема 

дослідники К. Селлих та С. Джейн пропонують умовний розподіл – позначають 

початкові стадії (першу пропозицію, обговорення, поступки) і завершення 

переговорів (остаточну пропозицію, підведення підсумків) [127, c. 44]. 

У свою чергу, відомий вчений В. Мастенбрук говорить про власне бачення 

того, які фази проходять переговори у політиці: 

1. Підготовча, що складається з попередніх неформальних консультацій. 

2. Початковий вибір позиції, коли учасники чітко висловлюють один 

одному власні пропозиції. 

3. Пошукова, яка пов’язана з дискусіями, що відбуваються із 

застосуванням тиску; 

4. Фінальна [87, c. 48]. 

Інший дослідник Ф. Бег’юлі виокремлює чотири основні стадії 

переговорів: 

– початок переговорів: обмін думками, перші пропозиції; 

– дебати; 

– зона конкретних пропозицій; 

– заключний етап: прийняття рішень і завершення переговорів [31, c. 291]. 

У переговорній практиці здебільшого виокремлюють три етапи в 

переговорах: 

– початковий; 

– дискусійний; 

– заключний. 

Завдання першого (початкового) етапу переговорів полягає у дослідженні 

деяких позицій та інтересів зацікавлених сторін. На цьому етапі учасники 

викладають власні позиції, вносять пропозиції та вислуховують інформацію про 

позиції іншої сторони. Можна говорити про реалізацію інформаційно-

комунікативної  функції  переговорів. Сторони ставлять «діагноз», намагаючись 



 

 
 

32 

знайти «спільну мову», прагнуть отримати якомога більше інформації про 

інтереси один одного. Таким чином, знімається інформаційна невизначеність з 

проблеми, яка стоїть на порядку денному [99, c.234]. 

Завдання другого (дискусійного) етапу полягає в обговоренні та 

аргументації варіантів рішення проблеми, власне, відбувається дискусія. Під 

дискусією варто розуміти публічне обговорення якогось питання, але у контексті 

теорії переговорів. Тобто це така форма спільного обговорення проблеми, яка 

більше об’єднує, ніж роз’єднує опонентів. Метою кожного з етапів обговорення 

є не спростування тез опонента, а визначення міри істинності чи хибності всіх, у 

тому числі і своїх тверджень.  

Обговорюючи  позиції,  потрібно  пам’ятати,  що важливого значення 

набуває аргументація, яка потрібна для того, щоб опонент на переговорах 

розумів, на що сторона не може піти і за яких причин. У такій ситуації етап 

обговорення є логічним продовженням уточнення позицій.  

Завдання третього (заключного) етапу – узгодження позицій і розробка  

домовленостей  (підсумкових  документів). Узгоджувати позиції, на думку ряду 

дослідників, необхідно в два прийоми: вироблення «загальної формули» і 

розробка деталей угоди. Після визначення рамок угоди починається робота над її 

текстом. Текст повинен обговорюватися, а згодом редагуватися. На цьому етапі 

можливе залучення експертів. На цій фазі стають відомими справжні наміри 

сторін, які явно дають про себе знати[124, с. 39]. 

На думку М. Лєбєдєвої, у реальній переговорній практиці послідовність 

етапів переговорів не завжди дотримується. Якщо головне для учасників 

переговорів – реалізація пропагандистської функції, то головним стане другий 

етап, до третього етапу справа може і не дійти. Якщо метою переговорів є 

з’ясування точок зору сторін, то основним стає перший етап.  

На третьому етапі постає потреба повернутися до першого етапу. У свою 

чергу, послідовність етапів залежить від пріоритетності цілей, функцій і типу 

переговорів. Вважається, що додержання такої послідовності ведення 
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переговорів сприяє досягненню реальних результатів. При недотриманні існує 

ризик затягування переговорів або навіть їх провалу [78, c.160]. 

Після завершення переговорів настає час третьої стадії, а саме аналізувати 

їх результати та визначати шляхи виконання досягнутих домовленостей. 

Переговори вважаються успішними, коли обидві сторони високо оцінюють їх 

підсумки. 

Етап прямої взаємодії учасників закінчився, але це не означає, що на часі 

стверджувати про завершення безпосереднього процесу переговорів. Після того, 

як опоненти покинули «стіл переговорів», розпочинається завершальна стадія 

вивчення результатів переговорів. Кожній зі сторін слід здійснити оперативний 

аналіз пройдених переговорів за наступними ключовими пунктами: 

-  об’єктивно оцінити рівень підготовки до переговорів; 

-  дослідити ефективність виконная попереднього плану; 

- з’ясувати характер  стосунків між учасниками; 

- розкрити аргументи, що стали переконливими для опонентів; 

- вивчити, у яких питаннях довелося йти на поступки; 

- проаналізувати перспективу майбутніх взаємин та характер подальшої 

комунікації [128, с.327]. 

Явним критерієм результативності переговорів є досягнута угода, яку не 

можна тлумачити як остаточний успіх.  У зв’язку з цим для розуміння 

успішності чи неуспішності переговорів необхідно їх розглядати в контексті 

наступних факторів:  

1) ключова ознака успіху – ступінь розв’язання існуючої проблеми. Угода 

є свідченням врегулювання проблеми, проте, враховуючи фінал домовленостей,  

підсумок кофлікту його учасників може бути різним: 

- конфлікт  в умовах моделі «виграш  – виграш» автоматично зникає з 

порядку денного; 

- сценарій закінчення конфлікту в межах моделі «виграш–програш» або 

«програш –  програш» не може означати появи конфлікту  в перспективі. 
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2)  Суб'єктивні оцінки переговорів також слугують чинником їх 

успішності. Якщо переговори є успішно завершеними, то сторони сприймають 

переговори вдалими та такими, що дозволили дану проблему врегулювати, 

засвідчивши  результат справедливою угодою.  

3) Виконання умов угоди дозволяє оцінити успішність переговорів як 

факт, що відбувся. Навіть блискучий результат переговорів помітно втратить 

свою ефективність у разі появи проблеми з виконанням зобов'язань. Тому 

першочерговим є те, що обумовлювалося, що необхідно зробити, до якого 

терміну та чиїми силами [128, с. 328]. 

Суб’єктивні  оцінки  результатів  переговорів відіграють важливу роль, бо 

виконують роль індикатора загального успіху. Суб’єктивність у цьому значенні є 

мірилом «людяності» в людській взаємодії, а не чимось протилежним 

об’єктивному покажчику вирішення справи. Об’єктивним показником є ступінь 

вирішення проблеми, яка стояла у центрі конфлікту. У кінцевому підсумку 

успішність переговорів перевіряється реальною практикою – станом 

економічних, політичних, соціальних відносин між партнерами. 

По завершенню переговорів необхідно провести змістовний аналіз їх 

підготовки, організації та проведення: 

– які поставали проблеми та як вони вирішувалися командою; 

– що сприяло успіху (невдачі) переговорів, яка роль відводилася кожному 

члену команди та як ці ролі виконувалися; 

– чому вчить поведінка партнера на переговорах; 

– які фактори не було враховано при підготовці до ведення переговорів; 

– що з досягнутого у цих конкретних переговорах можна використати в 

майбутньому [77, c. 67]. 

Говорячи про переговори, варто пам’ятати, що найголовніший їхній 

результат полягає не стільки в укладанні угоди між учасниками переговорів, 

скільки у забезпеченні додержання домовленостей. У разі, якщо учасники 

відповідально ставляться до взятих на себе зобов’язань та виконують рішення, 

які були ухвалені,  можна стверджувати, що переговори завершились. 
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Треба підкреслити, що в Україні «переговорна проблематика є, мабуть, 

однією з тих галузей, в якій якнайповніше знайшли відображення, з одного боку, 

тенденції політичного розвику країни впродовж другої половини ХХ – початку 

ХХI століть, з іншої – наукова думка в галузі міжнародних відносин і 

політології. Здавалося, вивчення проблем переговорів в Україні набирає силу, і 

тут слід чекати бурхливого розвитку цих досліджень, подібно до того, як це 

сталося в США. Проте після середини 1990-х рр. починає спостерігатися явний 

спад інтересу до переговорів. Причин тут декілька, як внутрішнього характеру, 

так і зовнішнього» [41, с.23]. 

Вітчизняна дослідниця переговорів у політиці М. Доброва зазначає 

наступне про ці причини:  

- «Якщо говорити про зовнішні причини, то, перш за все, слід 

відзначити той факт, що взагалі у світі в середині 1990-х років простежується 

деяка тенденція до скорочення публікацій з переговорів. Після розпаду 

Радянського Союзу і Варшавського Договору проблема переговорів втратила 

свою минулу гостроту. У той же час з’являється багато погано керованих 

конфліктів, у тому числі на європейській території. Все це змусило дослідників 

звернути свою увагу з суто переговорних проблем на питання, що пов'язані із 

запобіганням і врегулюванням конфліктів. Багато дослідників, які вивчали 

переговори, стали займатися питаннями врегулювання конфліктів. Важливим 

чинником було і те, що переговорна проблематика у своєму «технологічному» 

вимірі, тобто в тому вигляді, в якому вона довгий час розвивалася в США, 

значною мірою вичерпала себе. Потрібні були нові ідеї і в галузі аналізу. Вони 

пізніше з'явилися в американській і європейській науці. 

- Іншою причиною, що спонукала дослідників різних країн зайнятися 

вивченням конфліктів, стала зміна специфіки самих конфліктів і, головним 

чином, те, що в конфліктах, що виникли після закінчення холодної війни, стали 

активно брати участь недержавні актори, зокрема етнічні групи, які часто 

виступали за надання автономій або відокремлення [40, c. 94-95]. 
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У наш час «конфлікти  набули  у  своїй  основі  внутрішньодержавний 

характер, при активному залученні держав і міжурядових організацій до процесу 

їх врегулювання. Як наслідок, у переговорах усе більш активно стали брати 

участь не лише професіонали – парламентарі, як це було раніше, коли в 

міжнародній сфері явно переважали дипломатичні або інші міждержавні 

переговори, але і представники національних меншин, неурядових організацій. 

Це зробило використання переговорних моделей, розроблених раніше для 

міждержавної взаємодії, такими, що можуть застосовуватися в нових умовах, але 

з цілим рядом умов.  

Таким чином, в середині 1990-х років спостерігається зростання інтересу 

до конфліктів, а не власне до переговорів. Переговори ж починають 

розглядатися більшою мірою як засіб врегулювання політичних конфліктів у 

країні» [40, с.95]. 

Втім можемо зазначити про ряд останніх дисертаційних розвідок, які 

присвячені досліджуваній проблематиці і були захищені на наших теренах: 

- у 2011 році захищено дисертацію на тему: «Роль переговорного 

процесу у врегулюванні політичних конфліктів»; автор М.П. Доброва; 

- у 2013 році захищено дисертацію на тему: «Особливості політичних 

конфліктів в умовах реформування політичної системи»; автор С.А. Тихонюк; 

- у 2015 році захищено дисертацію на тему: «Політичні конфлікти: 

сутність та способи вирішення (специфіка прояву в політичному процесі 

сучасної України»; автор Ю.В. Білецька; 

- у 2016 році захищено дисертації на тему: «Політико-інституційні 

механізми регулювання політичних конфліктів в Україні»; автор Г.І. Жекало та 

«Сучасні технології розв’язання політичних конфліктів»; автор К.Г. Клюєв. 

Хоча і є наявною теоретична база дослідження переговорів, проте в них 

відсутнє комплексне, систематичне та емпіричне дослідження застосування їх в 

контексті врегулювання політичних конфліктів. 
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Через це для здійснення мети та поставлених завдань  у представленій 

дисертаційній праці постало використання наступних груп наукових 

напрацювань та використаних джерел: 

1) наукові розвідки, які  присвячені осмисленню особистісного фактору, 

ролі «третьої сторони» та компромісу і консенсусу  в переговорах; 

2) наукові дослідження, які висвітлюють функціонування переговорів у 

ключових політичних конфліктах незалежної України – «Помаранчева 

революція» та «Революції Гідності»; 

3) емпіричну базу становлять публікації у мережі Інтернет провідних 

політологів (В. Карасьова,  А. Умланда, В. Фесенка та інших), блогерів, 

політичних експертів, а також ряд публікацій у соціальних мережах, зокрема, у 

Фейсбуці.  

Разом із тим треба відзначити, що грунтовне та систематичне дослідження 

переговорів як способу врегулювання політичних конфліктів потребує 

застосування цілого комплексу методів, як загальнонаукових, так і спеціальних. 

Застосування тих чи інших методів у даному дослідженні обумовлено 

завданнями та логікою наукової розвідки.  

Перш ніж розглядати особливості застосування методів та формування 

власної методології для написання представленої дисертаційної роботи, доцільно 

розкрити поняття «метод» та «методологія». 

Слушним є визначення методу відомого вітчизняного дослідника 

С.Кримського: «Метод (від грецьк. – шлях дослідження, теорія, вчення) – 

систематизований спосіб досягнення теоретичного чи практичного результату, 

розв’язання проблем чи одержання нової інформації на основі певних 

регулятивних принципів пізнання та дії, усвідомлення специфіки досліджуваної 

предметної галузі і законів функціювання її об’єктів» [73, с.373]. 

Відповідно до цього український науковець наголошує, що «метод 

окреслює та втілює шлях до істини, напрями ефективної діяльності, що ведуть 

до реалізації поставлених цілей, задає регулятиви та нормативні настанови 

пізнавального процесу. Метод включає стандартні та однозначні правила 
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(процедури), що забезпечують достовірність знання, яке формується. Метод 

відрізняється від методики та техніки тим, що окрім технічної, процедурної 

частини, включає також їх теоретичне усвідомлення та особливі пізнавальні 

принципи (напр., принцип системності, аналітичності, єдності якісних та 

кількісних характеристик, історизму чи презумпції осмисленості тощо)» [Там 

само].  

Також необхідно відзначити, що «методологія, на думку зарубіжного 

вченого О. Огурцова, методологія – це особливий тип раціонально-рефлексивної 

свідомості, спрямований на вивчення, вдосконалення та конструювання методів 

у різних сферах духовної і практичної діяльності» [95, с.556]. 

Сучасні науковці вважають, що можна виокремити дві орієнтації у сфері 

методології:  

1. критико-аналітичну; 

2. проектно-конструктивну.  

У першій стратегії методолог перебуває у якості дослідника мислення в 

певній окремій галузі знання. Проте не потрібно забувати, що він виконує 

критичну і дослідницьку рефлексії щодо того чи іншого предмету дослідження. 

У свою чергу, друга, проектно-конструктивна стратегія передбачає, що 

методолог допомагає фахівцеві перебудовувати і розвивати свій предмет. Також 

варто відзначити ще одну з ключових відмінностей даних стратегій. Якщо 

основним результатом діяльності методолога в першій стратегії є 

«розпредметнення» понять та інших дисциплінарних уявлень, то в межах другої 

здійснюється зворотня процедура – «опредметнення», тобто побудова нових 

понять та ідеальних об'єктів. 

Відповідно до цього, висвітливши розуміння методу та методології, яке 

було взято за основу для розробки даної дисертаційної проблематики, можемо 

розглянути тепер саму структуру нашої методології, яка є найбільш прийнятною.  

Серед загальнонаукових методів варто відзначити наступні: аналіз, синтез, 

дедукція, індукція, абстрагування, узагальнення тощо. Застосування тих чи 

інших вищезазначених методів відбувалося у процесі написання даної 
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дисертаційної праці. Проте доречно буде зупинитися на методах абстрагування 

та узагальнення.  

Метод абстрагування – це відсторонення від певних властивостей та 

відносин досліджуваного предмету (переговорів) та виділення тих, які пов’язані  

з дослідницькими завданнями. Його логічним доповненням є метод переходу від 

абстрактного до конкретного в аналізі значення переговорів у політичному житті 

незалежної України.  

Метод узагальнення полягає у встановленні загальних властивостей і 

відносин предметів та явищ, визначенні загального поняття (в нашому випадку –

переговорів), у котрому відображені суттєві, основні ознаки предметів або явищ 

певного класу. Цей метод спирається на філософську категорію загального, 

особливого та одиничного. 

Системний метод допоміг здійснити аналіз згаданих теорій як у контексті 

віднесення їх до єдиного напряму політичної думки, так і більш широкому – 

через взаємозв’язок з іншими течіями суспільно-політичної думки.  

Порівняльний підхід дав змогу розкрити спільні та відмінні риси окремих 

теорій технократизму, що дозволило групувати їх за низкою критеріїв. 

Щодо застосування наукових методів, які стали особливо продуктивними,  

слід виділити наступні : 

- діалектичний; 

- каузальний; 

- історико-логічний; 

- міждисциплінарний; 

- системний. 

Надалі розглянемо специфіку та особливості застосування у представленій 

роботі кожного з них детально. 

Діалектичний метод допоміг виявити певні протиріччя у переговорах  у 

контексті сучасної політичної історії України, особливо досліджуючи їх під час 

«Помаранчевої революції» та «Революції Гідності».  
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Варто відзначити, що «розвиток діалектичних практик має багатовікову 

історію, яка свідчить, що, не дивлячись на якісну розбіжність змісту розуміння 

поняття «діалектика», можна спостерігати структурну спільність окремих форм 

діяльності (мисленнєвих ходів), які могли до кінця і не усвідомлюватись 

історично реальними філософами в конкретних історико-культурних контекстах. 

Це, в свою чергу, призводило як до переривання конкретної традиції, так і до 

формування нового змісту діалектичних практик. Проте, у кінцевому підсумку, 

починаючи з німецької класичної філософії, можна говорити про стійку традицію 

розвитку діалектичного методу», який прийнято вважати фактично за основу. 

Відповідно до цього різний рівень аналізу сутності досліджуваних явищ 

вимагав врахування взаємозв’язку одиничного, особливого і загального 

(діалектичний метод пізнання), закону єдності у різноманітті, які допомогли 

дисертанту і у побудові структури дисертації. За допомогою діалектичного 

методу можна було віднайти взаємозалежність у тих чи інших аспектах 

переговорів. Діалектичний метод сприяв також розумінню переговорів як 

суперечливого, складного феномена, що перебуває в процесі розвитку і має 

нескінченне розмаїття виявів.  

Серед принципів, який був досить широко застосований у представленій 

розвідці, варто відзначити також і міждисциплінарний. Це обумовлено 

кількістю різних шкіл та традицій експлікації переговорів загалом, а відтак і 

переговорів зокрема. Відповідно принцип міждисциплінарності дозволяє 

досліджувати переговори за допомогою єдності політологічного, психологічного,  

соціологічного та історичного підходів» [61,с.5]. 

Кожна з сучасних наукових галузей соціогуманітарного знання розуміє 

переговори відповідно до власного дослідницького інструментарію та 

методології. Евристичні ресурси міждисциплінарного підходу дають змогу 

розширити дослідницький потенціал методологією та методами пізнання 

суміжних наук. 

За приклад можливостей та багатогранностей міждисциплінарного підходу 

можна навести феномен повсякденності. «Якщо філософія розглядає 
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повсякденне життя як середовище формування буденної свідомості та підґрунтя 

міфологічного і релігійного світогляду, взаємодія і взаємовплив яких створює 

спільні світоглядні установки та стереотипи мислення, то з соціологічної точки 

зору повсякденність висвітлюється. Психологію цікавлять індивідуальні 

особливості особи, її мотивація в повсякденному житті, категорія «здорового 

глузду», цілераціональна поведінка. Політологія займається повсякденними 

реакціями на запропоновані політичні програми, доктрини й ідеології. У 

культурології, крізь призму протиставлення профанного й сакрального, 

досліджується культурна специфіка повсякденності, її культурні компоненти. 

Лінгвістика досліджує повсякденне мовлення як вербальний відбиток 

культурного світу. Етнографія зосереджує увагу на предметно-речовому 

щоденному оточенні людини як характеристиці її культурних потреб, розвитку 

практичних навичок тощо. Історія концентрує увагу на буденному житті з метою 

відтворення комплексної картини минулого. Історична антропологія розглядає 

повсякденність як джерело ментальностей» [66, с.52-53]. 

У представленій дисертаційній праці також широко застосовуються 

каузальний аналіз, який виявляється у з’ясуванні причинно-наслідкових 

зв’язків і розуміється, як пояснення явища переговорів не з неї самої, а з 

реальних суспільних відносин і певних культурно-історичних підстав. Історизм, 

що становить методологічний стрижень більшості досліджень, базується у нас на 

таких його різновидах, як генетичний і порівняльно-історичний підходи. При 

цьому перший з них – генетичний, що припускає виведення подальших етапів з 

первісного, постає і як методологічний принцип, і як предмет дослідження. 

Розглянемо це детальніше.  

Історико-логічний метод був застосований для детальної експлікації 

фунціонування переговорів у незалежній Україні. Як відомо, історико-логічний 

метод полягає в побудові логічної моделі системи, що розвивається. Принцип 

єдності історичного і логічного може бути ефективно застосований лише тоді, 

коли досліджуваний процес уже призвів до виникнення тієї якісної визначеності 

досліджуваних об'єктів, історія яких повинна бути відображена в логічній моделі 
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їх розвитку. Розглядаючи принцип єдності історичного і логічного, треба мати на 

увазі, що логічне відображення розвитку не може точно відповідати реальному 

процесу розвитку, тобто дійсної історії досліджуваної області. Логічна модель 

виявляє тільки необхідні зв'язки, і історія в такій моделі представлена у 

виправленому вигляді, тобто такою, якою вона повинна бути в силу дії лише 

внутрішніх чинників і специфічних для неї законів. 

Через це, можна зазначити, що грунтовне використання у представленій 

дисертаційній праці історико-логічного методу було виправдано детальним 

висвітленням  не лише зовнішнього аспекту розвитку переговорів, але й 

внутрішнього, тобто причин, наслідків тих чи інших транформацій переговорів.  

У роботі використовувався також системний підхід, який являє собою 

сукупність методів та засобів, котрі дозволяють дослідити структуру та функції 

об’єктів, явищ або процесів, розглядаючи їх з усіма складними міжелементними 

взаємозв’язками, взаємовпливом елементів на систему та системи на її 

структурні елементи. Системний підхід спрямований на виявлення способів 

існування та інтеграції аналізованих феноменів (політичних переговорів) у 

логічну цілісність, а також зосереджений на виявленні детермінуючих та 

структуроутворюючих чинників процесів ідентифікації та феномена 

ідентичності.  

Основними принципами системного підходу є наступні:  

1. «цілісності, що дозволяє розглядати одночасно систему як єдине ціле, і в 

той же час, як підсистему для вищих рівнів. З огляду на квазіструктури – 

об’єднання підприємств спрямовано на отримання ринкової стійкості зі 

збереженням ринкових цілей кожного учасника окремо; 

2. ієрархічності будови, тобто наявності безлічі (принаймні двох) елементів, 

розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого рівня елементам 

вищого рівня. Вбачається необхідним створення координаційного центру в 

квазіструктурі, що призведе до ієрархії учасників і їх відносин за певними, чітко 

визначеними критеріями (мобільності, адекватності, керованості тощо);  
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3. структуризації, що дозволяє аналізувати елементи системи та їх 

взаємозв'язку в межах квазіструктури. Передбачається, що організаційна 

структура буде розподілена на базові, допоміжні, додаткові та обслуговуючі 

підприємства. Такий підхід допоможе правильно налагодити зв’язки між 

учасниками;  

4. множинності, що дозволяє використовувати безліч кібернетичних, 

економічних і математичних моделей для опису досягнення окремих цілей і 

загальної мети створення квазіструктури в цілому» [132]. 

Відповідно до цього переговори розглядались як комплексний феномен, 

якому притаманна цілісність, ієрархічність, множинність, системність, 

структуризація, що дозволило розкрити багатозначність та суперечливість тих чи 

інших аспектів предмету дослідження.  

Отже, можемо зробити висновок, що дослідження переговорів у 

врегулюванні політичних конфліктів є досить важливим, адже допоможе 

зрозуміти «слабкі» та «сильні» аспекти даного феномену в контексті ключових 

конфліктних ситуацій в України після здобуття незалежності. Можна 

констатувати про широке коло наукових напрацювань, які наявні наразі, але в 

них відсутнє комплексне та систематичне вісвітлення ролі та функціонуванню 

досліджуваного феномену в Україні. 

  

Висновки до першого розділу 

 

Таким чином, проаналізувавши теоретико-методологічні засади 

дослідження переговорів як політичного феномену, можемо зробити наступні 

висновки:  

1) 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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2) Незалежно від його характеру, важливу роль у  переговорах 

відіграють грунтовні знання історії, традиції та деякі ментальні особливості 

країни, з представниками якої вестимуться переговори. Необхідно також 

приділити увагу вивченню біографії своїх опонентів, ознайомившись попередньо 

з їх досвідом, оцінити   компетентність та фаховість в тому чи іншому питанні та 

при можливості дізнатися про манеру та стиль ведення переговорів. Вивчення на 

перший погляд таких незначних деталей та готовність до різних сценаріїв 

переговорів можуть стати вирішальними на шляху проведення успішних 

перемовин. 

3) Ключовими групами наукових досліджень та використаних джерел у 

представленій дисертаційній праці можемо назвати наступні: наукові розвідки, 

які  присвячені осмисленню особистісного фактору, ролі «третьої сторони» та 

компромісу і консенсусу  в переговорах; наукові дослідження, які висвітлюють 

функціонування переговорів у ключових політичних конфліктах незалежної 

України – «Помаранчева революція» та «Революція Гідності»;  емпіричну базу 

становлять публікації в мережі Інтернет провідних політологів, блогерів, 

політичних експертів, а також ряд публікацій у соціальних мережах, зокрема, у 

Фейсбуці.  

4) Методологічною основою даної дисертаційної роботи становлять 

такі загальнонаукові методи як аналіз, синтез, дедукція, індукція, абстрагування, 

узагальнення тощо. Застосування тих чи інших вищезазначених методів 

відбувалося у процесі написання даної дисертаційної праці. Евристично 

плідними також стало використання діалектичного, історико-логічного, 

міждисциплінарного, системного. Такий комплекс методологічних принципів і 

підходів допоможе здійснити комплексне та систематичне висвітлення зазначеної 

теми та вирішити поставленні завдання. 
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РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛЮЧОВИХ 

ФАКТОРІВ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ У ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТАХ 

 

У наш час глобалізаційні світові процеси диктують нові умови здійснення 

комунікації в сучасному співтоваристві. Чітко простежується тенденція того, що 

міжнародні контакти стають більш тісними, а практика проведення переговорів 

у політиці стає інтенсивнішою. Успішність проведення переговорів на високому 

міжнародному рівні залежить не лише від інтелектуального потенціалу та 

досвіду учасників, а й від уміння сторін враховувати національні особливості, 

культуру та традиції. Істотно вплинути на перебіг  переговорів  може чітке 

розуміння та усвідомлення, що кожен народ має свої звичаї, манеру спілкування 

та особливості політичного та соціального життя. Політики, які беруть участь у 

переговорах, є носіями певної культури та репрезентантами  власного 

переговорного стилю. 

Національний стиль розкриває особливості поведінки учасників  

переговорів, які представляють різні держави та культури, а також тип мислення,  

цінності та погляди. Тому національний стиль  необхідно сприймати як тип 

поведінки учасника переговорів, що є представником відповідної національної 

культури.  

Загальновідомо, що культура впливає на спілкування між людьми, відіграє 

свою роль у різних суспільних процесах, у тому числі й на переговорах. Відомий 

український поет і громадський діяч Б. Олійник свого часу слушно сказав,  що 

попереду економіки та політики має йти кульутра. 

Культура описує основні поняття в людському мисленні і поведінці, такі 

як мова, традиції, ідеологія, підходи та стиль. Переговори є частиною людської 

діяльності, пов'язаної з врегулюванням проблем мирними засобами [71,c. 47].  

Переговори розглядаються як прояв культури, тому що вона втілює певний 

кодекс поведінки, який орієнтований на цивілізовані способи вирішення 

суперечностей.  Переговори – це процес взаємодії між суб'єктами (державами), 
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що прагнуть прийти до взаємноприйнятних результатів з певних проблем, що 

викликають занепокоєність [69, с.10].  

Під стилем переговорів варто розуміти характерні риси діалогу, який 

враховує особливості предмету суперечностей та національні, соціальні, класові 

риси учасників переговорів. Продуктивний той стиль, що встановлює між 

учасниками конструктивну атмосферу взаєморозуміння, яка слугуватиме 

фактором прийняття потрібних для сторін рішень. Стиль – це вміння оцінити 

ситуацію, позицію візаві та побудувати систему зрозумілих аргументів.  

Роботи, що присвячені дослідженню національного стилю у переговорах, 

мають важливе значення для вивчення цього питання. Серед класичних праць  

варто зазначити авторів, що розглядали та вивчали цей аспект. Зокрема, мова йде  

про  Лорда Актона,  О. Бауера,  Г. Лебона.   

Вчені, які вивчають прoблематику перегoворів у пoлітиці, не залишають 

поза увагoю питання націoнальних стилів ведення перегoворів. Серед 

вітчизняних науковців слід відзначити дoслідження Г. Андрєєвoї, О. Баєвoї, 

А. Вoрoнова, В. Ісраелянa, А. Мурадяна, Е. Сoловйова, а такoж зарубіжних 

дoслідників – С. Джейна, У. Зартмана, Р. Кoена, Дж. Ніренберга, К. Селлиха, 

Р. Фішера, У. Юрі.  

Варто рoзглянути підхoди деяких вчених дo розуміння пoняття 

«націoнальний стиль». Зокрема, дослідниця феномену переговорів як способу 

врегулювання політичних кoнфліктів І. Василенко вважає, що національний 

стиль на перегoворах є відданістю культурним цінностям та  традиціям і є 

своєріднoю oрієнтацією на специфічні механізми прийняття рішень, а також 

дотриманням правил пoведінки, що вкoрінені  у націoнальній культурі [17,с.171]. 

Вона стверджує, що при аналізі національного стилю на переговорах варто 

звертати увагу на декілька параметрів: 

- ціннісні орієнтації, релігійні звичаї та правила; 

- ментальні особливості, що пов’язані зі специфічним людським 

мисленням та сприйняттям; 

- механізми напрацювання політичних рішень; 
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- особливості поведінки на переговорах та характерні тактичні 

прийоми. 

Інший науковець С.Шеретов посилається на спостереження практиків 

переговорів, які стверджують, 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 проведення переговорів [160,c. 56]. 

Також С.Шеретов пише про три основних параметри, за якими 

розрізняються національні стилі при підготовці і в процесі переговорів:  

перший – формування складу делегації та визначення її повноважень; 

другий – ціннісні установки та орієнтири і, як наслідок, тип аргументації та 

характер прийняття рішень на переговорах; 

третій – поведінка учасників переговорів (особливості тактичних 

прийомів, невербальні засоби спілкування, розгляд зустрічних пропозицій іншої 

сторони).   

На прикладі китайського та японського стилів ведення переговорів, з 

одного боку,  та німецького та французького, з іншого,  зможемо детальніше 

проаналізувати одну з найважливіших складових переговорів. 

Розглядаючи китайський стиль ведення переговорів, варто наголосити на 

культурному аспекті.  Китайці добре можуть володіти закладеними в їхню 

культуру стратегіями ведення перегoворів, які дозвoляють їм дoсягати значних 

дипломатичних перемог  [84,с.132-133].  Китайський переговорний стиль чітко 

віддзеркалює на практиці національний характер народу Китаю. Для китайців 

притаманний високий рівень толерантності, неквапливості та вміння чекати 

свого, щоб досягти бажаного. В основу цього переговорного стилю покладено 

ритуал та сувору вибудувану ієрархію на всіх рівнях переговорів. Китайці не 

гребують жертвувати тимчасовими вигодами на переговорах, бо націлені 

відстоювати важливі інтереси з довгостроковою перспективою. 
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Разом із тим китайці не схильні нав’язувати  візаві свою точку зору, 

встановлювати власні правила гри, прагнучи побудувати робочі відносини на 

переговорах.  Гнучкість та терпіння – це ті риси, які притаманні китайському 

стилю переговорів. Китайці можуть довго обговорювати запропонований ними 

варіант рішення, розповідати про його переваги, намагатися схилити своїх 

опонентів на свою сторону, залишаючись при цьому спокійними та 

толерантними. Китайська переговорна традиція засвідчує про спроможність 

китайців вести тривалі та виснажливі переговори [106]. 

М.  Лебедєва, аналізуючи поведінку китайської делегації під час 

переговорів, зазначає, що китайці чекають, щоб партнери першими висловилися, 

навели свою аргументацію та зазначали пропозиції. Після оцінки можливостей 

та недоліків своїх візаві, китайці можуть під кінець переговорів піти на поступки 

з пропозиціями. Дослідниця акцентує увагу також на тому, що представникам 

китайської делегації успішно вдається використовувати на переговорах помилки 

партнерів  [77,с.139 -140]. 

Делегація Китайської народної республіки не приймає остаточних рішень 

без детального вивчення усіх нюансів і аналізу потенційних наслідків 

досягнутих домовленостей. І. Василенко стверджує, що на переговорах китайці 

представлені чисельно, беручи участь у переговорах з експертами, які 

компетентні у предметі  переговорів. Зазвичай найбільш важливі рішення 

ухвалюються колегіально  [17,с.190]. 

Зосередимо тепер увагу на характеристиці національного стилю 

переговорів, який притаманний японцям. Японській нації характерна 

працьовитість, суворе дотримання традицій, дисциплінованість, толерантність. 

Провідними цінностями в японців є сімейна згуртованість, покірність та 

смиренність[157, c. 91 - 94]. Культура та система виховання відіграють провідну 

роль у формуванні національного переговорного стилю. Фахівці акцентують 

увагу на тому, що на переговорах японці часто звертають увагу на другорядні 

речі, обговорюють далеко не найважливіші питання, уникають прямих та чітких 

відповідей на питання і можуть затягувати з прийняттям рішень. 
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Японці на переговорах прагнуть встановити «відносини співробітництва», 

щоб полегшити процес прийняття рішення. Японські політики зазвичай не 

говорять «так» або «ні». Вони ретельно готуються до переговорів та чітко 

формулюють питання. Історія засвідчує, що японці вміють приховувати свої 

справжні наміри, маскуючи свої бажані цілі. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ  

століття лунали з їхнього боку заяви про те, що Японія не претендує на 

територію Китаю та Кореї, але агресію по відношенню до них таки здійснила. 

Японці готові йти назустріч своїм партнерам за умови, якщо ті йдуть на 

поступки, проявляючи тим самим повагу до них. Під час переговорів японці 

зазвичай доброзичливі, проявляють терпимість, пунктуальність, уважно 

ставляться до партнера. 

Тепер для розуміння особливостей східного та західного стилів 

переговорів, розглянемо характерні риси переговорів, які притаманні політикам 

європейських держав – німцям та французам. 

Німецький соціолог М. Вебер, характеризуючи німецьких політиків, 

зазначав, що вони  користуються авторитетом у суспільстві  саме тому, що є 

гарантами порядку у власній країні [19, с.324]. Педантизм є характерною рисою 

німців у переговорах. Політики Німеччини вступають у переговори тільки тоді, 

коли впевнені у прийнятті бажаного для них рішення. Німці відповідально 

підходять насамперед до підготовчого етапу переговорів, ретельно готуючи 

свою позицію. На переговорах не дозволяють спонтанності та хаотичності. Вони 

наполягають на послідовному розгляді питань та враховують усі деталі.  

Переговори у німецьких політиків відбуваються за суворої регламентації 

поведінки. 

Німці дуже принципово ставляться до виконання як взятих на себе 

зобов’язань, так і вимагають принциповості від партнерів. Якщо існують 

сумніви щодо виконання угод, ліпше не висувати своїх пропозицій.  Німецькі 

дипломати намагаються відстоювати на переговорах свою позицію до самого 

кінця, рідко йдуть на поступки та компроміси. Для німецького національного 

стилю на переговорах притаманна  чіткість, відповідальність, послідовність і 
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суворе додержання плану, який було обрано для досягнення власних цілей на 

перемовинах. 

Зосередимо увагу на деталях французького національного стилю. Його 

особливістю є прагнення французьких дипломатів ухилитися від офіційних 

переговорів у форматі питань «тет-а-тет». Французи воліють не відкладати 

вирішення питання на переговорах, а намагаються обговорити нагальні 

проблеми заздалегідь. Характерною рисою, що притаманна французьким 

дипломатам, є емоційність. Але це не заважає їм приймати логічні рішення. 

Схильність до жартів та невимушеного спілкування є візитною карткою 

французів.   

Американський вчений А. Харрісон відзначає притаманну французам  

прихильність принципам при одночасній недовірі до компромісів. Він говорить 

про те, що при вирішенні своїх внутрішніх проблем французькі політики 

неохоче вдаються до переговорів, оскільки  вважають за краще ігнорувати 

конфлікти або шукати протилежні способи для врегулювання ситуації.   

Французи не схильні торгуватися або розмінюватися поступками, 

намагаючись професійно та виважено відстоювати власну позицію. 

Характерною рисою представників французької делегації є вміння варіювати 

тактичні прийоми, що використовуються у переговорах. Зважаючи на 

емоційність, яка притаманна французам, треба мати на увазі, що вони можуть 

вести переговори як в позитивному тоні, так і в негативному.  Зазвичай 

французькі дипломати прагнуть провести попередні консультації, узгодити деякі 

позиції, щоб не починати переговори з абсолютно білого аркуша.  

Розгляд вищезазначених національних стилів переговорів обумовлений не 

тільки  тим, щоб зрозуміти специфіку функціонування даного явища в різних 

точках світу, але й розкрити особливу актуальність даного феномену в контексті 

врегулювання політичних конфліктів як в теоретичному, так і в практичному 

аспектах. 

Водночас необхідно зауважити, що при прийнятті рішення щодо 

проведення переговорів необхідно оцінити перспективи і їх ефективність. При 
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оцінці перспектив переговорів експерти радять проаналізувати наступні 

чинники: 

– ключові тенденції розвитку світової політики; 

– стан у регіоні, який є предметом обговорення чи сфери міжнародної 

діяльності; 

– мету переговорів; 

– можливості (переваги) власної держави; 

– можливості партнера чи партнерів, разом із становищем на міжнародній 

арені; 

– визначення головного переговірника; 

– шляхи досягнення успіху [30,с.296]. 

Акцентуючи увагу на передостанньому аспекті – визначення головного 

переговірника – варто зазначити, що на переговорах велике значення має 

особистісний фактор. Слід підкреслити, що при всій важливості трактування 

переговорів як виключно раціонального процесу, не можна ігнорувати той 

факт, що переговори ведуться конкретними людьми, які мають свої погляди, 

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

досвід. Саме тому переговори є формою міжособистісної комунікації, де 

учасники вносять високий коефіцієнт особистих якостей, емоцій, знань, 

професійних навичок.  

Зарубіжний науковець М. Мель у книзі за редакцією М. Жирара 

«Індивіди у міжнародній політиці» писав: «Історія багата на приклади, коли 

особистості відігравали роль у певних обставинах» [49,с.57]. Він визначав 

особистісний фактор в якості одного з ключових у процесі історичного 

розвитку. Історичні постаті не ставили собі за мету відігравати провідну роль у 

міжнародних відносинах, здебільшого вони виступали у якості посередників у 

важливій справі. 

Одним із перших проблему ролі особистості в переговорах у політиці 

розглянув французький дипломат  Франсуа де Кальер, Надзвичайний і 

Повноважний посол Франції у період правління «короля сонця» Людовика XIV. 



 

 
 

52 

Володіючи не тільки дипломатичними талантами, а й літературними 

здібностями, він написав трактат «Про способи ведення переговорів з 

монархами», в якому узагальнено багаторічний дипломатичний досвід автора. 

Франсуа де Кальер  одним із перших актуалізував питання ролі особистості у 

переговорах, на його думку, переговірник має володіти цілим пластом видатних 

якостей, де провідне місце належатиме блискучим інтелектуальним здібностям.  

Визнаючи  ведення  переговорів  складною  сферою діяльності, 

французький дипломат Ф. де Кальєр вважав, що треба серйозно замислитись, 

чи володієте ви від народження якостями, які необхідні для того, щоб бути 

успішним у цій справі. До таких якостей він зараховував старанний та тверезий 

розум, спостережливість, вміння виявляти дійсну сутність речей і йти прямо до 

мети, не зупиняючись лише на тонкощах та хитрощах. Французький дипломат 

відзначав, що обов’язковими є такі якості як відкритість, привітність, 

ввічливість, невимушеність, що сприяють завоюванню гарного ставлення з 

боку співрозмовника [16,с.23]. При цьому головною якістю для переговірника 

Ф. де Кальєр вважав уміння уважно слухати те, що кажуть, точно та чітко 

відповідати на пропозиції, не поспішаючи при цьому сказати все, що бажаєш. 

Про предмет переговорів варто говорити стільки, скільки необхідно. 

Справжнє мистецтво переговорів, на його думку, полягає в умінні так 

донести своїм партнерам власні ідеї, щоб ті в них повірили як у свої. Необхідно 

також уникати в процесі переговорів будь-яких гострих суперечностей і проявів 

упертості по відношенню до партнерів, наводити власні аргументи достатньо 

стримано. У разі, якщо градус переговорів починає перетинати допустиму 

позначку, а учасники втратили контроль над собою, і обговорення 

перетворюється на з’ясування стосунків, варто їх перервати та відкласти до 

кращих часів, коли пристрасті перестануть вирувати [59, с. 47]. 

Ф. де Кальер також стверджував, що справжній переговірник повинен 

вдосконалювати у собі такі таланти  як  самоконтроль,  неспішність  суджень, 

обережність у висловлюваннях, твердість розуму. Йому слід гідно триматися в 

будь-яких обставинах, бути зовні представницьким, прагнути отримувати 
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вигоду з усіх обставин. Переговірнику варто уникати показової демонстрації 

власних талантів: це стовідсотково викличе по відношенню до нього недовіру 

та поставить під сумнів його професійний рівень, авторитет, а разом із тим 

ставлення до нього буде не як до людини, яка може вирішувати серйозні справи 

[30,с.297]. 

Також необхідно зазначити, що майстерний переговірник, на думку 

французького дипломата, –  людина приємна, з розумом чистим і освічена, 

володіє мистецтвом підносити самі великі справи як неважкі і вигідні 

зацікавленим сторонам, і вміє робити це легко і з обережністю. Крім того, 

майстерний переговірник повинен старанно уникати спокуси з міркувань 

дурного марнославства, уявити себе людиною хитрою і спритною, щоб не 

викликати недовіри в очах партнерів по переговорах. Навпаки, йому слід 

намагатися переконати їх у щирості, чесності і чистоті своїх намірів, щоб 

узгодити ввірені йому інтереси з інтересами партнерів. Цього слід 

дотримуватися для досягнення справжньої і основної мети переговорів 

[59,с.88]. 

Майстерному переговірнику слід уникати  висловлювань незаперечних 

суджень: це викличе по відношенню до нього лише огиду і заздрість, виставить 

його в смішному світлі, якщо він приписує собі більше, ніж є насправді. 

Набагато корисніше для нього приховувати частину своїх здібностей; він 

повинен завжди скромно висловлювати свою думку, підкріплюючи його 

переконливими і вагомими доказами в той же час нехтуючи доводами інших 

[156, с.38]. 

Англійський дипломат Г. Нікольсон окреслив характерні риси, які 

притаманні професійному переговірнику: 

– правдивість; 

– точність; 

– педантичність; 

– терпіння; 

– наполегливість; 
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– уміння прилаштовуватися до умов; 

– лояльність. 

Англійський дипломат та дослідник Г. Нікольсон відзначає, що «розум, 

знання, інтуїція, гостинність, працьовитість, мужність» – це також ті якості, 

яким має володіти особистість, яка пов’язана з  переговорами [93,с.183]. 

Дещо інший підхід при формуванні портрету успішного переговірника 

змалював А. Пеке. На перший план він виносить моральні якості, оскільки від 

них залежить ступінь довіри, яку можеш викликати у партнера. Від цього, 

власне, й залежить весь хід переговорів. До таких якостей дослідник відносить 

щирість, правдивість, чесність, порядність, скромність, делікатність і такт, 

вміння зберігати таємниці. А. Пеке зазначає, що люди не завжди прощають 

обман, тому ті втрати, які несе сторона від зловживання довірою партнерів 

набагато перевищують гіпотетичні вигоди від брехні. При цьому під чесністю 

та правдивістю не слід розуміти розкриття за «круглим столом» секретної 

інформації. Особиста скромність, порядність і стриманість можуть сприяти не 

тільки досягненню домовленостей, але і формуванню позитивного іміджу в 

довгостроковій перспективі. Таким чином, вправного переговірника Пеке 

охарактеризовує як «дипломата з бездоганною репутацією», який шукає 

«золоту середину» [103, с. 24]. 

Підсумовуючи, варто наголосити, що майстерний переговірник повинен 

знайти «золоту середину» між прагненням зберігати таємницю і бути 

правдивим, i чесним, і порядним в справах; між прагненням підтримувати 

дружні стосунки, брати участь у застіллях і утримуватися від надмірностей. Це 

дозволить йому за будь-яких обставин зберегти бездоганну репутацію, яка є 

запорукою успіху в кар'єрі переговірника. Тому сам А. Пеке вважав, що 

мистецтву переговорів необхідно вчитися все життя, і чим делікатнішою є 

справа, якою переговірнику доводиться займатися, тим більш послідовною і 

ретельною повинна бути його підготовка до них [30, с.297]. 

Разом із тим Д. де Вільпен, прем’єр–міністр Франції (2005–2007 рр.), 

звертає увагу на такі якості успішного переговірника як аналітичні здібності, 
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вміння поставити себе на місце партнера, здатність до концентрації, вміння 

знайти точне слово, а також спостережливість. Політик підкреслює  

необхідність  «глибинного знання справи», а також «холоднокровності та 

фізичної витривалості, що має вирішальне значення для виходу з глухого кута в 

складних ситуаціях». Він зазначає «для того, щоб примирити непримиренне, 

дипломату потрібно поєднувати численні та іноді суперечливі риси характеру: 

терпіння і жвавість, твердість і м’якість, покірність і гордість, вміння керувати 

часом і людьми, вміло володіти словом і мовчанням, умінням користуватися 

довірою, але і зберігати таємниці, здатністю невідкладно приймати рішення і 

виграти час для того, щоб вийти з-під тиску. Врешті-решт, він повинен, вміти 

поступитися, якщо потрібно» [42, с. 197]. 

Власне, важливість критичної та об’єктивної оцінки партнера з 

переговорів стоїть поза будь-яким сумнівом. Можна зробити висновок: 

ефективний переговірник, який прагне досягти результату, повинен володіти 

такими необхідними якостями:  

- вміти запитувати;  

- уважно слухати: 

- спостерігати за невербальною поведінкою співрозмовника;  

- бути компетентним у предметі обговорення; 

- чітко знати, який результат необхідно досягти.  

Важливо знати не лише політичні погляди партнера, його наміри, цілі та 

пріоритети, але й професійні якості, мотиви, манеру спілкування, досвід у 

переговорній взаємодії, обізнаність у предметі дискусії. Будь-яка людина, 

навіть президенти та керівники урядів мають свої слабкі місця. Це може бути 

некомпетентність у певних питаннях, неспроможність приборкувати власні 

емоції і нездатність раціонально мислити.  

Використання слабких місць опонента на переговорах, щоб змусити його 

нервувати, позбавити візаві впевненості, не є забороненим прийомом, але 

попри це не варто забувати про такт, ввічливість та належну поведінку, якої 

повинні дотримуватися особи, що прагнуть називатися політичним 



 

 
 

56 

істеблішментом. Складно піддати сумніву те, що переговори є невід’ємною 

складовою політики, і часто–густо результат переговорів істотно впливає на 

перебіг історії, корегує розвиток цілих держав та зачіпає людські долі 

[30,с.298]. 

Проаналізувавши досвід минулого і сьогодення, І. Василенко зауважує, ті 

особистісні якості, які незалежно від епохи і рівня переговорів здатні 

перешкодити їх успішному завершенню: 

- занадто похмурий та зневажливий вид, демонстрація негативних 

емоцій  відштовхують і викликають при цьому негативні емоції;  

- балакучість, невміння стримувати власні емоції;  

- не слід перетворювати  дрібниці та деталі в об’єкти першочергової 

важливості під час переговорів; деталі у переговорах є важливими, але далеко 

не пріоритетними; 

- якщо не впевнений у тому, що зможеш виконати задеклароване, то 

не слід обіцяти; 

- в будь-якому випадку не слід вчиняти жодних зневажливих натяків 

на адресу опонентів;  

- у переговорах не варто використовувати надмірну кількість 

аргументів: варто сфокусуватися на  найбільш вагомих; 

- не варто  поспішати з  пропозиціями  і миттєво відповідати на 

зроблені  пропозиції [17, с.36]. 

Вплив особистісного фактору на переговорах суттєвий на всіх його 

стадіях, але найбільш важливим даний фактор набуває у процесі дискусії та 

прийняття рішень. Так, в межах дискусії роль особистісного фактору зводиться 

до здатності застосовувати на переговорах найбільш ефективні прийоми, 

прораховувати тактичні кроки опонентів, вміло і грамотно використовувати 

правила аргументації і риторики, швидко орієнтуватися в переговорній 

ситуації, знаходити вигідні взаємоприйнятні рішення. Певне поєднання 

особистих та професійних якостей може формувати особистісний стиль 
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ведення переговорів, який постає перед нами у формі певної моделі поведінки 

[156, c.13].  

Зарубіжний дослідник Е. Галубов відзначає, що в науці виокремлюються 

два основних підходи до розуміння ролі особистості на переговорах. У межах 

першого – особистісному чиннику надається вирішальне значення. Прийнято 

стверджувати, що саме від особистої інтуїції та майстерності багато в чому 

залежить ефективність політичних комунікацій. Роль  особистості  в  процесі   

переговорів  визначається індивідуальними якостями переговірника: талантом, 

комунікативними здібностями, знаннями, навичками, авторитетом. 

Прихильники другого підходу стверджують, що роль особистісного чинника на 

переговорах не настільки велика і залежить від ряду обставин, в тому числі 

рівня переговорів і конкретної переговорної ситуації. Вважається, що чим 

зрозуміліше визначені ролі в ситуації переговорів, тим менше впливу надають 

особисті якості переговірника на їх хід, і навпаки, чим менше чіткі позиції і 

плани учасників переговорів, тим більшу значимість набувають особисті якості 

[24, с.160]. 

Але у будь-якому випадку «переговори, як підкреслює С. Стремовська, 

являють собою явний обмін або угоду між сторонами, які хочуть щось 

отримати один від одного. Цей обмін носить добровільний характер, в тому 

сенсі, що сторони можуть скористатися правом вето в разі незгоди з 

запропонованими умовами, навіть якщо їх відмова може привести до 

неприємних наслідків. У ході переговорів сторони мають набагато більше 

можливостей (у порівнянні з іншими способами прийняття рішень) дійти згоди, 

коли пропоновані умови їх влаштовують, і відмовитися в ньому брати участь, 

якщо вони не відповідають їх очікуванням. Загроза, що прихована в зробленій 

хрещеним батьком «пропозиції, від якої не можна відмовитися», не вписується 

в рамки переговорів, так як її обов'язковою умовою є право відхилити будь-яку 

пропозицію» [134, с.38]. 

Індивідуальні особливості та якості учасників відіграють незначну роль у 

тих ситуаціях, коли представники делегацій є лише виконавцями– 
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представниками організацій та структур. Таким чином, особистісний фактор 

відіграє важливу роль у процесі  переговорів на високому і вищому рівні 

[24,c.87]. 

Як зазначає зарубіжний дослідник С. Лі, при побудові переговорної 

стратегії необхідно врахувати особистісні риси головних переговірників як зі 

свого боку, так і з боку опонентів. Ряд дослідників бачать роль особистісного 

фактору на переговорах у визначенні сукупності якостей успішного 

переговірника. Виокремлюють такі важливі для переговірника  якості:  

ерудиція,  гнучкість  мислення,  проникливість, винахідливість,  ораторські  

здібності,  ввічливість,  вміння  слухати, розсудливість,  уважність  і  

толерантність.  Багато  авторів  особливо підкреслюють значення моральних 

якостей переговірника: чесність, порядність, скромність, делікатність, вміння 

зберігати таємниці [177, с.34].Відповідно до цього, наголошує західний вчений, 

сучасний успішний переговірник повинен мати високопрофесійні якості, чітко 

дотримуватися  власних позицій та інтересів.  

Тому як підкреслює українська дослідниця М. Доброва: «найбільш 

ефективним у більшості переговорних ситуацій (при слабкій і сильній позиції) є 

стиль «вирішувача завдань», який веде себе творчо і прагне  знайти  рішення,  

що влаштовують  обидві  сторони.  Такий стиль переговорів вимагає ретельної 

підготовки – визначення власних інтересів та інтересів іншої сторони, розробки 

можливостей і планування того, на які поступки можна піти і яких попросити 

взамін. Прихильники даного переговорного стилю відкрито діляться 

інформацією, добре вміють слухати, задають багато питань, щоб зрозуміти 

позицію іншої сторони, і орієнтовані на компромісний підхід» [41 с.155]. 

Американські дослідники Дж. Ніренберг та І. Росс з цього приводу 

відзначають, що учасники переговорів – це перш за все люди, а не просто 

уособлення організацій, які вони представляють [94, с.30]. Тому цілком логічно 

постає те, що М. Лебєдєва пише: «дослідники звертають увагу на те, що 

особисті якості учасників переговорів виявляються більш значущими на 

переговорах в умовах конфлікту. У таких випадках ситуація не настільки легко 
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прораховується, як на переговорах в умовах співпраці, а значить багато що 

залежить від того, як поведе себе на переговорах конкретна особа. Окрім того, 

вплив особистих якостей учасника переговорів на їхній перебіг знаходиться у 

прямій залежності від рівня переговорів: чим вищий рівень, тим більшого 

значення набуває особистісний фактор [78, с.146–147]. 

На думку Дж. Макдональда, англійського політика,  прем'єр-міністра 

Великої Британії у 1924, 1929-1931 та 1931-1935 роках  «мистецтво ведення 

переговорів – це не вроджена риса, а набута здатність» [58, с.232]. 

 Власне, особистісний фактор є поєднанням особистих та професійних 

якостей. Так, в межах дискусії, зокрема при обранні тактичних прийомів, роль 

особистісного фактору зводиться до вміння застосовувати на переговорах 

найбільш ефективні прийоми, прораховувати тактичні кроки опонентів, 

аргументувати свою позицію, оцінювати ситуацію, професійно та коректно 

реагувати на зустрічні пропозиції. 

Значення особистісного фактору досягає максимуму на етапі прийняття 

рішення та формулювання домовленостей. Переговірник, від якого залежить 

ухвалення політичного рішення, може відчувати (як і будь-яка пересічна 

людина) вплив двох начал – емоційного та раціонального, і тут важливо, щоб 

верх взяли раціо, а не емоції [42, с.58]. 

 Західний дослідник Р. Кеннеді стверджує, що переговори - це процес 

пошуку. Жодна зі сторін не знає, чи буде досягнуто згоди. Сторони можуть 

сумлінно шукати можливості її укладення і не знайти їх. Говоряи про «провал 

переговорів», що не дозволив прийняти ефективне рішення, так, немов невдала 

спроба дійти згоди завжди означає поразку. Деякі невдачі неминучі, і це цілком 

закономірно, коли прагнення сторін залишаються незадоволеними. Однак ті 

переговори, які сьогодні обернулися невдачею, завтра можуть закінчитися 

успішно, якщо обставини зміняться або на них щось вплине: війна, тероризм, 

санкції, страйки, громадська думка [63, с.46]. 

Пошук умов угоди – це те, чим займаються учасники переговорів, які 

роблять пробні пропозиції, намагаються зрозуміти один одного, перевіряють на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/1924
https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/1931
https://uk.wikipedia.org/wiki/1931
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
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наявність більш вигідні пропозиції, подають сигнали і аналізують реакції і 

відповіді іншого боку. Коли пошук припиняється, це означає два варіанти: або 

сторони досягли угоди, або опинилися у глухому куті. 

Р. Кеннеді також зазначає, що «кожен з учасників намагається знайти 

умови, які дозволяють отримати те, що кожен із них прагне. В даному випадку 

під «умовами» я маю на увазі умови угоди –  що учасники отримають в обмін 

на те, що можуть дати, – які слугують головним механізмом вироблення 

рішення, якщо воно взагалі існує. Суть переговорів полягає в розгляді більш 

ніж одного набору умов, здатних привести до угоди сторін. Це одночасно 

допомагає і заважає. Якщо дивитися на ситуацію з тієї точки зору, що знайти 

кілька голок в стогу сіна набагато простіше, ніж одну, то існування кількох 

альтернативних рішень, безсумнівно, може виявитися для учасника корисним. 

Однак це різноманіття не дозволяє зупинитися на тому рішенні, яке той чи 

інший учасник виявив першим, що може стати перешкодою на шляху його 

прийняття [63, с.48]. 

Знаючи про існування інших рішень, деякі з яких можуть виявитися 

краще перших, учасники наполегливо продовжують пошуки. Однак слід 

пам'ятати про те, що прагнення знайти кращу пропозицію перетворюється на 

перешкоду, якщо в процесі подальшого пошуку учасники ризикують втратити 

те, що знайшли спочатку. Одним словом, є помилка в тому, щоб виявляти зайву 

наполегливість і чекати надто довго, керуючись марною надією поліпшити те, 

що у того чи іншого переговірника вже є. 

Р. Кеннеді також зауважує наступне: «у моєму визначенні переговорів 

чітко простежується залежність від іншої людини, яка хоче щось отримати від 

вас. Якщо він нічого не хоче, вирішення питання переговорів стає неможливим. 

Насправді, я можу не розуміти того, що хочу чогось від вас, і тоді у вас є 

можливість переконати мене в цьому. Проте, яким би не було ваше вміння 

переконувати, воно може на мене не подіяти. При таких умовах проведення 

переговорів позбавлено будь-якого сенсу. Вам доведеться обійтися без того, що 

ви хочете отримати від мене; або знайти того, кому потрібно щось від вас; або 



 

 
 

61 

ж, при наявності відповідної можливості, скористатися іншим способом 

отримати бажане. Раптом ви зможете це вкрасти? Або взяти силою? А може 

бути, ви змусите мене до прийняття рішення? Однак, що б ви не зробили, це 

буде вже поза сферою переговорів» [63, с.76]. 

Тому дійсно укладення угоди за своєю природою вимагає добровільного 

обміну якимись об'єктами (матеріальними або нематеріальними). Без явного 

обміну не може бути переговорного рішення. Відповідно до цього необхідно 

зауважити, що психологи встановили:  чим складнішим є психічний процес, 

тим  більшими індивідуальними відмінностями характерний. Процес ухвалення 

рішень у  переговорах є вкрай  складним. Ця складність  обумовлена  

сукупністю індивідуальних психологічних якостей особи, що приймає рішення 

за результатами переговорів. 

Як зазначають науковці, до індивідуальних характеристик слід віднести  

відмінності у  психологічних ресурсах, що притаманні кожній людині, 

особливо під час   прийняття важливих  рішень [134 с.120]. 

Особливу групу індивідуальних характеристик складають власне 

особистісні якості людини, яка приймає рішення. Вони прямо впливають на те, 

яким способом учасник переговорів воліє їх приймати. Оскільки 

індивідуальних властивостей особистості безліч, у контексті нашого 

дослідження доцільно буде  навести як приклад таку властивість, як 

інтернальність-екстернальність. 

На думку кандидата філософських наук Р. Мокшанцева, «інтернальність-

екстернальність – це центр локалізації  контролю над важливими для людини 

подіями, одна з властивостей психологічної структури особистості. 

Виокремлюють наступні три типи локалізації: внутрішня інтернальність («Я 

відповідаю за все, що зі мною відбувається в житті, за всі мої здобутки та 

втрати, успіхи і невдачі»); зовнішня екстернальність – (Доля, рок, випадок, 

ситуації і обставини- ось що визначає хід життя у всіх його проявах») і 

гармонійний, оптимальний («Було б неправильно ігнорувати роль випадку, 

збігу обставин в житті, але і від мене дещо в ній залежить») [91, с.250]. 
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Через це інтернали відрізняються наступними психологічними якостями: 

емоційною зрілістю (стриманістю і спокоєм); реалістичною оцінкою дійсності; 

розсудливістю і обачністю, упевненістю у силах; рішучістю, здатністю 

поступитися власними принципами та амбіціями; відкритістю до розуміння та 

сприйняття інших думок; самоповагою та самоконтролем; товариськістю та 

послідовністю у власних діях; ефективністю в ситуаціях, пов'язаних з ризиком; 

загальною задоволеністю роботою; спроможністю в умовах стресу повністю 

виконувати роботу та вирішувати завдання; фізичною та емоційною 

витривалістю. 

Відповідно до цього, екстернали, підкреслює Р. Мокшанцев, 

відрізняються наступними якостями: емоційною нестійкістю, безпечністю та 

недбалістю, схильністю до ненормативної (девіантної) поведінки, 

невпевненістю в собі, слабким самоконтролем, непослідовністю в поведінці, 

надмірною підозрілістю до людей та агресивністю, цинізмом, 

безпринципністю,  схильністю до обману.  

У процесі прийняття рішень, у значній мірі в  контексті переговорів, 

інтернали генерують значно ширше коло варіантів, а їх зміст є реалістичнішим. 

Для цього вони витрачають значно більше часу на підготовку та прийняття 

рішення. Процес прийняття рішення у них більш розгорнутий. Врешті-решт 

вони більш продуктивні в цих процесах. У свою чергу екстернали 

характеризуються протилежними особливостям [91,с.248]. 

З одного боку учасник переговорів виступає в ролі представника, що 

реалізує інтереси певної організації чи структури (держави, політичної партії, 

міжнародної організації), а з іншого – як особистість, якій притаманні 

індивідуальні характеристики, достоїнства та вади [30, с.297]. 

Особистісний фактор на переговорах відіграє величезне значення: від 

особистої інтуїції і майстерності багато в чому залежить ефективність 

політичних комунікацій. Майстерність переговірника  шліфується в горнилі 

перемог і поразок на полях переговорних битв. І класичні роботи з теорії 

переговорів, і сучасні дослідження в цій галузі спрямовані на те, щоб скласти 
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портрет «вправного переговірника», перерахувавши найбільш важливі якості, 

які дозволяють досягти вершин майстерності у проведенні переговорів. 

При цьому, як наголошують «батьки-засновники» переговорної науки – 

А. Пеке і Ф. де Кальер, що служили послами і радниками при дворах 

європейських правителів, - і думки таких «акул» сучасного «піару», як С. Блек і 

Ф. Бег'юлі, багато в чому збігаються, хоча кожен портрет несе на собі певні 

риси історичної епохи, яка його породила. Мистецтво людського спілкування 

удосконалювалося століттями, і кожна епоха відкривала нові грані 

переговорної майстерності та нові секрети успіху. 

Цікаво, що багато дослідників, намагаючись намалювати свій портрет 

«вправного переговірника», робили певний акцент на деяких професійних 

якостях, вважаючи їх провідними. За цим принципом домінанти професійної 

майстерності І. Василенко складає класифікацію таких портретів: 

- «блискучий інтелектуал»; 

- «дипломат з бездоганною репутацією»; 

- «впевнений у собі високопрофесійний технолог»; 

- «тонкий психолог»; 

- «майстерний інтерпретатор»; 

- «ефективний комунікатор» [17, с.67]. 

Значний досвід проведення переговорів засвідчує, що при прийнятті 

рішень учасники переговорів найчастіше проявляють власний психологічний 

тип особистості. Варто розуміти, що характер неодмінно накладає свій відбиток 

на процес прийняття рішень під час переговорів.  

Відомий зарубіжний дослідник О. Карпов виділяє наступну 

клафсифікацію учасників переговорів: 

- мотиваційно-пасивний профіль. Для нього характерна слабка 

професійна компетентність та відсутність довгострокових програм діяльності 

або їх неточність. Прагнення не заглиблюватись у суть справи і передоручати 

завдання іншим. Загалом стиль ведення переговорів має чітко виражені 

елементи байдужості. Слабка мотиваційна зацікавленість у досягненні високих 
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результатів. У відносно простих переговорних ситуаціях очевидні слабкості 

цього профілю можуть компенсуватися ефективною діяльністю інших 

учасників, особливо якщо переговори ведуться командою, однак при складних 

переговорах цей профіль чітко виявляє свої негативні риси. 

- Профіль імітації бурхливої діяльності. На переговорах характеризується 

формально високою активністю, але яка мало співпадає з реальними 

проблемами, що виникають у ході переговорів. Слабкий рівень професійної 

компетенції можна компенсувати ухваленням загальних та  неконтрених 

рішень. Оціночні судження, як правило, особистісно зорієнтовані і не несуть в 

собі інколи бодай натяку на професійний характер. Під час  прийняття рішення 

такий учасник  переговорів опікується не  інтересами справи як такої, а діє 

відповідно до вимог вищого керівництва.  

- Спільного керівництва профіль. Власне, чітко простежується  орієнтація 

на справу.  

- Фрустраційний  профіль. Для нього є характерним те, що на першому 

етапі прийняття рішень варто проявляти інтелект, прагнути зрозуміти суть 

проблеми, яка окреслює предмет переговорів. Складність полягає в тому, що 

при недостатній компетентності даний тип учасника переговорів зіткається з 

деякими труднощами, в результаті чого відчуває стан вираженої фрустрації. 

Подібний стан може простимулювати розвиток конфлікту на переговорах. 

- Профіль напруженого безуспішного пошуку до кінця. Він є характерним 

для представника переговорів з дещо  обмеженим інтелектуальним, але 

достатньо  високим потенціалом.  Запропоновані  варіанти вирішення проблеми 

зазвичай несуть здебільшого очевидний та звичний характер.  Спрацьовує 

поведінкова установка: «Я не помиляюся».  

- Формально правильного, але нераціонального рішення профіль. Для 

цього  типу є характерним прагнення обрати виключно раціональний спосіб та 

вирішити проблему найкоротшим шляхом. Обравши правильний вектор 

вирішення проблеми, наполегливо рухається до досягнення поставленої мети. 

Власне, подібний спосіб прийняття рішень є достатньо перевіреним та 
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надійним, хоча потребує часу і вважається малоефективним з точки зору 

досягнення результатів. Для цього типу притаманною є недостатньо розвинена 

оригінальність мислення. 

- Евристичний профіль. Для цього типу є хараткреним інтелектуальні 

якості, проте, і недостатньо розвинені організаторські здібності. Такий учасник 

переговорів буде прагнути знайти не стільки оптимальне, скільки оригінальне 

рішення, бо  за своїм типом не спроможний  організувати інших і змобілізувати 

зацікавлених осіб  на спільний пошук рішення. 

- Евристично-організаторський профіль. Це ідеал, який на практиці майже 

не зустрічається. Відповідний тип учасника переговорів здійснює швидкий 

аналіз проблемної ситуації, розуміється на її суті, чітко формулює  питання, 

оперативно ухвалює рішення.  Вдале поєднання високого інтелектуального 

потенціалу, а разом із цим і розвинені загальноорганізаторські здібності, 

можуть стати запорукою успіху на переговорах [62, с.422-423]. 

У дослідженнях, присвячених переговорам, особлива увага приділяється 

впливу особистості на опонента і використання при цьому різного роду 

прийомів. Коротко зупинимося на характеристиці основних тактичних 

прийомів, застосовуваних у рамках тієї чи іншої стратегії ведення переговорів. 

Тактичні прийоми при позиційному торзі, які стосуються переговорів 

цього типу, найбільш відомі і різноманітні. 

1. «Завищення вимоги». Суть  полягає в тому, що опоненти розпочинають 

переговори одразу ж із висунення занадто  завищених вимог,  виконання яких 

не розглядається. Згодом учасники переговорів розглядають більш реальні 

вимоги у межах декількох раундів переговорів та все ж вдаються до різного 

роду поступок. Однак при цьому домагаються реальних поступок від 

протилежного боку. Якщо початкова вимога надмірно завищена, то вона буде 

розцінена як неправомірна і не викличе у відповідь поступок. 

2. «Розстановка хибних акцентів у власній позиції». Суть полягає в  

необхідності показати зацікавленість у вирішенні будь-якого незначного 

питання, а у найбільш вигідний момент переговорів зняти вимогу з даного 
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пункту переговорів.  Власне, такого роду дія виглядає як поступка, яка 

викликає зустрічний крок від опонентів. 

3. «Вичікування». Цей метод позиційного торгу  використовують для 

того, щоб змусити візаві першим висловити свою точку зору,  сформулювати 

власну думку. 

4. «Салямі» проявляється в тому, що опонент на переговорах отримає 

дозовану інформацію, «маленькими порціями». Найчастіше такий прийом 

використовують для того, щоб отримати від опонента більше інформації або 

переслідують іншу мету -  затягнути переговори. 

5. «Паличні (рос.палочнные) доводи». Цим методом послуговуються у 

тих випадках,  коли один із учасників переговорів відчуває значні  труднощі з 

контраргументацією  та переслідує необхідність психологічного придушення 

опонента. Його  суть  полягає в тому, що в якості аргументу використовують 

звернення  до вищих цінностей та інтересів. 

6. «Навмисний обман» використовують у переговорах, щоб досягти або 

уникнути  будь-яких наслідків. Для цього всі методи є достатньо ефективними: 

спотворення інформації; свідоме повідомлення неправдивої інформації; 

відсутність реальних  повноважень для ухвалення рішень з того чи іншого 

питання; відсутність намірів виконувати умови угоди. 

7. «Зростання висування вимог». У тому разі, якщо  один із учасників 

переговорів дає згоду на внесені пропозиції, то  інший може почати висунення 

все нових і нових вимог. 

8. «Висування вимог в останню хвилину». Такий метод найчастіше 

використовують наприкінці переговорів, коли укладення угоди – це справа 

майже вирішена. У такій ситуації один із учасників переговорів може висунути 

нові вимоги, задля того, щоб змусити опонента піти на поступки заради 

збереження досягнутого рішення. 

9. «Подвійне тлумачення». Суть методу полягає в тому, що під час 

напрацювання угоди, її пункти формулюються з подвійним змістом. У 
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подальшому  використання такого прийому може дозволити тлумачити угоду у 

своїх інтересах або вдаватися до шантажу.  

10. «Тиск на опонента». Цей прийом використовують з метою змусити 

піти опонента на значні поступки і  погодитися на запропоноване рішення. 

Такий сценарій може реалізовуватися через припинення переговорних 

контактів; демонстрацію своєї сили; пред'явлення ультиматуму; попередження 

про небажані для опопнента наслідки [25,с.75]. 

Варто відзначити, що перша група прийомів характеризується ставленням 

до опонента як до свого супротивника, то друга орієнтується на партнерський 

підхід. 

1. «Поступове підвищення складності обговорюваних питань». Суть 

прийому полягає в тому, що обговорення слід починати  з того кола питань, що 

викликають найменші розбіжності. А вже згодом варто  обговорювати у межах 

переговорів складні  проблеми. Використання подібного прийому обумовлене 

необхідністю уникнення активної протидії сторін зі старту  переговорів і 

створити сприятливу та конструктивну атмосферу. 

2. «Поділ проблеми на окремі складові». Слід наголосити, що цей метод 

тривалої переговорної гри полягає в тому, щоб не намагатися одразу ж 

вирішити всю проблему, а, викоремивши, аспекти поступово та неквапливо 

досягати взаємної згоди. 

3. «Винесення сумнівних питань «за дужки» використовують в тому разі, 

якщо виникають проблеми з досягненням комплексної  угоди з усього спектру  

проблем. Суть прийому полягає в наступному: суперечливі питання не 

розглядаються, а це  дозволяє досягти не всіх, але частини домовленостей. 

4. «Один ріже, інший вибирає». Логіка використання  такого прийому 

заснована на принципі  розділу: одній стороні надається право розділити (пиріг, 

повноваження, територію, функції, сферу впливу тощо),  а іншій  – орати з двох 

частин виключно одну. Сенс прийому полягає в наступному: перший, 

переймаючись тим, щоб не отримати меншу частку,  прагнутиме  до того, щоб 

поділити максимально точно. 
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5. «Підкреслення спільності». Цей метод полягає в тому, щоб вказати 

виключно на ті питання, що об'єднують опонентів: обопільна зацікавленість в 

позитивному підсумку переговорів; взаємозалежність опонентів; спільне 

прагнення уникнення в майбутньому матеріальних втрат; історія тривалих 

відносин між учасниками переговорів до виникнення конфлікту [25,с.78]. 

Таким чином, проаналізувавши основні аспекти особистісного фактору у 

переговорах, можемо підсумувати, що особистісний стиль ведення переговорів 

є сукупністю професійних та індивідуальних якостей та рис, кращих зразків 

поведінки та особливостей комунікації, що  у підсумку і можуть  визначити 

форми і методи взаємодії особи з партнерами по переговорах. 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 та ін. Роль особистісного фактору має важливе значення на 

переговорах, незалежно від їх рівня та проблематики, часу і місця дії.  

Разом із тим, ще з давніх часів переговорна практика закріпила за собою 

залучення до процесу переговорів «третьої сторони», яка була покликана 

допомогти їм знайти спільне вирішення проблеми, що постала на порядку 

денному. У наш час вже традиціцним стало застосування у врегулюванні 

конфліктів не лише представників та інструментів офіційної дипломатії, а й 

представників та засобів громадського сектору. 

Як зазначають дослідники Міжнародного центру перспективних 

досліджень: «Традиційними і найбільш відомими засобами врегулювання 

конфліктів є засоби офіційної дипломатії, яка також називається «перший 

напрямок дипломатії» («official diplomacy or track one diplomacy»). Офіційна 

дипломатія – це інструмент зовнішньої політики для встановлення і 

підтримання контактів між урядами різних держав із залученням обопільно 

визнаних представників сторін. Найважливішою особливістю «першого 

напрямку дипломатії» є її формальне застосування на міждержавному рівні і 

дотримання певного протоколу, який узгоджений кожною із країн» [4, с.10]. 
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Офіційна дипломатія вважається головним інструментом миротворчості у 

зовнішньополітичній діяльності держав і реалізується через дипломатів, 

чиновників, глав держав, з метою впливу на структури політичної влади. При 

цьому термін «переговори» часто виступає як синонім офіційної дипломатії. У 

офіційної дипломатії є сильні і слабкі сторони. Серед сильних сторін «першого 

напрямку дипломатії» найчастіше називають наступні: 

- використання політичної влади для впливу на напрямок переговорів 

та їх підсумковий результати; у свою чергу, політична влада в такому сенсі 

може включати  можливості застосування військової сили, у тому разі, якщо 

одна зі  сторін ухвалює рішення порушити міжнародні договори; 

- доступ до матеріальних і фінансових ресурсів, які можуть 

забезпечити необхідний тиск або гнучкість в ході переговорів; 

- використання інсайдерської інформації про інтереси сторін, 

отриманої через численні розвідувальні служби; 

- можливість офіційних переговірників використовувати широкий 

спектр знань з питань зовнішньої політики їхньої держави, а також зовнішньої 

політики конфліктуючих сторін. 

Поряд з перевагами, у офіційноїипломатії є ряд слабких сторін, зокрема: 

- підходи до врегулювання конфлікту можуть бути спотворені владою. 

Державна влада може бути швидше запорукою довготривалого миру, ніж 

ефективним інструментарієм для сприяння  його швидкого  встановлення. Слід 

розуміти, що влада може здійснювати утиски по відношенню до слабких 

учасників процесу, підриваючи стійкість мирної угоди; 

- офіційні дипломатичні місії, які є складовою частиною «першого 

напрямку дипломатії», зазвичай припиняють свою роботу на піку загострення 

конфлікту між країнами, зменшуючи, таким чином, комунікацію в той момент, 

коли в ній є найбільша потреба; 

- офіційні особи зазвичай не можуть виступати з позицій, які суперечать 

підходам державної влади, що зменшує поле для маневрування або викликає 
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затримку в переговорах через необхідність проведення консультацій для 

узгодження позицій всередині країни;  

- на офіційну дипломатію впливають електоральні цикли [4, с.11]. 

«Другий напрямок дипломатії», або неофіційна дипломатія – 

неформальна взаємодія між представниками груп чи націй, що протистоять 

один одному і спрямовані на розробку стратегій врегулювання конфлікту,  

впливають на громадську думку, мобілізують людські і матеріальні ресурси з 

метою врегулювання конфлікту.  

«Другий напрямок дипломатії» в жодному разі не замінює «перший 

напрямок» – офіційну дипломатію, але компенсує обмеження, які покладаються 

на лідерів у зв'язку з необхідністю відповідати очікуванням свого народу. Більш 

того, «другий напрямок дипломатії» покликаний доповнювати офіційні 

переговори «першого напрямку дипломатії». 

Сильними сторонами «другого напрямку дипломатії» є: 

- учасники «другого напрямку дипломатії» не обмежені політичними або 

конституційними рамками, тому вони можуть висловлювати свої особисті 

погляди на різні питання, які безпосередньо турбують їх громади або сім'ї; 

- учасники «другого напрямку дипломатії» не обмежені загрозою втрати 

електоральної підтримки, оскільки вони і є виборцями; 

- «другий напрямок дипломатії» надає ущемленим групам, які мають 

обмежені можливості (або взагалі їх позбавлені) платформу для висловлення 

своєї позиції, з якої вони можуть озвучувати власне бачення того, як можна 

досягти миру в їх громадах або серед їхнього народу; 

- «другий напрямок дипломатії» є ефективним як на стадії, що передує 

будь-яким проявам насильства, так і на стадії наступної після прояву 

насильства – таким чином, це є ефективним інструментом для попередження 

прояву насильства, як під час конфлікту, так і при постконфліктній стадії; 

- «другий напрямок дипломатії» охоплює лідерів нижчого і середнього 

рівнів, які безпосередньо залучені в конфлікт; 

- на «другий напрямок дипломатії» не впливають електоральні цикли. 
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Разом із тим слабкими сторонами «другого напрямку дипломатії» є: 

- учасники «другого напрямку дипломатії» мають обмежені можливості 

впливу на зовнішню політику і владні структури через відсутність політичної 

влади; 

- потрібно більше часу для досягнення результатів засобами «другого 

напрямку дипломатії»; 

- «другий напрямок дипломатії» має обмежені можливості для впливу і 

впровадження змін на стадії збройного протистояння; 

- учасники «другого напрямку дипломатії» рідко мають ресурси, що 

необхідні для посилення власних позицій у переговорах та імплементації 

договорів; 

- «другий напрямок дипломатії» є неефективним в авторитарних 

режимах, де державні лідери не дослухаються до рекомендацій лідерів нижчого 

рівня; 

- учасники «другого напрямку дипломатії» у зв'язку з нестачею 

політичної влади у більшості випадків не несуть відповідальності перед 

громадськістю за невдалі рішення або пропозиції; 

- через свою чисельність акторам і організаціям «другого напрямку 

дипломатії» не вистачає належної координації дій. 

У ряді випадків, коли слабкі сторони офіційної і неофіційної дипломатії 

ускладнюють проведення переговорів між конфліктуючими сторонами, може 

застосовуватися так званий «напівофіційний напрямок дипломатії» («track one 

and a half diplomacy»). 

«Напівофіційний напрямок дипломатії» – це неофіційна взаємодія між 

офіційними представниками держави, коли представники неурядового сектору 

виступають медіаторами в ході переговорів між сторонами. При цьому 

медіаторами зазвичай виступають колишні видатні політики або державні діячі. 

У цьому контексті слушним є приклад  участі Президента України 

Л.Кучми(1994-2005рр.) у Трьохсторонній контактній групі з врегулювання 

конфлікту на Донбасі.  
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Цей рівень дипломатії, хоча і вважається неофіційним втручанням, 

певною мірою об'єднує в собі сильні сторони офіційної і неофіційної 

дипломатії, зокрема авторитетність і наявність ресурсів «першого напрямку 

дипломатії», поряд з креативністю і можливістю неофіційного обміну думками 

«другого напрямку дипломатії». 

Необхідно підкреслити, що у ситуаціях, коли майже вичерпані 

можливості односторонніх дій учасників протиборства, або ціна продовження 

конфлікту стає дуже дорогою, у сторін  залишається тільки єдиний шанс на 

врегулювання конфлікту цивілізованим способом - шляхом переговорів. Варто 

розуміти, що не завжди ситуація є сприятливою для того, щоб держави 

продемонстрували свою чітку готовність вести прямі переговори. У такому разі 

вихід слід знаходити через залучення третьої сторони. Її участь є доцільною 

виключно тоді, коли прямі переговори остаточно зайшли в глухий кут.  

Загалом термін «третя сторона»  – широкий і збірний. Можна виокремити 

три основні форми участі третьої сторони у врегулюванні конфлікту. 

1) Суд. Відмінність від інших форм участі третьої сторони у 

врегулюванні конфлікту полягає в тому, що суду притаманна  чітко розроблена, 

законодавчо закріплена процедура розгляду питань, а також обов'язковість для 

виконання учасниками конфлікту прийнятих «третьою стороною» рішень. У 

цьому випадку участь третьої сторони є максимальною з високим ступенем 

втручання в конфлікт. 

2) Арбітраж. Для арбітражу є характерна відсутність суворих норм, які  

регулюють процес дискусії навколо проблеми, а також  право вибору «третьої 

сторони» безпосередніми  учасниками протиборства. 

3) Посередництво – є особливою формою участі «третьої сторони» у 

врегулюванні конфлікту. Мета –  сприяти не лише процесу переговорів між 

учасниками конфлікту, а й у  конструктивному обговоренню і пошуку рішення 

проблеми. У такому разі посередник не має відповідних повноважень визначати 

вибір підсумкового рішення, який є прерогативою для конфліктуючих сторін. 

Посередник зобов’язаний  наголосити на тому факті, що відповідальність за 
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фіаско на переговорах і можливу ескалацію конфлікту несуть учасники 

конфлікту, а  не «третя сторона» [25,с.36]. 

Якщо визначати поняття «третя сторона», то на думку вченого 

С.Шеретова, під ним традиційно розуміється будь-яка особа, яка не має статусу 

посередника або спостерігача, проте зайнята питаннями врегулювання 

конфліктних відносин між іншими сторонами [155,с.34]. 

Важливо звернути увагу на те, що серед зазначених вище форм участі 

«третьої сторони» у врегулюванні  конфлікту лише остання орієнтована на 

використання переговорного підходу. 

Відповідно «третю сторону» на переговорах найчастіше представляли 

люди, що користувалися беззаперечним авторитетом та повагою, до порад та 

рекомендацій яких змушені були прислухатися. Виносячи рішення на власний 

розсуд, вони могли встановити, хто правий, а хто винен. Як зазначає 

М.Лєбєдєва, в середньовічній Європі ще до моменту утворення національних 

держав роль третьої сторони у врегулюванні конфліктів відігравав Папа 

Римський [78,с.127]. Він виконував роль більше судді, ніж посередника, 

вирішуючи те, як повинен завершитися конфлікт. З плином часу роль Папи 

Римського у врегулюванні конфліктів значно зменшилась. Держави намагалися 

не залучати церкву у внутрішні справи, щоб не допустити її втручання. 

З моменту свого формування і до сьогодні держави продовжують 

виступати у якості «третьої сторони» при врегулюванні конфліктів. Особливо 

це помітно, коли відбувається збройний конфлікт, що може зачіпати інтереси 

тих країн, які безпосередньо до нього не втягнуті.  

На думку М. Лєбєдєвої, поняття «третя сторона» є достатньо широким і 

може включати в себе такі терміни, як «посередник», «спостерігач за ходом 

переговорів», «арбітр». Під «третьою стороною» варто розуміти особу зі 

статусом спостерігача чи посередника, що займається питаннями врегулювання 

конфлікту між сторонами. 

Зарубіжна дослідниця стверджує, що «третя сторона» може втручатися у 

конфлікт як самостійно, так і за проханням конфліктуючих сторін. Вплив 
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«третьої сторони» на учасників конфлікту є різноманітним. Серед засобів 

впливу виокремлюють дві групи: 

– переконання і надання допомоги з метою мирного врегулювання 

конфлікту; 

– примус, здійснення тиску та обмеження конфліктних дій [78,с.172]. 

Основними засобами «третьої сторони» під час переговорів є 

переконання і надання допомоги у врегулюванні конфліктної ситуації, хоча й 

не слід виключати використання політичного та економічного тиску.  Роль 

третьої сторони на переговорах може виконувати посередник, консультант, 

уповноважена особа арбітражного суду, фасилітатор. 

Розглянемо наразі детально посередництво та фасилітацію як форму 

участі третьої сторони у переговорах. 

Власне, дипломати визначають посередництво як один із ефективних 

засобів мирного врегулювання міжнародних суперечностей, суть якого полягає 

в тому, що третя сторона за власною ініціативою чи за ініціативою 

конфліктуючих сторін організовує переговори між ними з метою мирного 

вирішення конфлікту та бере безпосередню участь у них. 

Загалом, посередництво, як зазначає західний дослідник Р.Дж. Фішер, має 

багато різних визначень, які відображають ряд його основних характеристик. 

Зазвичай вони розглядаються як втручання кваліфікованих та безпристрасних 

посередників, які допомагають досягти рішення, яке усіх задовольнить щодо 

питань, які лежать в основі конфлікту між ними. Посередництво, підкреслює 

зарубіжний вчений, є мирний та необов’язковий підхід до врегулювання 

конфлікту, в якому сторони приймають участь лише за своєю власною волею, 

зберігаючи контроль над змістом угоди. Таким чином, посередництво є перш за 

все методом цілеспрямованого рішення проблеми, яка стоїть між обома 

сторонами і зазвичай такою, що не зачіпає характеру соціальних відносин між 

ними [145, с.229].  

Під посередництвом найчастіше розуміють одну з найбільш 

розповсюджених форм участі «третьої сторони». На думку американського 
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вченого Г. Райфа, посередник – це «безпристрасна особа, яка прагне допомогти 

учасникам переговорів знайти компромісне рішення. Посередник допомагає 

вести переговори, але він не має права диктувати рішення» [155, с.87]. Мета 

його діяльності полягає не стільки в тому, щоб запропонувати готове рішення, 

скільки допомогти сторонам переговорів визначити, чи існують компроміси, які 

б задовольнили їх. 

Водночас  О. Васильєва зауважує, що посередники не наділені офіційною 

владою, вони виконують свою функцію добровільно. Вони можуть 

врегульовувати суперечності чи нав’язувати своє рішення. До обов’язків 

посередника входить організація конструктивної взаємодії конфліктуючих 

сторін. Професійний посередник має володіти якостями комунікатора, слухача, 

людини, яка може користуватися довірою [18, с.23]. 

Американський вчений Дж. Шелленберг виокремлює ряд особливостей 

посередництва, а саме: 

1) роль посередника полягає у наданні допомоги у веденні переговорів у 

випадку певних складнощів при самостійному врегулюванні між існуючими 

сторонами конфлікту. 

2) Посередник – «нейтральна третя особа». 

3) Посередництво – добровільний процес. 

4) Посередник може керувати переговорами, але відповідальність за 

рішення завжди несуть учасники  переговорів. 

5) Посередництво – процес особистий та конфіденційний. 

6) Якщо ж сторони не досягають згоди, жодні санкції не застосовуються. 

У разі добровільних угод відсутність згоди теж вважається прийнятною і вина 

ні на одну зі сторін не покладається. 

7) Посередник – це навчений професіонал. Він має сприяти абсолютно 

відкритій комунікації між сторонами і розглядати проблему як мету, яку 

потрібно взаємовигідно досягати. Посередник повинен допомагати сторонам 

обговорювати відмінності, що існують, спрямовувати їх обговорення на 
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вирішення проблеми, а не до обговорення того, хто може виграти за рахунок 

іншого [180, с.35]. 

Разом із тим необхідно підкреслити, що, на думку російської дослідниці 

Н.Малікової, посередництво є найбільш ефективним та потрібним тоді, коли 

сторони не володіють досвідом переговорної взаємодії та за умови, якщо 

переговори зайшли в глухий кут. Варто зазначити той факт, що посередником 

може виступати не одна особа, а група осіб. Щоправда, серед групи осіб 

можуть з’явитися лідери і це потенційно призведе до зниження ефективності на 

переговорах [86,с.82]. 

Прийнято виокремлювати наступні види посередництва, деякі з яких 

наведемо: 

– консультаційне посередництво і посередництво з елементами арбітражу 

в залежності від ступеня участі посередника у переговорах; 

– посередництво держав; 

– посередництво міжурядових і неурядових організацій; 

– офіційне та неофіційне (в залежності від ступеня офіційності); 

– постійне та тимчасове (за тривалістю); 

– одностороннє і багатостороннє (в залежності від кількості сторін) 

[78,с.148–152]. 

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. 

Думка, що висловлена посередником, ні до чого не зобов’язує учасників 

переговорів, і сторони консультуються з посередником тільки в тому випадку, 

якщо переговори зайшли в глухий кут. 

На відміну від консультаційного посередництва, посередництво з 

елементами арбітражу передбачає, що сторони до початку посередництва 

домовляються про те, що у разі, якщо переговори не принесуть бажаного 

врегулювання проблеми, посередник винесе обов’язкове для виконання 

рішення  щодо суперечливого питання. 
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Як зазначає вчений О. Козлов, управлінське посередництво може 

використовуватися як метод управління внутрішньо організаційними 

конфліктами, і в цьому випадку роль  посередника виконує один із менеджерів 

організації. При цьому менеджер, який обрав роль посередника, може не бути 

керівником однієї з конфліктуючих сторін. Якщо ж керівник однієї з них 

виконує роль посередника, то в  такій ситуації він не є нейтральною особою в 

конфлікті, оскільки у нього можуть бути власні інтереси, які повинні бути 

враховані при напрацюванні остаточного рішення [66,с. 319]. 

Розглядаючи фасилітацію як форму участі «третьої сторони» у 

переговорах, насамперед слід зазначити, що даний феномен можна визначити з 

точки зору процесу і результату. З точки зору процесу – це розробка, а також 

керування процесами, що сприяють  ефективно виконати роботу, зводячи до 

мінімуму загальні проблеми, з якими стикаються учасники переговорної 

взаємодії  разом. Фасилітація –  це процес, який сфокусований на наступних 

питаннях: 

- чого прагнуть досягти; 

-  кого варто залучити; 

- розробка схеми процесу, в якому беруть участь , і послідовність 

виконуваних завдань; 

- комунікація; 

- досягнення відповідного рівня участі та використання ресурсів; 

- рушійні сили та спроможності учасників. [Justice, Jamieson, 2006]. 

Основна мета фасилітації –  підвищення групової ефективності. З точки 

зору результату –  це допомога групі в тому, щоб стати краще, а саме: 

• підвищити якість рішень; 

• підвищити відповідальність щодо прийнятих рішень; 

• значно скоротити час реалізації рішень; 

• поліпшити відносини в групі; 

• посилити особисту задоволеність учасників групи; 

• сприяти організаційному навчанню [182 ,c.2]. 



 

 
 

78 

 «Фасилітація, як зазначає вітчизняна дослідниця О.Близнюкова, це 

форма групової роботи, яка спрямована на прояснення та досягнення 

поставленої мети, на вироблення рішення щодо дуже складних або дуже 

важливих завдань.  

Загалом під фасилітацією розуміють підвищення швидкості або 

продуктивності діяльності окремого індивіда внаслідок актуалізації у його 

свідомості образу (сприйняття, уявлення) іншої людини або групи людей, які є 

суперниками або спостерігачами дій даного індивіда» [11]. 

Мета фасилітації полягає в тому, щоб врегулювати конфлікт і допомогти 

прийти для прийнятного для всіх сторін рішення в тому разі,  якщо учасники 

переговорів не можуть це зробити самостійно. Фасилітація потрібна тоді, коли  

необхідно погодити думки, допомогти oкреслити шляхи вирішення тієї чи 

іншої проблеми, продемонструвати  різноманітні  методи  прийняття рішення. 

На думку Г. Райффа, завдання фасилітатора полягає у забезпеченні 

можливості сісти сторонам за стіл переговорів.  

Практика міжнародних переговорів свідчить, що фасилітатор може 

надати оптимальне  місце для проведення переговорів  та  всебічно  сприяти  їх  

проведенню, створюючи при цьому сприятливі умови. Фасилітатор 

безпосередньо може не брати участі у переговорах, але на етапі імплементації 

юридичних деталей здійснює допомогу [75,р. 34]. 

Фасилітатор, згідно О. Чумікова, здійснює ряд функцій, а саме: 

1) врегулювання конфлікту і допомога відпрацювати прийнятний для 

сторін  варіант рішення; 

2) «підвищення  ефективності», асистування у виявленні варіантів 

«рішення тієї чи іншої проблеми», демонстрація  існуючих методів «прийняття 

рішення» [155, с. 81]. 

Виокремлюють два типи фасилітації: 

– базову фасилітацію; 

– розвиваючу фасилітацію. 
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Як для першого, так і для другого типів фасилітації, учасники переговорів 

мають змогу у будь-який момент «впливати на процес». Однак у випадку 

«базової» фасилітації «процесом керує фасилітатор, пропонуючи, на його 

думку,  групі найбільш ефективні» «прийоми роботи». У разі ж «розвиваючої» 

фасилітації «члени групи  самі ведуть процес обговорення і прийняття рішень, а 

фасилітатор лише коригує його, підказуючи, як швидше або конструктивніше 

вирішити проблему». 

Процедура фасилітації має ряд переваг. На думку О. Чумікова, ця 

процедура є однією з найсучасніших способів вирішення будь-яких проблем, 

що пов’язана з ефективною груповою роботою. Крім того, О. Козлов серед 

основних плюсів фасилітації виокремлює найбільш вдалу форму, коли функції 

управління розподіляються між декількома людьми, і у відповідальних за 

прийняття рішення є можливість приділити першочергову увагу цьому аспекту 

[155, с.85]. 

Власне, місія «третьої сторони» у переговорах полягає у сприянні 

врегулюванню конфлікту і її присутність під час переговорів є доволі 

поширеною практикою сьогодення. Варто пам’ятати, що найбільш дієвим 

процесом врегулювання конфлікту можна вважати той, коли досягнуті 

сторонами домовленості підкріплені системою гарантій і контролем «третьої 

сторони», а  вирішення конфліктної ситуації є результатом виконання взятих 

зобов’язань. 

Втручання посередника доцільно в наступних випадках: 

- учасники конфлікту готові  до спільного пошуку вирішення проблеми, 

але не можуть знайти спільних точок; 

- ускладнено безпосереднє спілкування учасників конфлікту, а участь 

«третьої сторони» може сприяти зміні цієї ситуації; 

- для сторін важливим є збереження і продовження взаємодії; 

- контроль над прийнятим рішенням знаходиться у полі зацікавленості 

сторін; 
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- учасникам конфлікту необхідно «зберегти обличчя».  Бажане 

завершення конфлікту не повинно виглядати як поразка  для будь-якої сторони, 

а  сприяння в цьому посередника може бути вагомим; 

- для опонентів важливим є такий аспект подолання розбіжностей, як 

конфіденційність [25,c.134-135]. 

Обрання конфліктуючими сторонами посередника відбувається згідно до 

низки вимог, що пред'являються до «третьої сторони»: 

1. Важливою  умовою участі посередника є його компетентність, яка  

полягає в умінні досконало проаналізувати конфліктну ситуацію. Низька 

кваліфікація та його некомпетентність можуть зірвати переговори та посилити 

конфронтацію між сторонами. 

2. Неупередженість. Ця вимога  полягає в тому, що посередник  має 

зберігати нейтралітет, не надаючи підтримки жодній зі сторін конфлікту. 

Незацікавленість посередника у врегулюванні конфлікту все ж відносна, 

оскільки він має свій інтерес – бути ефективним та успішним у своїй роботі. 

3. Істотного значення має авторитет посередника. Саме тому в практиці 

врегулювання конфліктів залучення до посередництва представників 

громадських організацій, лідерів суспільної думки обумовлено саме цією 

ознакою. Наприклад, участь представників Католицької церкви у переговорах 

між правлячою у Польщі Комуністичною партією і опозиційним рухом 

«Солідарність» у 1989 р. був визначений тим, що, перш за все, у цій 

європейській державі авторитет і вплив Церкви має вагоме значення. 

Авторитет, яким володіє в очах конфліктуючих сторін посередник, чітко 

визначає його спроможність впливати на учасників протиборства [25,c.134-

135]. 

У залежності від того, наскільки посередник може відповідати 

встановленим вимогам, суттєво залежать його можливості впливу на перебіг 

переговорів, а значить й на власний кінцевий результат – результат 

посередницької діяльності. До числа основних аспектів належать наступні: 
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1. Посередник пропонує ті чи інші варіанти місця для зустрічі сторін, 

сприяючи оперативному початку переговорів між учасниками конфлікту.  Для 

проведення переговорів практикують пропонувати та обирати територію 

посередника. Так, наприклад, виконуючи посередницьку місію в 

Близькосхідному конфлікті, Сполучені Штати Америки надавали свою 

територію, наприклад, в 1978 р.– для переговорів між Єгиптом та Ізраїлем або у 

1999 р. – для переговорного процесу між Сирією та Ізраїлем. 

2. Активна участь посередника проявляється у визначенні порядку 

денного. Разом із учасниками конфлікту він бере участь у формуванні кола 

питань порядку денного. Найголовніше завдання для посередника полягає в 

тому, щоб переконати сторони розпочати переговори з розгляду простих 

питань, а вже згодом поступово переходити до складних.  

3. Важливою умовою участі посреденика у переговорах є його здатність 

сформувати робочу атмосферу на переговорах, звести до мінімуму недовіру, 

ворожість та підозрілість. Тільки факт присутності «третьої сторони» може 

стримати опонентів від прояву надмірної ворожості по відношенню один до 

одного. Посереднику не слід обмежуватися тільки цим, варто сприяти 

зниженню рівня негативних емоцій, які істотно можуть завадити конструктиву 

під час взаємодії.  Істотний вплив на атмосферу переговорів сприяє прояву 

поваги посередника до безпосередніх учасників переговорної взаємодії, а 

значить заохочує ті чи інші кроки, поступки заради нормалізації 

взаємовідносин та позитивного настрою на спільну роботу.  

Посередник покликаний допомогти конфліктуючим сторонам звести до 

мінімуму негативні стереотипи по ставленню один до одного.  

4. Надання допомоги в пошуку рішення є ключовим аспектом впливу 

посередника на переговори. Оптимізуючи цей пошук, посередник здійснює такі 

дії: 

- сприяє учасникам у вивченні ситуації, аналізі розбіжностей, оцінці 

пропозицій; 
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- акцентує  увагу сторін на існуванні спільних  інтересів або створює 

уявлення про спільність  через включення проблеми в більш широкий дискурс, 

наприклад, у  перспективу масштабного економічного співробітництва або 

взаємодії у військовій сфері; 

- сприяє з’ясувати непересічні інтереси,  збільшуючи  простір для 

переговорів, у зоні якого  можна знайти рішення; 

- надає опонентам комплексну  допомогу в пошуці та обранні  критеріїв 

для оцінки розроблених реальних варіантів вирішення поставленої проблеми; 

- пропонує загальну формулу майбутньої угоди. 

Коефіцієнт корисної дії цих зусиль посередника залежить від його 

проінформованості про учасників конфлікту, існуючі суперечливі питання, 

співвідношення сил сторін, їх інтересів та позицій, а також  варіативності  до 

вирішення існуючої проблеми та ступеня  залученості в конфлікт.  

5. Вагомої ролі  у стимулюванні посередником пошуку рішення може 

відіграти визначення дедлайну переговорів. У разі, якщо конфліктуючі сторони 

усвідомлюють свою відповідальність за фіаско переговорів та  прагнуть до 

досягнення порозуміння, то чітко встановлені фіксовані часові межі 

забезпечать стійку динаміку переговорів. 

6. Посередник бере на себе контроль над виконанням угоди в тому разі, 

якщо переговори завершилися успішно. Конкретизуючи успішність переговорів 

слід розуміти, що вона визначається не лише досягненням угоди, але й 

виконанням її пунктів.  

Посереднику слід проконтролювати, щоб у текст остаточної угоди 

увійшли терміни виконання сторонами взятих на себе зобов'язань. Важливою 

роллю для посередника є  роль гаранта виконання домовленостей. [25,с.136-

137].  

Описані вище складові впливу посередника на переговори 

характеризують, перш за все, традиційне посередництво, не акцентуючи увагу 

на специфічні особливості різних його модифікацій. 

Такі особливості відрізняють наступні моделі посередницької діяльності: 
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- фасилітаторство; 

- консультаційне посередництво; 

- посередництво з елементами арбітражу. 

Ключова різниця між даними моделями містить у значенні «третьої 

сторони» в контексті переговорів, а також рівня участі щодо розробки 

прийнятного та кінцевого рішення. Відповідно до цього виокремлюють 

наступні види посередництва, характеристика яких  подається.  

1. Фасилітаторство (від англ. facilitate – полегшувати). Значення «третьої 

сторони» полягає в тому, що фасилітатор допомагає сторонам конфлікту в 

контексті організації зустрічей та проведення переговорів. Слідкуючи за тим, 

щоб регламент переговорів був чітко дотриманий, він однак не бере жодної 

участі в дискусіях щодо врегулювання конфлікту.  

2. Консультаційне посередництво. Особливість цього різновиду полягає в 

тому, що учасники конфлікту попередньо мають згоду, що у разі неможливості 

віднайти самостійно спосіб вирішення проблеми, посередник у формі 

консультації має право висловити свою пропозицію. Безперечно, погляд на 

вирішення ситуації посередником не є обов’язковим і можлива поява його лише 

тоді, коли сторони не можуть вести конструктивний діалог. Разом із тим 

конфліктуючі сторони мають змогу застосувати думку посередника, щоб 

врегулювати ситуацію, яка склалася.  

3. Посередництво з елементами арбітражу. У межах даної форми 

посередницької діяльності, посередник має найбільш повні права участі в 

переговорах. Воно обумовлено тим, що посередник має право винести рішення 

зі спірного питання, яке обов’язкове для виконання сторін, якщо вони до цього 

в межах переговорів зайшли у «глухий кут». Це допомагає тому, щоб учасники 

конфлікту самостійно докладали зусилля задля врегулювання конфлікту, без 

участі сторонніх осіб. Тому, даний вид посередництва гарантує те, що між 

учасниками переговорів буде досягнута домовленість.  [25,с.140-141].  
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Підсумовуючи, варто зазначити, що головне не стільки, який вид 

посередницької діяльності буде обраний, скільки те, що у будь-якому випадку 

за його допомогою переговори будуть успішними.  

Таким чином, проаналізувавши феномен «третьої сторони»  в контексті 

переговорів, можемо підсумувати, що її значення в якості посередництва у 

переговорах є досить значним фактором ефективного врегулювання політичних 

конфліктів. При цьому треба підкреслити, що, допомагаючи конструктивному 

обговоренню і пошуку врегулювання конфлікту між його учасниками, саме 

посередник у переговорах визначає вибір кінцевого рішення.   

Значення участі «третьої сторони» в переговорах обумовлено ще й тим, 

що посередник має мати два основних моменти: бути досить обізнаним та 

компетентним. Це означає, що він повинен досконало проаналізувати 

конфліктну ситуацію і володіти навичками посередницької діяльності, а також 

бути неупередженим. Це полягає в тому, що він не має права надавати 

підтримку комусь із учасників конфлікту, а відтак зберігати «нейтралітет».   

  Основними аспектами функціонування «третьої сторони» у переговорах 

є: висловлення пропозицій щодо тих чи інших варіантів місця зустрічі сторін;  

активна участь у визначенні порядку денного, формування робочої та офіційної 

атмосфери; надання допомоги в пошуку рішення; визначення крайніх термінів 

завершення переговорів; контроль над виконанням угоди. 

Отже, підсумовуючи, слід зробити висновок, що переговори – це 

багатоскладне політичне явище, яке вбирає в себе різні аспекти та феномени 

політичного буття суспільства. 

Як зауважує українська дослідниця І. Станкевич, є два найбільш 

загальних шляхи мирного вирішення конфлікту: 

- мирний, який досягається наступними засобами: прийняттям 

компромісу при збереженні головних аспектів, що засновані на взаємовигідних 

умовах; зникненням протиріччя між конфліктуючими сторонами, що запобігає 

продовженню ситуації у вигляді її ескалації; віднайденням взаємоповаги між 

учасниками переговорів. Частіше за все даний шлях врегулювання конфлікту 
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не може бути представлений з одного боку, а саме за допомогою двох сторін 

конфлікту;  

- врегулювання через примус,  яке змушує одну сторону не брати до 

уваги аргументи та інтереси іншої. Основними аспектами даного врегулювання 

є: чітка перевага можливостей однієї сторони на фоні іншої, зменшення впливу 

останньої, а також різного роду факти, що говорять про зниження її позиції 

[133,с.131]. 

Разом із тим необхідно зауважити, що вітчизняна дослідниця політичних 

конфліктів Ю. Білецька у дисертаційному дослідженні на основі аналізу дієвих 

шляхів вирішення політичних конфліктів окреслила демократичні способи 

врегулювання політичних конфліктів. На її думку, можна виділити два 

основних моменти: перший – врегулювання конфліктів через безпосередню 

взаємодію учасників через компроміс або консенсус; другий -  за допомогою 

міжнародних організацій, використовуючи юридичні аспекти врегулювання 

конфлікту, які можливі через залучення міжнародного права та національного 

законодавства [10,с.11].  

Політичний досвід країн Європейського Союзу свідчить про те, що, 

обираючи той чи інший механізм використання політичного компромісу, 

учасники конфлікту застосовують можливість отримати вигоду для них усіх, тим 

самим задовольнити інтереси кожної сторони. Врегулювання різного роду 

конфліктів у ряді країн ЄС (Греція, Словаччина, Швеція, Велика Британія, 

Люксембург, Бельгія тощо) свідчить про те, що той чи інший шлях отримання 

компромісу прямо залежить від суб’єкту конфліктної ситуації. Через це можемо 

виділити наступні механізми застосування компромісу в політичних конфліктах: 

- референдум; 

- ухвалення угоди;  

- усні домовленості;  

- позачергові вибори (президентські, парламентські, муніципальні);  

- внесення змін до існуючих «правил гри» (зокрема, до виборчого 

законодавства); 
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- прийняття угоди з приводу вирішення предмету конфлікту через 

спільність інтересів [1,c.16]. 

Через це можемо констатувати, що політичний компроміс як механізм 

досягнення політичної рівноваги, який «гармонізує стратегію поведінки суб’єктів 

політики в ситуації протиборства, узгоджує поточні інтереси й передбачає 

вироблення взаємовигідного рішення, істотними ознаками якого є згода, 

націленість на отримання взаємовигідного результату на основі взаємних 

поступок» [39,с.13]. 

Тому варто підкреслити, що в сучасних реаліях стає необхідним створення 

різного роду видів політичної поведінки. Водночас можливість мирно 

врегульовувати конфлікти та протиріччя в соціумі, при цьому не допускаючи 

силових варіантів,  повинно стати головним критерієм розуміння політичних 

лідерів, груп та партій.  Толератність, здатність до компромісів та пам’ять про 

сумні сторінки історії, а головне – уміння розпочати діалог з абсолютно усіма 

соціальними групами, не забуваючи про їх правові інтереси, – це, на думку 

Ю.Білецької, ті якості політичної еліти, що є дуже важливими для розвитку 

справжньої демократії в соціумі. Якщо ж це відсутньо, то можливість соціальних 

потрясінь є надто високою.  [10,с.89-90] 

Слушно зазначити думку Н. Глухової, що «світовій історії відомо багато 

компромісів, що отримали назву «великих». У багатьох країнах вони були 

наслідками жорстких громадянських конфліктів і ставали основою демократії. У 

цьому плані  приклад Англії є досить показовим: Революція 1688 р. стала 

основою компромісу задля зменшення влади короля зі сторони парламенту. Тому 

кабінетне управління мало свій початок лише у XVIII  ст., тоді як сама виборча 

реформа відбулась аж у першій третині XIX ст. У вищезазначеному та іншого 

роду випадках ключовою метою компромісу було врегулювання конфлікту в 

межах цілей та цінностей, які поділяла більша частина соціуму» [34,с. 228]. 

Як свідчить прикладний досвід політичних компромісів в межах 

довготривалих конфліктів (наприклад ряду близькосхідних), саме егоїстичні 
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зацікавлення могутніх держав і є важливішими, ніж будь-яке функціонування 

захисту прав людей або національної ідентичності.  

Рішення провідних міжнародних організацій,  зокрема,  Організації 

Об’єднаних Націй, які стосуються вирішення даних конфліктних ситуацій, 

насправді остаточно не врегульовують і не захищають інтереси і права населення 

арабських держав стосовно їх самоідентифікації та самоврядування, не 

допомагають у з’ясуванні питання біженців та тих, хто вимушений проживати 

поза кордонами своїх держав.  

Політичні компроміси, що не зазначають важливість інтенцій народів 

арабських держав, тим самим трансформуючи їх соціально-політичний вектор, 

можуть спричинити конфлікт у самому арабському світі та масове озброєння 

усього Близького Сходу.  Це може призвести до свого роду психологічних 

проблем у культурній та соціально-політичній кооперації протилежних сторін та 

стимулювати  появу тероризму і ультранаціоналізму.  

Водночас, нерідко буває так, що в результаті припинення військового 

конфлікту, політичні компроміси, які мають нестійкий характер, допомагають 

зберігати більш-менш спокійне існування для великої кількості населення 

упродовж десятків років, тим самим маючи постійну можливість для 

віднаходження способів мирного вирішення, або ведення переговорів чи 

функціонування вигідного для обох сторін економічного розвитку та 

конструктивного економічного, культурного та дипломатичного діалогу. При 

цьому, забезпечуючи дотримання зобов`язань протиборчих сторін, слід 

унеможливити будь-які загрози та намагатися створити нормальне існування 

людей у межах буферних зон [1,с.15-16]. 

Разом із тим, треба підкреслити, що компроміс може бути застосований на 

користь суспільства, а може і навпаки. У цьому контексті слушною є думка 

російської дослідниці О. Глухової, яка зазначає, що ключова трагедія ряду 

демократій минулого полягала в компромісах, що призводилии до катастроф. Це 

можна простежити на прикладі зовнішньополітичної діяльності 

західноєвропейських країн у міжвоєнний час. Зокрема, варто згадати 
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Мюнхенську угоду 1938р. Намагання зупинити німців за допомогою 

Чехословаччини не лише не зменшила узурпуючі амбіції А. Гітлера, але ще 

більше допомогла йому в нових територіальних завоюваннях [34,с. 229]. 

Прийняття компромісу в межах переговорів не може бути досягнутий лише 

«заради прийняття», але необхідно враховувати достатню кількість різних 

факторів, що дозволять зробити його дієвим та ефективним.  

Вітчизняна дослідниця Ю. Сєкунова визначає  наступні фактори, що 

можуть вплинути на досягнення компромісу:  

- точний аналіз сформованої соціально-політичної ситуації в державі з 

урахуванням процесів розгортання політичного конфлікту, прогнозування 

можливих дій з боку протидіючої сторони конфлікту; 

- зняття факторів, що спричинили політичний конфлікт та виявлення  

компромісів та позицій, що мають на меті протиборчі сторони конфліктної 

ситуації, задля уникнення неправдивої інформації з боку однієї сторони 

конфліктної ситуації;  

- виведення тих чи інших прихованих конфліктів у відкритій формі  задля 

зниження деструктивних соціально-політичних явищ у країні; 

- розробка проектів потенційного розвитку конфліктної ситуації задля 

вироблення різних векторів її врегулювання;  

- визначення проблемного кола питань потенційних переговорів між 

сторонами конфлікту; 

- виявлення засобів врегулювання конфлікту, які є неприйнятними для 

конфліктуючих сторін; 

- зваження на інтереси іншої, протилежної сторони задля спільного 

пошуку шляхів врегулювання конфлікту; 

- зниження рівня напруги в соціумі та гостроти протистояння між 

конфліктуючими сторонами; 

- формування громадської думки в соціумі щодо позитивної або 

негативної оцінки однієї зі сторін конфлікту; 
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- створення основи та функціонування умов, щоб громадськість брала 

активну участь щодо врегулювання суперечливих позицій для консолідації 

суспільства загалом; 

- виокремлення як тактичних, так і стратегічних завдань щодо вирішення 

політичного конфлікту; 

- визначення різного роду політичних сил, які притримують позиції тієї 

чи іншої конфліктуючої сторони; 

- допомога у підтримці влади в країні задля створення в соціумі думки, 

що органи влади чітко контролюють розвиток конфліктної ситуації та її 

учасників; 

- зняття предмету дискусії у конфліктній ситуації» [127]. 

Водночас, не слід переоцінювати компроміси, особливо «великі», тому що 

вони не завжди вирішують остаточно суть конфлікту, особливо, якщо це 

стосується тих чи інших цінностей або принципів. Досягнення компромісів є 

складним процесом, особливо в соціумах з перехідним типом, де була 

зруйнована стара система принципів, тоді як нова лише знаходиться на стадії 

формування.  

Як зазначає Ю. Білецька, частіше за все, сучасні політики не здатні до 

компромісу чи конструктивного діалогу між різного роду політичними партіями і 

лідерами, хоча при цьому вони всюди говорять про демократичність своїх 

поглядів. Тому між політиками сучасності дуже часто не  спостерігаємо спільну 

позицію щодо ключових аспектів майбутнього розвитку держави, а тому 

фактично не є можливим спражній компроміс, а тільки намагання один у одного 

здобути ту чи іншу поступку [10, с.88]. 

Відповідно  перебіг політичних конфліктів, як підкреслює вітчизняна 

дослідниця О. Кіндратець, значною мірою обумовлений рівнем політичної 

культури. Громадяни, що живуть у розвинутих демократичних суспільствах, 

мають навички відстоювання своїх інтересів. Це повністю не виключає 

виникнення гострих соціальних, політичних конфліктів, однак імовірність того, 

що представники груп інтересів зможуть вплинути на владу таким чином, що 
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сутичок можна буде уникнути, значно більша, ніж у тих країнах, де відсутній 

зворотній зв’язок між владою і громадянами. У громадян відсутні навички 

ведення переговорів задля вирішення суперечливих питань та широко не 

використовуються лобістські практики, а відсутність належної політичної 

культури робить багатьох об’єктом маніпуляцій. Не розуміючи того, що 

насправді відбувається, кому це вигідно, які політичні сили стоять за 

провокаціями, люди втягуються в конфлікт і стають його жертвами. Серед 

учасників конфлікту прийнято виокремлювати:  

- безпосередніх учасників конфлікту (їх часто називають суб’єктами 

конфлікту);  

- організаторів, підбурювачів конфлікту, співчуваючих і засуджуючих 

конфліктуючу сторону (одну або всі); 

- випадково втягнутих у конфлікт усупереч своїй волі (це ті, які 

опинилися в зоні конфлікту, були затягнуті у «воронку» конфлікту); 

- посередників [64,с.206.] 

У свою чергу, інший вид результату переговорів, а саме консенсус має свої 

особливості та специфіку функціонування.  

Насамперед треба зазначити, що у конфліктології поняття 

«консенсуалізму» (від лат. consensus — згода, узгодження, єдність, 

одностайність, домовленість, співучасть, гармонія, одноголосність) 

застосовується для розуміння міжособистісних відносин, які схожі на соціальне 

партнерство. Разом із тим, «дисенсуалізм» (від лат. Disensus – незгода, розкол, 

розлад, чвара, суперечність тощо) означає систему відносин людей один до 

одного, що відображає іншу стратегію поведінки, а  саме – соціальній 

конфронтації, зокрема й гуманітарно-екологічній агресії [32, с17]. 

Сучасний зарубіжний вчений Дж. Сарторі виокремлює в консенсусі три 

рівні:  

1. Суспільний (або основний консенсус), який допомагає функціонувати 

політичній культурі як основі, що забезпечує існування базових цінностей у 

соціумі. На противагу цьому в суспільстві може переважати різнобічна політична 
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культура, що неминуче несе деструктивний характер і може призвести до втрати 

демократичних принципів та ідеалів.  

2. Консенсус процедурний або режимний, який визначає регламент гри. 

Регламентні правила зафіксовуються у тих чи інших законах, нормах, 

конституціях, які визнчають використання тих чи інших повноважень влади. 

Саме порядок врегулювання конфліктів  є основою закладених правил, а 

принцип більшості, тобто мажоритарний, є найбільш поширеним законом їх 

розв’язання для демократичного соціуму. Даний рівень консенсусу є 

обов’язковою характеристикою демократії.  

3. Політичний, який зумовлює питання погодження щодо роботи того чи 

іншого уряду, або політичного курсу. Ключові суб’єкти даного рівня – влада та 

опозиція, а його найбільш конструктивною формою є відносини між ними в 

межах дискусій [125, с. 123]. 

Присутність у консенсусі цих трьох вищезазначених рівнів і є, на думку 

Ю.Білецької, ключовою вимогою для повноцінної стабільності демократичного 

соціуму. У практичному аспекті консенсус аналізується як свого роду рівень 

взаєморозуміння між тими чи іншими політичними лідерами, партіями, що зміг 

бути досягнутий під час певних конфліктних та неоднозначних питань.  

Наявність трьох рівнів консенсусу, як підкреслює Ю. Білецька,  є 

необхідною і достатньою умовою динамічної стабільності демократичного 

суспільства. У науці це називається динамічним, або «оперативним» 

консенсусом, який залежить від таких подій та аспектів, як характеристика 

перебігу переговорів, зміст конфліктної ситуації тощо [10]. 

Як наголошує український дослідник Р. Карагіоз, наразі ще є відкритою 

проблема консенсусу. Це пов'язано з тим, що відчутну гостроту різного роду 

конфліктам додає той факт, що саме соціальні нерівності  є основою для їх появи. 

Саме їх несумісність виключає не тільки звичайне розуміння сторони суперника, 

але тим паче безпосередню згоду.  

У постраданських державах політичному дискурсу властиві намагання 

нав'язати протилежній стороні як  власну картину світу загалом, так і власні 
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ідеологічні принципи та ідеали зокрема. Це особливо виявляється у небажанні 

поважати інтереси опонентів, коли інша сторона відстоює власні інтереси, а 

також у невизнанні права суперника на те, щоб мати свою особисту позицію 

[60,с.312].  

Відповідно до цього консенсус, підкреслює кандидат філософських наук 

В.Зимогляд, «передбачає певний ступінь громадської згоди з питань політико-

правового устрою і проблем розвитку суспільства та країни. Громадянська згода 

на основі консенсусу посилює легітимний характер політичної системи, робить її 

стабільнішою, вдосконалює зв’язок із громадянським суспільством, формує 

сучасну свідомість громадян і суспільну думку.  

Принципове значення консенсусу полягає в тому, що за повної 

одностайності, спільності позицій усіх учасників процесу, ухвалення рішення не 

вимагається. 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, насамперед інтересів малих 

груп, які зберігають і обстоюють власну специфічність, відмінність». [57,с.93-94] 

Втім, виходячи з сучасних реалій, і дотепер дискурс політичних акторів 

ускладнений cаме ідеологічними рефлексіями, тим самим засвідчуючи, що етап 

раціоналізації ще не пройшов політичне мислення. Віднаходження спражньої 

національної згоди відбувається не постійно; лише тоді, коли владні структури 

опиняються у складній ситуації і відчувається сильне зниження довіри до людей, 

політичних інститутів та режиму загалом. Відповідно можуть відновлюватися 

періодично рух назустріч один одному політичних партій, лідерів, тощо. Виникає 

можливість ухвалення угоди чи проголошення примирення, однак ці вектори, які 

спрямовані на взаєморозуміння функціонують зазвичай тільки як тактичні кроки 

або аспекти політичної пропаганди [60,с.311-312].  

Проте, підсумовуючи, можемо зробити висновки щодо компромісу та 

консенсусу як видами результатів переговорів у контексті врегулювання 

політичних конфліктів. 
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Компроміс і консенсус не завжди слід вважати дієвим політичним 

механізмом  врегулювання складних та неоднозначних політичних конфліктів у 

соціумі. Їх правильніше бачити лише як додаток  до стратегій, які можуть бути  

застосовані у ситуаціях, що пов`язані з конфліктами. 

Консенсус є завданням та метою тієї чи іншої  колективної дії. Чітке 

розуміння суспільних інтересів значано підсилює доцільність феномену 

співпраці. Тому визначення консенсусних задач повинно відбуватися на основі 

чітких та спільних принципів. 

Діалектичний взаємозв’язок присутній між конфліктом і консенсусом як 

прояв соціальних процесів; тому  конфлікт часто можна вважати як пошук нового 

консенсусу. Політичне протистояння сприяє формуванню консенсусних інтенцій 

та скеровує соціально-політичні процеси в контексті узгоджувальних дискусій, 

що допомагає трансформації суспільної легітимності ключових ідей, принципів 

та цінностей.  

Консенсус та компроміс у межах ухвалення політичних рішень 

передбачають: внаслідок впровадження обмежувальних та заохочувальних 

санкцій формування чітких принципів політичної дільності (нормативний 

консенсус) і на базі запровадження інтеріорних консенсусних спонук 

функціонування нормативно-правового регулювання  (мотиваційний консенсус) 

[10, с.89-90]. 

Треба зазначити, що застосування компромісу та консенсусу виступають не 

просто як варіанти результату переговорів, але й як типи політичних рішень.  

Відповідно до цього ухвалення компромісу чи консенсусу є непростим 

політичним явищем, а таким, що має певні етапи: 

- формулювання цілі, для досягнення якої  необхідно ухвалення того чи 

іншого політичного рішення; 

- розробка  державно-політичного рішення у вигляді представлення 

проекту; 

- ухвалення; 

- реалізація.  
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- здійснення оцінки його імплементації. [Див.: 161, с.100-102].  

Таким чином, здійснивши комплексний та ґрунтовний аналіз компромісу та 

консенсусу як варіантів результату переговорів, можемо підсумувати, що 

компроміс як і  консенсус не є абсолютно дієвими політичним результатами у 

врегулюванні політичних конфліктів, особливо якщо вони досягнуті лише 

«заради прийняття», а не заради досягнення мирної та стабільної ситуації в 

суспільстві.  Компроміс може бути функціонально дієвим аспектом у переговорах 

у конфліктах тих держав, у яких громадяни володіють розвиненою політичною 

культурою, а відтак, налагоджений справжній діалог між владою та населенням 

країни. Консенсус може бути більш дієвим результатом врегулювання політичних 

конфліктів ніж компроміс, оскільки під час переговорів останній може бути 

прийнятий (латентно) тільки на користь іншого, тоді як перший полягає в тому, 

що інтереси всіх сторін мають бути враховані.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Таким чином, дослідивши ключові аспекти розуміння переговорів у 

політиці та функціонування їх у врегулюванні політичних конфліктів, можемо 

зробити наступні висновки: 

1. 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 може мати вирішальне значення на переговорах, незалежно від їх рівня 

та проблематики, часу і місця дії. Проте варто підкреслити, що кожна історична 

епоха вимагає від учасників переговорів проявів різних професійних навичок та 

особистих якостей.  

2. Значення «третьої сторони» в якості посередництва в переговорах є 

досить значним фактором ефективного врегулювання політичних конфліктів. 

При цьому треба підкреслити, що, допомагаючи конструктивному обговоренню 
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і пошуку врегулювання конфлікту, посередник у переговорах визначає вибір 

остаточного рішення, який є прерогативою конфліктуючих сторін.  Важливість 

участі «третьої сторони» в переговорах обумовлена ще й тим, що посередник 

має мати два основних моменти: бути досить обізнаним та компетентним, а 

відтак, повинен досконально проаналізувати конфліктну ситуацію і володіння 

навичками посередницької діяльності, а також неупередженим, що полягає в 

тому, що  він повинен займати нейтральну позицію, не надаючи підтримки 

жодній зі сторін конфлікту. Основними аспектами функціонування «третьої 

сторони» у переговорах є: висловлення пропозицій щодо тих чи інших 

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

формування робочої та офіційної атмосфери; надання допомоги в пошуку 

рішення; визначення крайніх термінів завершення переговорів; контроль над 

виконанням угоди. 

2. Консенсус та компроміс як результат переговорів у врегулюванні  

політичних конфліктів не варто вважати абсолютно дієвими політичними 

результатами у врегулюванні політичних конфліктів, особливо, якщо вони 

досягнуті заради формального ухвалення рішення, а не заради врегулювання 

політичного конфлікту. Можна зробити висновок, що консенсус має преревагу 

над компромісом, оскільки під час переговорів він може бути ухвалений 

(латентно) тільки на користь іншої сторони, тоді як сенс консенсусу полягає в 

тому, що інтереси всіх сторін мають враховуватися.   
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РОЗДІЛ ІІІ.  ПЕРЕГОВОРИ ЯК СПОСІБ  

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ  

В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ «ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ»  

ТА «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» 

 

 

Здобуття Україною незалежності спонукало суспільство до виявлення та 

існування різного роду проявів демократії. Серед таких аспектів – це, безумовно, 

масові акції та протести. Інколи вони переростали на значні політичні кризи, що 

ставали основою політичних конфліктів. Безперечно, що необхідним було 

залучення мирних шляхів для врегулювання їх. Одним із таких шляхів і стали 

переговори. У цьому розділі дисертаційного дослідження розглянемо специфіку 

та особливості функціонування переговорів як способу врегулювання 

політичних конфліктів в Україні на прикладі «Помаранчевої революції» та 

«Революції Гідності». 

Під політичними революціями зазвичай розуміють зміни політичної 

системи, які здійснювалися в ході боротьби ненасильницьким способом. 

Сучасності відомі приклади революцій, які відбувалися без використання зброї 

та увійшли в історію як «оксамитові». «Оксамитовими» називають беззбройні 

революції, що стали причиною демонтажу комуністичних режимів протягом 

1989–1991 роках у ряді держав. 

На думку української дослідниці Г.Сасин, спільним для «оксамитових» 

(Болгарія, Східна Німеччина, Чехословаччина тощо) та «кольорових революцій» 

(Грузія, Киргизія, Україна ) стало те, що владу було змінено не за допомогою 

збройного конфлікту, а протестним шляхом. Саме «оксамитовими революціями» 

можна назвати такого роду трансформації. Водночас можна відзначити різницю 

між «оксамитовими революціями» та «кольоровими революціями». Якщо перші 

головною метою ставили демократизацію посткомуністичних країн, тоді другі – 

знищення комуністичних режимів безпосередньо. [126, с.15]. 

Президентські вибори в Україні 2004 р. гостро поставили питання  про 

пошук подальшої перспективи розвитку Української держави та суспільства.  

Вибори третього президента України виглядали своєрідною дилемою: або 
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остаточно законсервувати існуючий у країні лад, або зробити вибір на користь 

радикальних перетворень.  

«Помаранчева революція», як й інші подібні події, що відбулися в 

державах пострадянського простору, викликала запеклі дебати, починаючи з 

питання про те, чи можна їх називати революціями, і, завершуючи дискусіями 

навколо ролі зовнішніх сил у цих процесах.  

На думку вітчизняного вченого О.Фісуна, важливим є питання про те, чи 

означають «кольорові революції» вихід із посткомунізму, чи ні, чи розривають 

вони з пострадянським минулим, чи вони є його подальшим логічним розвитком. 

У своїй статті «Помаранчева революція і демократична консолідація» [151, с.53] 

він наводить ряд варіантів відповідей на це питання: 

1) представники транзитологічного мейнстріму розглядають 

«кольорові» революції як своєрідні «демократичні прориви» («гарні хлопці 

перемагають поганих хлопців»), як завершення процесу демократизації, який 

розпочався наприкінці вісімдесятих; у цьому сенсі вони є пострадянським 

варіантом центрально-європейських «оксамитових революцій» 1989р; 

2)  інші дослідники розглядають їх як завершальний момент 

національних революцій, що приводять до народження сучасних суверенних 

держав на уламках колишніх імперій; важливе значення надається процесам 

національної мобілізації та ідеям досягнення справжньої незалежності від 

колишнього імперського центру; 

3) треті стверджують про буржуазно-демократичні революції, двигуном 

яких є «середній клас», який вимагає послідовної демократизації суспільства, 

протестує проти олігархічної економіки і політичного капіталу.   

Український політолог О. Майборода зауважує, що виступи проти влади в 

листопаді-грудні 2004 р. стали симптомом кризи у розв’язанні  тенденцій, що 

характеризувала рух українського суспільства після усунення комуністичного 

правління.  На його погляд, в межах цих подій змагалися дві тенденції: з одного 

боку, до збереження у модифікованому вигляді номенклатурно-корпоративної 
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форми правління, подібної до радянської, а з другого – до демократизації країни 

[140, с.75]. 

Головна причина масового протесту, зазначає вітчизняний науковець 

Ф.Рудич, мала інтернальну природу, адже загальноприйняті світові приницпи не 

були в центрі уваги розвитку та існування України, оскільки дана ситуація 

протягом тривалого часу характеризувалась перманентною кризовою ситуацією, 

що охоплювала політичну, економічну, соціальну та духовну сфери. У 

політичній сфері, на думку вченого-дослідника, панувала апатія та недовіра 

людей до діяльності владних структур [140, с.86].  

У свою чергу О.Висоцький вважає, що  «Помаранчева революція» й досі 

залишається  неоднозначним явищем.  Її можна розглядати  як демократичну 

революцію та продукт народного протестного руху, так і як переворот, 

організований західними спецслужбами.  Дослідник вважає, що  «Помаранчева 

революція» вплинула на  початок нового етапу перерозподілу зон впливу між 

Заходом та Росією [20, с.95-101]. 

Разом із тим доктор політичних наук В. Якушик наводить ряд дефінцій, які 

характеризують «Помаранчеву революцію» як політичний конфлікт. Автор 

стверджує: «З політичної точки зору спектр основних оцінок подій, пов’язаних з 

політичною кризою в Українці кінця 2004 – початку 2005 рр. зводиться до 

наступного переліку дефініцій»:  

1) революція;  

2) спонтанний протест народних мас на захист демократичних прав і 

свобод;  

3) комплекс політичних технологій (у тому числі елементів карнавальної 

культури), що застосовані для передачі влади від однієї групи правлячої еліти 

іншій групі;  

4) державний переворот, антиконституційний заколот, що було 

легалізовано юридичним шляхом [140, с.255].  

Перераховані вище дефініції є цілком прийнятними, оскільки зміст подій 

«Помаранчевої революції» цілком відповідає її характеру:  
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- по-перше, події на Майдані 2004 р. можна вважати революцією, 

оскільки вони призвели до зміни державної влади;   

- по-друге, це був спонтанний протест, який вивів на площі 

українських міст тисячі українців, що не погоджувалися з офіційними 

результатами виборів; 

- по-третє, Майдан 2004 р.  став площею, де мала місце карнавальна 

культура, адже помаранчевий колір вважався уособленням протестного руху та 

закликом до змін, яких прагнули прихильники В.Ющенка; 

- по-четверте, події президентських виборів 2004 р. супроводжувалися 

не стільки ухваленням політико-правових рішень та суворим дотриманням  

юридичних процедур, скільки прийняттям політико-дипломатичних рішень з 

метою врегулювання політичного конфлікту.    

Західний політичний мислитель З.Бжезинський назвав події 

«Помаранчекої революції»  прагненням українського народу до сутнісних 

трансформацій, що призвело до істотного впливу на весь вітчизняний соціум [9]. 

«Помаранчева революція» не лише стала імпульсом прояву широкими масами 

почуття патріотизму, піклуванням про майбутнє власної держави, а й пробудила 

в українцях відчуття громадянської відповідальності, самопожертви, людської 

гідності  та національної свідомості. 

Водночас російський політолог Л. Шевцова вважає, що українські події 

осені 2004 р. стали результатом системної політичної кризи, яка була викликана 

нездатністю української системи врегулювати політичний конфлікт між 

прагненням правлячої групи гарантувати спадковість своєї влади та 

необхідністю її демократичної легітимації. Дослідниця переконана, що 

політичний конфлікт в Україні проявився у вигляді революції,  тому немає 

жодних сумнівів інакше це класифікувати.  На її погляд, класичні ознаки 

революції: масовий протест, небажання значної частини суспільства жити за 

старими правилами та неспроможність влади керувати в існуючому форматі 

характеризують «Помаранчеву революцію» [158, с.204]. 
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В свою чергу українського вченого Ю. Мацієвський висвітлює думку 

американського політолога Г.Хейла, який пояснив українські події 2004 р. тим, 

що непопулярний серед суспільства Президент України (1994-2005рр.) Л.Кучма 

помилково обрав В. Януковича своїм спадкоємцем, оскільки тодішній прем’єр-

міністр сприймався частиною еліти як висуванець президента. Ані Л. Кучма, ані 

В. Янукович не змогли запобігти розколу еліт. Тому частина еліт перейшла на 

бік опозиції, включно з мером м. Києва О. Омельченком, очільниками армії, 

міліції та службою безпеки України.  

Розкол еліт, на думку Ю.Мацієвського, послужив однією з причин спалаху 

політичного конфлікту в Україні. Автор також стверджує, що досягнуті 

домовленості під час переговорів, переголосування другого туру в обмін на 

зменшення президентських повноважень, дозволило нормалізувати ситуацію в 

державі [90, с.200-201].  

Також, як зазначає вітчизняний дослідник О.Литвиненко, причиною 

конфлікту стали суперечності між рівнем розвитку суспільства та існуючою 

політичною системою. На його погляд, важливою характеристикою подій став 

високий рівень самоуправління, який характеризував протести. Українське 

суспільство під час «помаранчевих» подій продемонструвало більш високий 

рівень як політичної культури, так і культури в цілому, ніж представники 

основних політичних сил [83, с.12-13]. В якості підтвердження цієї думки, варто 

згадати, що після прибуття до Києва прихильників В. Януковича, ситуація в 

столиці залишалася спокійною і конфлікт між «помаранчевими» та «біло-

блакитними» не переріс у криваве протистояння. Вважаємо, що протест, який 

мав мирний характер та не супроводжувався насильством, сприяв тому, що 

переговори стали інструментом, який сприяв врегулюванню політичного 

конфлікту в Україні та унеможливив людські втрати.   

Аналізуючи конфліктність подій «Помаранчевої революції», вчені 

стверджують, що це був системний політичний конфлікт, який стосувався 

принципів існування українського суспільства та базових державних підвалин.  

На їхню думку, «Помаранчева революція» яскраво відобразила головну функцію 
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конфлікту – сигнальну, оскільки одразу ж на поверхні виникли ряд 

суперечностей: штучне протиставлення одних регіонів України іншим та 

змагання фінансово-промислових груп та кланів за монополізацію державної 

влади. Власне, мотиваційним чинником для прояву протестної активності стала 

розбіжність між способом життя, який вели українські громадяни й тими 

умовами, які, на їх думку, можна реально досягти [112]. 

За роки незалежності України, які передували президентським виборам 

2004р., у країні сформувався номенклатурно-олігархічний режим. 

Адміністративна владна вертикаль формувалася у стінах президентської 

адміністрації і підкорювалася виключно главі держави. Президентське оточення 

Л. Кучми переважно складали найбагатші люди країни, прибутки яким приносив 

бізнес у газовій сфері, енергетиці, металообробній та металургійній 

промисловості.  

Шведсько-американський економіст А. Аслунд, вказуючи на цей факт 

стверджував, що «напередодні помаранчевого Майдану в українській владі 

домінували регіональні олігархічні угрупування, які мали тісні зв’язки 

безпосередньо з Л. Кучмою та користувалися  великим впливом у парламенті, а 

також володіли медіа-імперіями»[176, p.9]. 

Безумовно, причини, які породили «Помаранчеву революцію» сягають 

своїх коренів ще в 90-х роках. Після розпаду Радянського Союзу колишні 

комуністичні республіки знаходилися у вкрай важкому економічному стані. 

Причиною економічних проблем новоутворених держав слугувала планова 

економіка, різкий розрив економічних зв’язків між республіками і достатньо 

тривалі роки стагнації. Беручи до уваги комплекс економічних проблем, слід 

мати на увазі, що вони розпочалися після проголошення Української 

незалежності та обрання Першим президентом України Л. Кравчука.  

У 1994 р. в Україні відбулися дострокові президентські вибори, які 

завершилися перемогою Л. Кучми. Від свого попередника новообраний 

президент отримав складну економічну ситуацію у вигляді гіперінфляції, 

падіння внутрішнього валового продукту та зубожіння населення. Радянська 
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економічна та соціальна інфраструктура поступово руйнувалася, стрімко 

накопичувалися борги по зарплатах та пенсіях. Економічна ситуація в Україні 

наприкінці 90-х рр.  оцінювалася 60% українських громадян як «дуже важка» 

[104, с.123]. 

Президентські вибори 2004 року сприяли поділу  фінансово-промислових 

груп на «помаранчевих» та «біло-блакитних». Донецькі та дніпропетровські 

надали підтримку провладному кандидату В. Януковичу, а група 

«Укрпромінвест» на чолі з П. Порошенком підтримала лідера блоку «Наша 

Україна», екс-прем’єр-міністра В. Ющенка [141, с.104]. Особливістю виборів 

стало те, що представники великого бізнесу, які зазвичай діють в тіні, стали 

публічними суб’єктами виборчої кампанії та активними учасниками акцій 

протестів, що виступали на мітингах, а деякі з них входили до робочої підгрупи 

переговорів.  

На думку Г. Сасин, політичне та економічне становище України в умовах 

її трансформації сприяло стійкості олігархічних кланів, що зміцнювало їх  силу 

для ведення агресивної політики та накопичення владних ресурсів.  За час 

президентства Л.Кучми були сформовані три найпотужніші олігархічні клани на 

чолі з Р. Ахмєтовим (System Capital Menagment), В. Пінчуком (Ιnterpipe) та 

Г.Суркісом і В.Медведчуком [123,с.80-81].     

Минуло більше тринадцяти років від подій на Майдані 2004 року, але й 

досі тривають дискусії щодо спланованості акцій протесту.  Напередодні виборів 

ймовірним називалися варіанти не лише фальсифікації волевиявлення, але й 

виходу прибічників української опозиції на акції протесту. Так, зокрема, після 

«Революції  троянд» у Грузії 2003 року, журналісти «Wall Street Journal» 

11лютого 2004 року написали наступне: «Є шанс сподіватися на «каштановий» 

варіант у Києві. Україна має чудовий шанс повторити грузинський успіх 

народної демократії, але за умови, якщо Захід та демократична українська 

опозиція правильно розіграють карти. Українська опозиція повинна досягти 

успіху, організувавши акції протесту з підтримкою Заходу» [177]. 
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У контексті прогнозованості чи непрогнозованості громадських протестів 

в Україні, українська дослідниця, доктор політичних наук  Г. Зеленько 

стверджує, що жодне соціологічне опитування, проведене у 2004 р. не 

засвідчило підвищення готовності українських громадян до участі в акціях 

протесту та соціальної напруги.  За розрахунками Інституту соціології, «Індекс 

дестабілізаційності протестного настрою» (ІДПП) становив 2,6 бала. Критичною 

вважається цифра 4,4 бала – рівень індексу дестабілізаційності, за якого є висока 

ймовірність масових акцій протесту.  Зокрема, під час акції  «Україна без 

Кучми» на початку 2001 року рівень соціальної напруги становив 4,6 бала 

[114,с.155]. 

Аналізуючи політичні передумови «Помаранчевої революції», слід 

наголосити, що вони беруть свій початок від проголошення української 

незалежності. На думку політолога Ю. Романенка, упродовж 90-х–рр. початку 

2000 рр. в Україні сформувалася специфічна модель державності. В її основі 

лежав симбіоз ідеології галицьких інтелектуалів та адміністративно-економічної 

влади промислових еліт Східної України.  Специфіка цього союзу мала 

позитивістський характер, тому режим Л. Кучми не мав чітких концептуальних 

меж й діяв у внутрішній та зовнішній політиці в залежності від обставин [120].  

Розмірковуючи про обставини, що призвели до «Помаранчевої революції», 

перш за все необхідно сфокусувати увагу на глобальному, геополітичному 

векторі. Президент Л. Кучма здійснював «багатовекторну» зовнішню політику, 

прагнучи підтримувати добрі відносини як із Заходом, так і з Росією. Щоправда, 

процес європейської інтеграції став ізольованим наприкінці його другої 

президентської каденції. На думку сучасного політолога А.Фінька, подвійна 

позиція керівництва України щодо подальшого вибору геостратегічного та 

геоекономічного шляху розвитку держави відіграла важливу та помітну роль в 

драматичних подіях президентських виборів 2004р. [146,с.110].  

Зокрема, зростанню негативної громадської думки до  української влади 

породило зникнення засновника видання «Українська правда» Г. Гонгадзе, який 

займався журналістськими розслідуваннями корупції в органах влади.  Касетний 
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скандал та оприлюднення змісту плівок майора М. Мельниченка зафіксували 

причетність президента Л.Кучми до зникнення відомого журналіста та 

підтвердили факти корупції в його оточенні.  Це не лише зашкодило рейтингу 

президента, але й в цілому заплямувало Україну у світі. Україну захлиснули 

акції протесту, а опозиційні до тодішньої влади сили утворили блок «Наша 

Україна», який переміг на парламентських виборах 2002 р.  

Отже, переходячи тепер безпосередньо до розгляду та аналізу переговорів– 

«круглого столу» з врегулювання політичної кризи в Україні, робимо висновок, 

що зростання кризових тенденцій до конфліктної напруги в середині 

українського суспільства було обумовлено декількома факторами:  

- по-перше, протистоянням по лінії Захід – Схід, що призводило до 

необхідності обрання зовнішньополітичного вектору розвитку держави;  

- по-друге проникненням великого капіталу у різні ланки державної влади 

та спробою їхнього тотального впливу на прийняття політичних рішень; 

- по-третє, появою в Україні суспільства, яке почало про себе заявляти як  

громадянське  [20].  

Слід зазначити, що «круглий стіл» як один з варіантів  переговорів в 

Україні наприкінці 2004 р. не вперше виконував роль інструменту з 

врегулювання політичного конфлікту. У політичній практиці подібний спосіб 

пошуку компромісу з’явився в останній чверті ХХ століття.  Його суть полягає в 

тому, що сторони намагаються знайти взаємоприйнятне рішення шляхом 

діалогу, через пошук різних варіантів, прийнятних для учасників конфлікту.  

«Круглий стіл» є формою публічного обговорення або висвітлення певних 

питань, коли учасники висловлюються у визначеному порядку; нарада, 

обговорення з рівними правами учасників [106]. 

Світовій політиці відомі приклади, коли така форма переговорів як «круглі 

столи» сприяли  врегулюванню політичного конфлікту. Так, зокрема, одним із 

успішних прикладів переговорів можуть стати переговори між урядом та 

парламентськими партіями Іспанії у 1977 року, які завершилися підписанням 

угод за назвою «Пакт Монкола». Сторони домовилися про прийняття необхідних 
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рішень. Так, мова йшла про реформу в економічній сфері: здійснення податкової 

та монетарної реформи, стримування зростання інфляції. У рамках «круглого 

столу» було домовлено про  гарантування свободи засобів масової інформації, 

забезпечення свободи масових зібрань та проведення загальнонаціонального 

референдуму щодо ухвалення нової Конституції.   

Доба «кольорових/оксамитових» революцій у державах Центральної та 

Східної Європи 1989 року сприяла проведенню «круглих столів». У Польщі та 

Угорщині вони відіграли роль ефективного майданчика для прийняття 

доленосних рішень та інструменту демократичного реформування політичних 

систем, плюралізації державної влади. Зокрема, польський «круглий стіл» 

1989р., який політики та експерти порівнюють з «круглим столом» в Україні 

2004 р., проходив за участі профспілки «Солідарність» (опозиція) та Польською 

об’єднаною робітничою партією (влада). «Третьою стороною» була римо-

католицька церква Польщі. Засідання польського «круглого столу» відбувалися у 

трьох секціях:  

- політичні реформи; 

-  багатопартійна система та створення недержавних профспілок;  

- соціальні та економічні проблеми.  

Підсумком переговорів стали рішення про легалізацію «Солідарності» як 

незалежної профспілки, проведення парламентських виборів, внесення  змін до 

Конституції Польщі, серед яких одна з найважливіших – запровадження посади 

Президента Польщі [88]. 

Здійснюючи порівняльний аналіз  особливостей  скликання та перебігу 

«круглих столів» у Польщі 1989 р. та в Україні 2004 р., варто  вказати  на спільні 

передумови, основними з яких були: 

-  протистояння між владою та опозицією; 

- небажання  сторін конфлікту врегулювати його на свою користь силовим 

шляхом; 

- бажання провідних політичних сил уникнути радикалізації політичної 

ситуації та вийти з політичної кризи ненасильницьким шляхом; 
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- усвідомлення провідними політичними силами необхідності збереження 

стабільності у суспільстві; 

- проведення «круглих столів»  відбувалося в умовах переходу до 

демократії; очевидно, що проблеми демократичного транзиту зумовили появу 

нової форми врегулювання політичних конфліктів; 

- зазначені «круглі столи» мали широкий порядок денний, а їх рішення 

фіксувалися у документах, які підписувалися учасниками переговорів.  

Президентські вибори 21 листопада 2004 р. трансформувалися у гострий 

політичний конфлікт. На думку доктора історичних наук, професора, 

С.Кульчицького, цієї кризи очікували не лише  виборці, разом із політичними 

діячами, яких українці обирали, але і весь світ, який уважно стежив за перебігом 

подій в Україні [74, с.221]. 

22 листопада 2004 р. після підрахунку 98,23% протоколів, ЦВК 

повідомило, що президентські вибори виграв прем’єр-міністр України 

В.Янукович, який отримав 49,7% голосів. Лідер опозиції В. Ющенко отримав 

46,7% голосів. Ці результати значно відрізнялися від результатів більшості 

екзит-полів, які давали переконливу перемогу В. Ющенку.  

З оголошенням постанови ЦВК про обрання Президентом України 

В.Януковича в країні склалася парадоксальна ситуація, суть якої полягала в 

тому, що в країні одразу було три президенти:  

1) чинний – Л.Кучма; 

 2) проголошений ЦВК переможець президентських перегонів, але не 

визнаний частиною громадськістю та переважною більшістю міжнародної 

спільноти – В.Янукович; 

 3) проголошений вулицею Президентом України лідер опозиції 

В.Ющенко. 

Присутні на виборах спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, 

Європарламенту,  Парламентської асамблеї НАТО і «Freedom House» визнали, 

що повторне голосування, так званий «другий тур»,  не відповідає засадам та 

стандартам демократії. Європейський Союз застеріг, що не визнає результатів 
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голосування та закликав офіційний Київ їх перевірити. Генеральний секретар 

НАТО Яап де Хооп Cхеффер висловив розчарування, що Україна не виконала 

даних Заходу зобов’язань щодо поваги до демократії, і заявив, що це вплине на 

політичні відносини між НАТО та Україною. У свою чергу, Держдепартамент 

США висловив глибоке занепокоєння повідомленнями про масові фальсифікації 

і закликав українську владу прийняти рішення, яке гарантуватиме те, що 

результати виборів віддзеркалюватимуть волю українського народу [116, с.35-

36]. Про невизнання результатів виборів заявив лідер опозиції В. Ющенко, який 

звинуватив владу у фальсифікаціях та  звернувся до Верховного Суду визнати 

недійсними результати волевиявлення у декількох областях України. 

Безпосередні учасники конфлікту, що почав активно розгортатися, 

опинилися в складній ситуації, врегулювання якої вимагало від сторін спільного 

прийняття рішення.  Президента Л. Кучму протестувальники не допускали до 

будівлі власної адміністрації і він був, ізольований, перебуваючи у заміській 

резиденції. За лідером опозиції В. Ющенком, який офіційно програв вибори, 

стояли десятки тисяч людей на столичному Майдані, що не погоджувалися з 

його поразкою. В. Янукович, хоч і офіційно був проголошений новообраним 

президентом, але не визнаний половиною громадян України та міжнародною 

громадськістю.  

Після достатньо критичної оцінки світової спільноти президентських 

виборів,  Президент України Л. Кучма у своєму зверненні вперше заговорив про  

«переговори як про засіб втримання країни від розколу». У своєму зверненні він 

сказав: «Звертаюсь до представників усіх політичних сил з настійною вимогою – 

негайно сісти за стіл переговорів… Ми повинні спокійно та виважено 

обговорити ситуацію, що склалася, і запропонувати суспільству реальні кроки 

виходу з кризи» [75].  

Голова Верховної Ради України В.Литвин підтримав ініціативу Л.Кучми і 

наголосив на необхідності проведення політичних перемовин у форматі 

«круглого столу» за участі влади, опозиції та двох кандидатів на посаду 

Президента –В.Ющенка та В.Януковича [116, с.38-39]   



 

 
 

108 

Оскільки політична напруга в Україні зростала, масштаб протестних акцій 

збільшувався, світова та європейська спільнота не залишила поза увагою події в 

Україні.  Вбачаючи гострий політичний конфлікт та загрозу дестабілізації в 

державі очільники  країн Європейського Союзу наполягали на проведенні 

переговорів.  Президент Польщі А. Квасневський у зверненні до Президента 

України Л.Кучми висловив переконання у необхідності діалогу між                          

В. Ющенком та В.Януковичем за участі  міжнародних посередників [99, с.377-

388]. Очільник польської держави окреслив «програму переговорів»: 

«Сподіваємось, що всі сторони українського конфлікту відмовляться від силових 

методів… Важливо, щоб між головними політичними силами України 

розпочався діалог про подальші дії, про післявиборчу ситуацію та про спосіб 

співпраці обох блоків». [116, с.45].  Як бачимо, Президет Польщі 

А.Квасневський, який взяв на себе роль «третьої сторони», головного 

міжнародного посередника, вбачав умовою для початку переговорів наступні 

фактори: 

1) сторони публічно та  добровільно відмовляються використовувати 

силовий метод ведення політичної боротьби; 

2)  єдиним способом врегулювання політичного конфлікту є 

переговори; 

3)  переговори відбуваються за участі головних політичних сил 

України, двох основних кандидатів на пост Президента України у присутності 

незалежних міжнародних посередників. 

Власне про публічну підтримку посередницької місії Президента Польщі 

А. Квасневського заявив державний секретар США К. Пауелл, який  визнав 

раціональним такий метод врегулювання ситуації в Україні. Відповідно і 

вітчизняні основні дійові особи політичного конфлікту висловили готовність 

вступити у переговори. Так, прем’єр-міністр України В. Янукович визнав, що 

врегулювання конфлікту шляхом ультиматумів та методів тиску на роботу 

державних органів є неприпустимим. Глава українського уряду запевнив, що, 
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сівши за стіл переговорів, необхідно окреслити коло тих питань, за якими уже 

може розпочати процес обговорення [168].  

В.Янукович  також неодноразово підкреслював, що розв’язання питань на 

вулиці шляхом тиску, закликів до революцій – це «відхід від демократичних 

норм, проголошуваних у країні» [169].  

Більш радикальної позиції притримувався лідер опозиції, кандидат на 

посту Президента України В. Ющенко.  Опозиційний кандидат наголосив на 

власній  готовності до повторного голосування другого туру президентських 

виборів, але за умови перегляду персонального складу ЦВК, закону про 

відкріпні талони та приїзду польського президента А. Квасневського, який, за 

словами В. Ющенка, «мав відповідні повноваження від Європейської комісії, 

щоб знайти спосіб політичного врегулювання». Лідер опозиції акцентував увагу 

на тому, що врегулювання  політичного конфлікту в Україні можливе за участі 

повноважного міжнародного посередника [74, с.185].  

Заяви обох претендентів на найвищу державну посаду про мирне 

врегулювання політичного конфлікту в Україні разом зі схожою заявою  

Президента Л.Кучми дали своєрідне «зелене» світло переговорам та мирному 

врегулюванню політичного конфлікту.  

Водночас 24 листопада 2004 року уповноважені представники кандидата 

на пост Президента України В.Ющенка подали до Верховного Суду скаргу щодо 

оскарження оприлюднених ЦВК  результатів виборів. Вердикт у цій цивільній 

справі не лише вплинув на перебіг переговорів та  рішення, які ухвалювалися у 

рамках «круглого столу», але й  спричинив докорінний поворот у розгортанні 

подій «Помаранчевої революції». На початку скарга мала відношення лише до 

результатів волевиявлення в східних областях, а саме у у Донецькій і Луганській 

областях. У засіданні представники опозиційного кандидата збільшили вимоги 

скарги, які наводяться в повному обсязі:  

«Визнати дії Центральної виборчої комісії по встановленню результатів 

повторного голосування з виборів Президента України незаконними, а протокол 

Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування з виборів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Президента України від 24 листопада 2004 р. недійсним; Скасувати постанову 

Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2004 р. № 1264 «Про результати 

виборів Президента України 21 листопада 2004 р. та обрання Президента 

України» як незаконну. 

1) Скасувати постанову Центральної виборчої комісії від 24 листопада 

2004 року № 1265 «Про оприлюднення результатів виборів Президента 

України» як незаконну. 

2) Встановити, що факти системного і грубого порушення принципів і 

засад виборчого процесу при повторному голосуванні з виборів Президента 

України від 21 листопада 2004 р. є такими, що унеможливлюють достовірно 

встановити результати волевиявлення виборців у єдиному загальнодержавному 

виборчому окрузі по виборах Президента України. 

3) Визнати недійсними результати повторного голосування з виборів 

Президента України 21 листопада 2004 р. у єдиному 

загальнодержавному виборчому окрузі по виборах Президента України. 

4) Визнати обраним Президентом України кандидата, який за 

підсумками голосування від 31 жовтня 2004 року набрав найбільшу кількість 

голосів виборців» [160]. 

Після цього, вже 25 листопада 2004 р., до Києва на «круглий стіл» прибули 

закордонні учасники переговорів: Президент Польщі А. Квасневський, 

Президент Литви В. Адамкус, Генеральний секретар ОБСЄ Я. Кубіш, Верховний 

представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки 

Х.Солана, Голова Державної Думи Російської Федерації Б. Гризлов. Учасниками 

діалогу В.Янукович – В.Ющенко з українською сторони були Президент 

України Л.Кучма та Голова Верховної Ради України В.Литвин. Порядок денний 

переговорів дещо відкорегувало рішення Верховного Суду України (ухвалене за 

день до початку переговорів) щодо заборони офіційного оприлюднення 

остаточних результатів президентських виборів до розгляду скарги, поданої 

штабом В.Ющенка.  Публікація відповідного рішення ЦВК на шпальтах газет – 

органу парламенту («Голос України») та виконавчої влади («Урядовий кур’єр»)–

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


 

 
 

111 

надало б йому правової сили та уможливило В. Януковича скласти присягу на 

інавгураційному засіданні парламенту  та обійняти пост глави держави.   

Власне, перший раунд політичних переговорів у форматі «круглого столу» 

завершився прийняттям декількох важливих рішень, але найголовнішим було те, 

що сторони сіли домовлятися. У своїй заяві Президент України Л. Кучма 

наголосив, що  частина населення проголосувала за В. Януковича, а друга – за 

В.Ющенка, але це не причина, щоб хтось відчував себе переможеним, а хтось– 

переможцем [53]. Зміст такої заяви дає підстави стверджувати, що Л. Кучма був 

як ніхто інший зацікавлений у мирному врегулюванні політичного конфілкту та 

передачі влади своєму наступнику.  

Зокрема, Президент України Л. Кучма по завершенні першого раунду 

«круглого столу» зазначив, що сторони розпочинають предметно вести 

політичні переговори з метою пошуку  шляхів для мирного врегулювання 

ситуації в Україні.  Прийнята декларація про наміри містила наступне [80,с.55]: 

- учасники категорично заперечують будь-яке силове протистояння, 

що може призвести до пролиття крові;  

- сторони заявляють про початок політичних переговорів для пошуку 

шляхів мирного врегулювання політичної кризи в Україні за участю Л. Кучми, 

В. Литвина, В. Ющенка, В. Януковича; 

- для забезпечення переговорів сторони створюють робочу групу з 

метою досягнення спільного рішення щодо врегулювання політичної кризи; 

- необхідно, щоб розгляд скарг, які були представлені у зв`язку із 

президентськими виборами Верховним Судом України відбувся відкрито [80, 

с.55]. 

Верховний представник ЄС Х. Солана, генеральний секретар ОБСЄ 

Я.Кубіш, Президент Польщі А. Квасневський та Президент Литви В. Адамкус і 

Голова Державної Думи Російської Федерації Б. Гризлов також висловили  свою 

готовність  сприяти переговорам. 

На думку лідера опозиції В. Ющенка, існує п’ять вимог, на які він 

погодився вступити у переговори з В. Януковичем та Л. Кучмою: 
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- прийняття закону про заборону відкріпних талонів; 

- розпуск складу ЦВК і його формування на паритетних засадах від 

В.Ющенка та В. Януковича; 

- рівний доступ кандидатів у Президенти України до ЗМІ; 

- відмова від використання «адміністративного ресурсу»; 

- повний та жорсткий контроль за виборами з боку ОБСЄ. 

У своїй книзі «Недержавні таємниці: нотатки на берегах пам’яті» 

В.Ющенко вказав на складність переговорів, яка була обумовлена рядом причин. 

Так, наприклад, деякі технічні моменти, які виникали, впливали на хід 

переговорів. Зокрема, Х. Солана не розумів деякі нюанси, оскільки не встигав 

переклад.  В. Адамкусу доводилося брати паузу, щоб протлумачити певні 

положення, бо він також мав проблеми з перекладом. Закордонним учасникам 

переговорів треба було пояснювати положення українського законодавства та 

надавати необхідну інформацію для розуміння внутрішньо-політичної ситуації в 

країні та існуючих юридичних процедур. Як бачимо, залучення іноземних 

посередників в умовах, коли усі учасники не володіють єдиною міжнародною 

мовою, призводить до гальмування переговорів та ускладнює їх.  

В. Ющенко стверджує, що Президент Польщі А. Квасневський був одним 

із активних учасників переговорів, який багато уваги приділяв редакції пунктів 

переговорних положень та працював у стилі «човникової дипломатії». Спочатку 

польський президент обговорював питання з опозицією, а згодом із владою. На 

думку В. Ющенка, представник від Російської Федерації на переговорах, 

Б.Гризлов постійно провокував непорозуміння та конфлікти, виступав із 

позицією власного нерозуміння мети цього процесу та аргументував 

необхідністю дотримання Конституції та рішення ЦВК, яке необхідно визнати 

[165, с.361-362]. 

На відміну від польського круглого столу, де було сформовано декілька 

робочих груп, український «круглий стіл» мав лише одну, до її складу увійшли з 

боку В. Ющенка – І. Плющ, А. Кінах, О. Зінченко, П. Порошенко, від                              

В. Януковича – Л. Кравчук, С. Тігіпко, С. Гавриш та Р. Богатирьова. Така 
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різниця полягала в тому, що роль особистісного фактору в даних переговорах 

була різною. Відповідно, головні учасники переговорів в Україні були більш 

налаштовані на конструктив, а також конфлікт не мав стільки причин, як це було 

у Польщі. 

На нашу думку, незважаючи на те, що сторони не вважали достатньо 

продуктивними перші переговорні контакти за «круглим столом», вдалося 

досягнути домовленості, які засвідчили:  

- по-перше, сценарій передачі влади Л. Кучмою В. Януковичу втратив 

актуальності;  

- по-друге, безпосередні учасники конфлікту – кандидати на пост 

Президента України  В. Янукович та В. Ющенко взяли на себе перед світом 

публічні зобов’язання врегулювати дану ситуацію будь-яким шляхом, окрім 

застосування сили. 

Підсумовуючи початковий раунд «круглого столу»,  Президент Польщі               

А. Квасневський дав позитивну оцінку його початку, зазначивши складність 

безпосереднього процесу пошуку компромісу як результату політичних 

переговорів. З метою врегулювання політичного конфлікту польською стороною 

було запропоновано провести повторний тур президентських виборів.  Однак 

«круглий стіл» ухвалити таке рішення не міг, оскільки правові рамки 

врегулювання конфлікту визначала Верховна Рада [116, с.59]. Переголосування 

другого туру президентських виборів за умови внесення відповідних змін до 

українського законодавства, які б унеможливи фальсифікації, є цілком 

адекватним кроком на шляху, як встановлення результатів виборів, так і 

нормалізації ситуації в державі в цілому.  

Роботу першого раунду «круглого столу» можна вважати успішною, 

оскільки досягнуті домовленості почали  втілюватися у конкретні рішення. 

Зокрема,  27 листопада 2004 р.  було ухвалено відповідну постанову Верховної 

Ради України [Див.: 120], в якій містилися наступні пункти: 

- результати повторного голосування президентських виборів 21 

листопада 2004 р. визнати недійсними і такими, що відбулися з порушенням 



 

 
 

114 

виборчого законодавства і не відображають певною мірою волевиявлення 

народу; 

- висловити недовіру Центральній виборчій комісії у зв’язку з 

неналежним виконанням нею своїх обов’язків, передбачених Конституцією та 

законами України; 

-  запропонувати Президенту України до 1 грудня 2004 р. внести на 

розгляд Верховної Ради України подання щодо дострокового припинення 

повноважень членів ЦВК, а також щодо кандидатур на посади членів ЦВК, 

попередньо узгодивши їх з депутатськими фракціями та групами у Верховній 

Раді України. 

Важливість політичного значення прийнятої вищезазначеної постанови 

підкреслив тодішній голова Верховної Ради України В. Литвин. Щоправда, варто 

наголосити на тому, що вона юридично не  визначала шляху проведення виборів. 

Відкритим залишалося питання щодо ймовірного сценарію виборів –   

проведення переголосування виключно «другого туру» або повторного цілого 

виборчого циклу. 

Напередодні проведення другого раунду «круглого столу» Президент 

Польщі А. Квасневський заявив, що сторонам вдалося досягти чергового 

прогресу, а саме:  

- учасники конфлікту стримали силу;  

-  Верховний Суд України працює над розглядом виборчих скарг у 

безпрецедентному режимі – під об’єктивами камер телебачення у прямому ефірі 

[116, с.72].  

Таким чином, прогрес, який був зафіксований А. Квасневським у двох 

вищеназваних пунктах, слугує прикладом правильності обрання переговорів як 

способу врегулювання політичного конфлікту. Це обумовлено тим, що 

стримання сили та початок роботи Суду є реальним результатом переговорів.  

1 грудня 2004 р. відбувся другий раунд «круглого столу». Переговори 

відбулися в умовах, коли Верховна Рада України підтримала рішення про 

недовіру уряду В. Януковича.  Президент Польщі А. Квасневський разом із 
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Президентом Литви В. Адамкусом, Верховним представником Євросоюзу з 

питань зовнішньої політики та політики безпеки Х. Соланою, Головою 

Державної Думи Російської Федерації Б. Гризловим, Генеральним секретарем 

ОБСЄ Я. Кубіша за участю Президента України Л. Кучми, кандидатів у 

Президенти В. Ющенка та В. Януковича, Голови Верховної Ради В. Литвина 

вдруге обговорили шляхи врегулювання конфлікту. Під час переговорів вдалося 

досягти наступних моментів:  

- сторони підтверджують свою рішучість виключити можливість 

силового протистояння для врегулювання конфлікту, що з’явився  внаслідок 

результатів другого туру президентських виборів; 

- необхідно негайно розблокувати будівлі та приміщення державних 

органів влади, щоб створити можливість для повноцінного та безперервного їх 

функціонування;  

- слід створити фахову групу, щоб можна було невідкладно здійснити 

правовий аналіз і на основі нього висловити пропозиції для завершення 

президентських виборів на підставі відповідного рішення Верховного Суду 

України; 

- варто прийняти одночасно («одним пакетом») внесення змін до 

закону України «Про вибори Президента України», до Конституції України та 

проекту «Закону 4180» - «Проект закону про внесення змін до Конституції 

України» і на основі цього сформувати новий український уряд; 

- при ухваленні відповідних рішень усі учасники політичного життя 

України  мають послуговуватися принципом збереження державних кордонів 

країни; 

- сторони закликають всі політичні сили, фракції та депутатські групи 

у Верховній Раді України, інші органи державної влади та місцевого 

самоврядування зосередити свої зусилля на врегулюванні соціально-економічної 

ситуації в Україні та зупиненні кризових явищ в економіці; 
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- сторони дійшли згоди щодо проведення наступного засідання 

«круглого столу» після прийняття відповідного рішення Верховним Судом 

України [80, с.494].   

Під час засідання даного раунду «круглого столу» учасникам так і не 

вдалося узгодити, чи буде повторення цілих виборів (на цьому наполягав 

Л.Кучма), чи лише їхнього другого туру (на цьому наполягала опозиція та 

міжнародні посередники).  Рішення з цього питання відкладалося на чергову 

зустріч, яка відбулася після вердикту Верховного Суду України у справі 

виборчих скарг.  Учасники переговорів погодили повторне скликання експертної 

групи, котра складалась з представників обох виборчих штабів та мала 

проаналізувати правовий бік справи й підготувати пропозиції до закінчення 

виборів.  

У межах переговорів обговорювалося також те, що після рішення 

Верховного Суду України, необхідно ухвалити зміни до української Конституції 

в частині обмеження президентської влади. Власне, зміни до української 

Конституції стали частиною  досягнутого сторонами компромісу в переговорах.  

Сама ідея проведення повторного голосування все частіше лунала з вуст 

міжнародних посередників, хоча дискусійним залишалося питання щодо їхнього 

формату. 

Х. Солана після другого раунду «круглого столу» заявив, що рішення  про 

проведення  повторних виборів  або повторення повноцінного циклу 

президентських виборів, належатиме до компетенції Верховного Суду. На його 

думку, незалежно від формату виборів, у них обов’язково мають взяти участь 

В.Ющенко та В. Янукович [116, с.115]. 

На думку С. Кульчицького, другий раунд «круглого столу» не приніс, як і 

попередній, будь-яких конкретних змін у розташування політичних сил.  

Конкретним висновком другого  раунду переговорів стала  згода опозиції 

розблокувати будівлі органів державної влади. Істотним же його здобутком 

можна вважати сам діалог конфліктуючих сторін, що було умовою майбутнього 

компромісу [74,с.254]. Щоправда, всупереч досягнутому компромісу на 
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«круглому столі», учасники масових протестів у Києві не припинили блокувати 

Адміністрацію Президента та інші органи державної  влади. Опозиція не 

спромоглася повноцінно виконати один із пунктів  переговорів, однак особливо 

на хід переговорів та прийняття рішень це не позначилося.  

Чинний Президент України Л. Кучма по завершенню чергового раунду 

переговорів зазначив, що міжнародні посередники сприяли прийняттю 

конструктивного компромісу по врегулюванню ситуації в Україні. Через це роль 

міжнародних посередників зводилася не лише до того, щоб переконати 

внутрішні протиборчі сили сісти за стіл переговорів, але й спільно знайти 

компроміс і вийти на те рішення, яке б задовольнило усі сторони, під яким би 

вони  поставили свої підписи. 

Вирішальний третій раунд «круглого столу» пов'язаний із рішенням 

Верховного Суду України. 3 грудня 2004 р., заслухавши пояснення сторін, які 

брали участь у справі, і дослідивши інші докази, Верховний Суд задовольнив 

скаргу, подану юристами лідера опозиції. Відповідно до закону «Про вибори 

Президента України», обраним у день виборів є той кандидат, що одержав на 

виборах більше половини голосів виборців. Але жоден із кандидатів не набрав 

такої кількості голосів [99, с.252-256].  

На думку О. Литвиненка, вихід із конфлікту вдалося здійснити через 

складні політичні рішення Верховної Ради України з урахуванням політико-

правових рішень Верховного Суду України. Рішення вищої судової інстанції від 

3 грудня 2004 р. вступає в певну колізію з буквою закону, однак воно прийняте 

було в межах Конституції 1996 р., і загального духу українського законодавства. 

На думку вченого, в цілому це рішення можна охарактеризувати як таке, що 

відкрило шлях  врегулюванню політичної ситуації без виходу за межі правового 

поля. На момент прийняття рішення Верховним Судом України існували 

серйозні ознаки можливої подальшої ескалації ситуації та переходу до 

принципово не правових, навіть насильницьких методів врегулювання 

політичних проблем. Рішення Верховного Суду України було остаточно 

оформлене відповідними законодавчими актами Верховної Ради та рішенням 
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Конституційного суду, що забезпечили легальність та легітимність «третього» 

туру виборів [99, с.17]. 

Рішення Верховного Суду України позитивно оцінили глава дипломатії 

Євросоюзу Х.Солана,  прем’єр-міністр Голландії Я.П. Белькененде, комісар із 

питань зовнішньої політики ЄС та європейської політики сусідства Беніта 

Ферреро-Вальднер, Генеральний секретар Ради Європи Т. Девісс.  

У цьому контексті Директор Європейського інституту інтеграції й 

розвитку Д. Видрін після вердикту Суду наголосив на важливості 

якнайшвидшого переголосування другого туру, оскільки це сприятиме 

зниженню напруги в суспільстві й убезпечить державу від погіршення 

економічної ситуації [23].  

Різними у своїх оцінках вердикту Верховного Суду були  безпосередні 

учасники «круглого столу».  На думку голови Державної Думи Російської 

Федерації Б. Гризлова,  відповідне рішення не поліпшить загострену ситуацію в 

Україні.  Представник Росії на переговорах вважав, що рішення прийнято на 

користь сторони, яка програла, а самі вибори розкололи суспільство навпіл.             

Б. Гризлов наголосив на тому, що Верховний Суд не мав права оцінювати 

вибори, а  тим більше оголошувати повторення другого туру. Формулювання, 

яким послуговувався Суд, на погляд російського високопосадовця, суперечило 

праву, а опозиція здійснювала силовий тиск. Проголошення Президентом 

України В. Ющенка належить оцінювати як ошуканство кримінального 

характеру [116, с. 94]. Заступник Б. Гризлова, В. Петхін у своїх оцінках 

користувався більш радикальними судженнями: публічно підтримав 

В.Януковича та назвав рішення Суду неконституційним.  

Президент Польщі А. Квасневський наголосив, що Верховний Суд 

прийняв рішення, яке давало шанси на відносно швидке завершення політичного 

конфлікту в Україні. В інтерв’ю «Der Tagesspiegel» польський лідер  зазначив, 

що ухвалення такого рішення є  знаменною подією не тому, що опозиція виграла 

Суд, а тому, що українська демократія довела, що функціонує краще, ніж думає 

про це більшість людей. На думку Квасневського, повторне голосування 
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26грудня 2004 року  є шансом на вихід з політичного конфлікту  у відповідності 

до права та законів, а також бажанням більшості українського суспільства [116, 

с.23].  

Президент Польщі окреслив  мету переговорів: 

- перевірити результати  президентських виборів; 

- зберегти мир та унеможливити використання сили та насильства; 

- продовження політичного діалогу між основними дійовими особами 

політичного конфлікту [116, с. 84]. 

На думку президента Польщі А. Квасневського, завдяки переговорам 

вдалося прийти до мирних та спокійних дій, не використовуючи силу, а вердикт 

Суду підтвердив виконання першого пункту мети переговорів – перевірки 

результатів виборів, згідно зі справжньою волею українського народу. На 

підтвердження цієї думки варто сказати, що переговори дійсно унеможливили 

загострення політичної ситуації в державі та сприяли нормалізації ситуації в 

країні, оскільки усі учасники політичного протиборства разом із міжнародними 

посередниками шукали шляхи виходу із ситуації, що склалася.  

Президент України Л. Кучма закликав усі сторони поважати та 

додержуватися рішення Верховного Суду України, котре зобов’язує до 

повторного голосування другого туру виборів.  Вночі з 6 на 7 грудня 2004 р. 

відбувся третій «круглий стіл». Учасники на засіданні обговорили поточну 

ситуацію в Україні та дійшли компромісу про наступне: 

1) Вважати, що рішення Верховного Суду України від 3 грудня 2004 р. 

надає підстави для розв’язання політичної кризи в Україні і має безумовно 

виконуватись усіма учасниками виборчого процесу. 

2) Взяти до уваги, що Президент України достроково припиняє 

повноваження членів ЦВК та вносить до Верховної Ради пропозиції щодо нового 

складу ЦВК, попередньо узгоджені та внесені на його розгляд Верховної Радою 

України. 
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3) Дійшли згоди про необхідність прийняття Закону «Про внесення до 

Закону «Про вибори Президента України», які б сприйяли унеможливленню 

будь-якого роду фальсифікацій;  

4) Домовились, що при виконанні пунктів 2 і 3 розблоковується робота 

органів державної влади, Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента 

України. 

5) Домовились перервати свою роботу до ранку 7 грудня 2004 р.для 

проведення консультацій з депутатськими групами і фракціями щодо рішень, які 

б сприяли розв’язанню політичної кризи в Україні, прийняття Закону «Про 

внесення змін до Конституції України» № 4180 та Закону «Про внесення змін до 

Конституції України» № 3207 [81, с.526].  

 Підводячи підсумки засідання, Президент України Л. Кучма зауважив, що 

сторонам не вдалося досягнути порозуміння щодо відставки уряду В. Януковича, 

якої вимагала опозиція та учасники не дійшли консенсусу щодо проекту 

конституційної реформи, яка обмежувала повноваження президента на користь 

прем’єр-міністра та парламенту.  

Проте учасникам «круглого столу» вдалося дійти порозуміння у питанні 

зміни персонального складу ЦВК та внесення змін до  виборчого законодавства, 

що обмежувало можливість здійснення виборчих махінацій. Важливим 

підсумком раунду переговорів стало узгодження питань, пов’язаних з 

проведенням повторного голосування 26 грудня 2004 р. за участю В. Ющенка та 

В. Януковича. 

Президент Польщі А. Квасневський відзначив, що упродовж чергових 

переговорів проблеми чітко визначені, але шлях до їх подолання важкий та 

довгий. На його думку, прийняття пакету рішень, підготовленого робочою 

парламентською групою, який складається з чотирьох пунктів (відкликання 

уряду В. Януковича, запровадження змін у виборчому законодавстві, зміну 

складу ЦВК і прийняття конституційних змін, що стосуються державного 

устрою України) не відбулось  через відсутність згоди Л. Кучми на відставку 

В.Януковича та небажання В. Ющенка прийняти  політичну реформу. Замість 
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«пакету» сторони ухвалили план мінімум: проведення повторного голосування з  

виборів 26 грудня 2004 р. та прийняття Верховною Радою рішення про зміну 

персонального складу ЦВК  та змін до виборчого законодавства.  

Попри розбіжності сторін у принципових питаннях,  8 грудня 2004 р. 

домовленості «круглого столу» оформилися у вигляді  рішень українського 

парламенту.  Верховна Рада України у пакетному голосуванні прийняла закони 

про зміни до Конституції України, які обмежили повноваження президента на 

користь прем’єр-міністра та парламенту, а також ухвалила зміни у виборчому 

законодавстві, які обмежили можливість фальсифікацій під час повторного 

голосування 26 грудня 2004 р. Зміни до української Конституції покликані були 

змінити державний устрій з президентсько-парламентської на парламентсько-

президентську республіку.  

На думку провідного експерта політико-правових програм Українського 

центру економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова  О. Литвиненка,  

значення конституційних змін 8 грудня 2004 року не слід переоцінювати,  

оскільки їх варто було розглядати як символ готовності основних політичних 

акторів до компромісу, аніж як сам компроміс та угоду про законодавчі межі 

політичного процесу [83,с.17]. 

Для розуміння суті прийнятих компромісних рішень «круглого столу» та їх 

наслідків варто оглядово зупинитися на змінах, які зазнала українська 

Конституція.   

Відповідно до нових положень Основного Закону України, внесені зміни 

змістили баланс влади в державі. Так, зокрема, Верховна Рада обирається на 5 

років, а не на 4 як раніше. Внаслідок переходу України на пропорційну систему 

виборів до парламенту, роль політичних партій збільшилася, оскільки статус 

народного депутата напряму залежить від приналежності тієї чи іншої особи до 

конкретної політичної сили. 

Створювався інститут коаліції депутатських груп та фракцій, що 

утворюється шляхом об’єднання політичних партій та блоків, обраних до 

законодавчого органу, в яку входять більшість депутатів Ради.  Коаліція 
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депутатських фракцій та груп має вносити Президенту України пропозицію 

щодо кандидатури прем’єр-міністра України, формувати склад уряду і нести 

відповідальність за його діяльність. 

Верховна Рада отримала повноваження призначати прем’єр-міністра 

України (за власною пропозицією, яка внесена через президента). Глава держави 

пропонує парламенту кандидатуру, яка представлена парламентською коаліцією. 

Відповідно до конституційних змін передбачалося, що участь президента у 

процесі призначення керівника уряду мало суто ознайомчо-консультаційний 

характер.  До ухвалення нових конституційних положень український парламент 

давав згоду на призначення президентом прем’єр-міністра та складу уряду. 

Тобто функція призначення Кабінету Міністрів фактично відійшла від 

Президента України до законодавчої гілки влади. Ці зміни внесли політико-

правовий устрій України з президентсько-парламентської до парламентсько-

президентської республіки, де відтепер  провідну роль відігравав парламент. 

Глава держави самостійно пропонує Верховній Раді кандидатури на пост 

міністра оборони, міністра закордонних справ, голови Служби безпеки України. 

Усіх інших членів уряду Верховна Рада призначає за поданням керівника уряду. 

Президент України після консультацій з Головою Верховної Ради, керівниками 

депутатських груп та фракцій може достроково припинити повноваження 

Верховної ради в тих випадках, якщо:  

- упродовж 1 місяця не створена коаліція депутатських фракцій та 

груп (тобто відсутня парламентська більшість);  

- протягом 60 днів після відставки уряду не сформовано персональний 

склад Кабінету Міністрів;  

- протягом 30 днів з початку роботи чергової сесії пленарні засідання 

парламенту не можуть розпочатися (лише цей пункт був передбачений 

попередньою Конституцією). 

Президент України також може внести до Верховної Ради пропозицію про 

ініціювання процесу розгляду питання про винесення резолюції недовіри 

Кабінету Міністрів України, наслідком якої може стати відставка уряду. За 
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старої Конституції у президента такого права не було. Глава держави втрачає 

право самостійно відправити уряд у відставку. 

Ухвалені зміни стосувалися функціонування та організації роботи прем’єр-

міністра та Кабінету Міністрів. Зокрема, уряд ставав підконтрольним не тільки 

главі держави, але й Верховній Раді. Прем’єр-міністр відповідно до ухвалених 

змін складає повноваження не перед новообраним Президентом України, а перед 

новообраним парламентом. Про свою відставку прем’єр-міністр заявляє 

парламентарям, а не президенту, як це було раніше. Не складно помітити, що в 

основу конституційних змін закладався міцний зв'язок уряду та Верховної Ради, 

де законодавчий орган має відігравати провідну роль.  

Уряд України самостійно створює, організовує та ліквідовує міністерства 

та інші органи центральної виконавчої влади. За пропозицією прем’єр-міністра 

уряд призначає, а в певних випадках припиняє повноваження всіх голів місцевих 

адміністрацій. До внесення змін це питання належало до компетенції президента. 

Описані вище зміни значно посилювали роль парламенту в політичному житті 

країни, надаючи йому додаткових повноважень.  Парламент мав можливість 

впливати на діяльність уряду від моменту затвердження. Глава держави 

обмежувався рядом повноважень, і його вплив значно послаблювався. Тим не 

менш, за президентом залишалося право вето, дострокового припинення 

повноважень Ради та інші важелі впливу. 

Власне, голосування за конституційні зміни відбулося в момент 

найбільшого загострення конфліктної ситуації в Україні.  Дане голосування було 

покликано вирішити одночасно декілька завдань: 

-  по-перше, уникнути силового варіанту розвитку подій; 

-  по-друге, забезпечити мирну передачу влади новообраному Президенту 

України.  

Можна зробити висновок, що прийняті конституційні зміни, які увійшли в 

основу домовленостей «круглого столу», сприяли уникненню безпосереднього 

протистояння опозиції і влади та переорієнтації держави в сторону 

парламентської республіки, посиленню ролі парламенту та політичних партій.  
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На думку В. Ющенка, перехід від президентської до парламентської моделі 

державного управління був цілком логічним.  На його думку, форма державного 

правління трансформується від абсолютної монархії (царату) до конституційної, 

після – до президентської форми правління і нарешті парламентської демократії. 

Він підкреслював на тому, що після здобуття незалежності, а саме з середини 

1990-х рр. і до 2004 р. в Україні був авторитаризм, що безперечно стало 

фатальним для нашої держави. В.Ющенко наголосив, що всіляко підтримував ці 

зміни, бо був упевнений в тому, що прем'єр-міністр поділятиме президентський 

курс. За словами тодішнього лідера опозиції, конституційна реформа була ціною 

компромісу [165, с.371-372]. 

Разом із тим директор Київського центру політичних досліджень і 

конфліктології М. Погребинський, зауважував, що прийняття політичної 

реформи (змін до Конституції), а також змін до закону про вибори президента 

став серйозним кроком убік Європи. Він зазначив наступне: «Я вважаю це 

видатним компромісом української політичної еліти, особливо хотів би 

відзначити роль  В.Ющенка, який все-таки зважився на компроміс» [108].  Згідно 

позиції політолога, кандидат від опозиції «показав себе людиною, яка думає про 

майбутнє країни».  М.Погребинський назвав ситуацію з ухваленням політичних 

рішень в грудні 2004р. чудовим прикладом (особливо для пострадянських країн) 

того, як можна знайти фундаментальний компроміс при гострій політичній 

ситуації. 

 Більш песимістичним у своїх оцінках був  експерт Інституту стратегічних 

досліджень  В. Небоженко. На його думку, від голосувань за зміни до 

Конституції виграв  передусім Голова Верховної Ради України В. Литвин, 

Президент України Л.Кучма та Глава Адміністрації Президента України 

В.Медведчук. На думку експерта, глава українського парламенту завдяки змінам 

до Основного Закону став ключовим гравцем українського політичного процесу 

замість Президента Л. Кучми, у той час як «Наша Україна» В. Ющенка програла 

дуже багато –   президентська влада зменшилася як мінімум у десять разів.  На 
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думку В. Небоженка, В. Ющенко не зможе виконати своїх зобов'язань перед 

своїм оточенням.  

У свою чергу, відомий український дослідник В. Полохало назвав 

ухвалення компромісних змін до Конституції «парламентською 

контрреволюцією».  Політолог висловив думку, що «Помаранчева революція» 

програла,  а очільники революції не стали справжніми лідерами революції, а 

стали лідерами переговорів. Разом із тим, інший вітчизняний політолог 

В.Фесенко наголосив, що у ситуації  врегулювання політичного конфлікту в 

Україні не має тих, хто програв. На погляд політолога,  виграли всі ті, хто 

прагнули компромісу та   виходу з політичного конфлікту. 

Подібної точки зору притримувався Голова Українського відділення 

Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень В. Маленкович, 

який зауважив, що від конституційних змін виграла вся Україна, оскільки це дає 

шанс реформувати політичну систему,  а найголовніше – це  виправдовує 

«Помаранчеву революцію», оскільки революція змінює систему влади, а не 

людей у ній  [101]. 

Водночас професор кафедри політології НаУКМА О. Гарань скептично 

оцінив досягнутий компроміс, вважаючи, що він може обернутися реваншом 

оточення Л. Кучми та В. Януковича.  На його думку,  затвердження змін до 

Конституції є втіленням сценарію Л. Кучми, а тому наступним кроком Л.Кучми 

буде спроба створити в парламенті антипомаранчеву коаліцію і після введення в 

дію змін до Конституції, обрати свого прем’єра, який матиме сильніші 

повноваження, ніж глава держави.  Як показав згодом час, реванш В. Януковича 

все ж відбувся, але на це вплинув не стільки досягнутий компроміс 2004 року, 

скільки розчарування людей у «помаранчевій» владі. 

Висловлюючись щодо підсумків переговорів у межах «круглих столів» під 

час «Помаранчевої Революції» Голова Верховної Ради України В.Литвин, 

зазначав, що упродовж переговорів політичних сил поряд з положенням та 

усвідомленням  неприпустимості репресій щодо будь-якої зі сторін весь час 

наголошувалося, що не по-винно бути «переможців» і «переможених», не 
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повинно бути принижених; що сторони мають зберегти обличчя; тобто всі 

сторони виступають як носії громадянської гідності.  

Свою позицію щодо конституційних змін також висловили іноземні 

політики, дипломати та політологи.  

На думку Державного секретаря США К. Пауелла,  прийняття українським 

парламентом ряду політичних рішень призупинило політичну кризу та  

дозволить нарешті українському народу обрати собі президента. Водночас Прес-

секретар Державного департаменту А. Ерелі заявив, що рішення Верховної Ради 

є перемогою українського народу. Президент Польщі А. Квасневський зауважив, 

що після рішення українського парламенту місію міжнародних посередників у 

переговорах можна вважати успішно завершеною. У свою чергу Міністр 

закордонних справ Польщі В. Цімошевич відзначив швидку і рішучу реакцію 

Європейського Союзу на фальсифікацію президентських виборів в Україні та  

наголосив на тому,  що розширений ЄС вже відчуває вплив нових членів [116, с. 

96].   

Проте Міністр закордонних справ Німеччини Й. Фішер наголосив, що 

компромісне рішення сприяло унеможливленню загострення ситуації в Україні. 

Глава німецького зовнішньополітичного відомства наголосив на ролі 

міжнародних посередників, завдяки яким вдалося знайти вихід із політичної 

кризи. 

Підтримуючи Й. Фішера, представник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, 

член німецько-української міжпарламентської групи М. Ґрунд підкреслив, що  

політичну кризу вдалося врегулювати за допомогою нинішнього парламенту та 

чинного президента. Те, що за реформу та зміни до виборчого законодавства 

проголосувала велика кількість депутатів також із східних регіонів, засвідчило – 

Україна зовсім не  розколота країна, яка має рухатися  в напрямку 

парламентської демократії, а це ключ для зближення з Європейським Союзом.    

Успіхом Л. Кучми назвав цей компроміс німецький політолог А. Отт. На 

думку німецького експерта, прийняті у парламенті рішення є історичним 

компромісом влади та опозиції.  Українська політична еліта, незважаючи на свій 
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розкол, продемонструвала здатність до компромісу. Можна стверджувати, що 

цей компроміс став успіхом для українського Президента Л. Кучми, оскільки 

фактично він досяг своєї мети стосовно конституційної реформи [107]. 

Підсумовуючи, можна висловити думку професора Центру європейських 

та північноамериканських досліджень Університету Георга Августа Петера          

В. Шульца, який стверджував,  що  Європейський Союз як «третя сторона» у 

врегулюванні політичного конфлікту, діяв рішуче як геополітична сила, що 

стримала напругу та змусила  сторони прийняти мирне рішення [104, с.128]. На 

його погляд, конфлікт, який склався в Україні, продемонстрував наступні 

фактори:  

1) політичну спроможність Європейського Союзу врегульовувати 

конфлікти політичними засобами; 

2) межі односторонніх політичних дій в Європі; 

3) небезпеку самоізоляціонізму. 

Власне, як результат переговорів, вже 9 грудня 2004 р. Верховна Рада 

України затвердила новий склад 15-особової ЦВК – до неї увійшло 11 

попередніх членів, але без попереднього голови С. Ківалова. 26 грудня 2004 р. в 

Україні відбулося повторне голосування президентських виборів. Відповідно до 

результатів виборів глави держави перемогу здобув опозиційний кандидат           

В. Ющенко, за якого проголосувало 15 млн. 115 тис. 712 виборців, що становить 

51,99%, у той час як за В. Януковича проголосувало 12 млн. 848 тис.528 

виборців – 44,20%. За словами віце-президента Європарламенту Я. Саруша – 

Вольського голосування на президентських виборах пройшло відповідно до 

європейських стандартів [36]. 

Відповідно 23 січня 2005 р. переможець президентських виборів 

В.Ющенко на інавгураційному засіданні Верховної Ради України склав присягу і 

офіційно вступив на пост Президента України.  Для України відкрилася новітня 

сторінка в сучасній історії, яка була наповнена змістом  перспектив, надій та 

сподівань українського народу, яким, як показав час, так і не судилося 

справдитися. Переговори з врегулювання конфлікту за участю міжнародних  
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посередників унеможливив насильницьке протистояння влади та опозиції і 

сприяв тому, що масові акції протесту по всій Україні під час подій 

«Помаранчевої революції» пройшли без жертв.   

Говорячи про масштабність події «Помаранчевої революції» варто навести 

точку зору українського вченого Е.Щербенка. На його думку, , «попри очевидні 

суспільні зміни після «Помаранчевого Майдану», які стали виграшем всього 

суспільства: утвердження свободи слова, втілення у практину реальність 

конституційного права на мирні протести, визнання наступних парламентських 

виборів 2006 і 2007 рр. як справедливих зарубіжними спостерігачами, — Майдан 

і «Помаранчева революція» так і не утвердилися як загальнозначущі складові 

національного наративу. І до сьогоднішнього дня в публічному просторі 

достатньо широко представляються спроби подати їх як «заколот», «путч»; 

інтерпретувати Майдан як «ставку на сволоту». Зрештою, це означає, що 

виклики, відповіддю на які вони стали, залишаються на порядку денному. 

Подібно до того, як Р.Патнем показав, що політичним ресурсом є соціальний 

капітал, Майдан 2004 р. експериментально засвідчив, яким потужним 

політичним ресурсом є громадянська гідність. Залежно від того, чи буде цей 

досвід опанованим і артикульованим у публічному дискурсі, визначаться й 

загальні перспективи України як політичної реальності». Учений продовжує 

свою думку, зазначаючи про те, що «інституційний потенціал і Верховної Ради 

України, і вищого судового органу держави був наявний і до початку Майдану, 

але, слід скористатися поширеним зворотом, була відсутня політична воля для 

того, щоб його реалізувати. Майдан і став втіленою політичною волею гро- 

мадян, яка привела їх в дію. Відповідно до формули «Україну ми створили, 

залишилося створити українців», — ті, хто вийшли на Майдан, і стали 

українцями як політичною реальністю. Очевидно, подія, яка водночас 

спричинила такі революційні зрушення, і може бути лише революцією».  

Таким чином, проаналізувавши особливості проведення та функціонування 

політичних переговорів  у контексті «Помаранчевої революції», можемо зробити 

висновок, що політичні переговори у форматі «круглого столу» стали 
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ефективним способом врегулювання даного політичного конфлікту в Україні. 

Основними аспектами, що зробили цей тип мирного врегулювання тогочасної 

складної політичної ситуації в Україні, стали особистісний фактор у постаті 

Л.Кучми, об’єктивної позиції «третьої сторони» у переговорах, а також пошук і 

прийняття компромісу, а не консенсусу як результату політичних переговорів.  

Разом із тим політичні процеси, які відбувалися вже після «Помаранчевої 

революції» та обрання Президентом України В. Ющенка супроводжувалися 

різного роду подіями, які мали конфліктне забарвлення та ознаки кризи. Після 

президентських виборів 2010 р. та обрання В. Януковича главою держави, в 

Україні наприкінці 2013р. спалахнув політичний конфлікт – «Революція 

Гідності», сторони якого намагалися врегулювати  у формі переговорів. 

На початку своєї президентської каденції В. Янукович заявив, що 

європейська інтеграція є основним завданням України. 11 березня 2010 р., на 

представлені міністра закордонних справ України К. Грищенка, Президент 

України В. Янукович заявив наступне:  «Безперечно, трикутник Росія – ЄС–

США ми завжди будемо тримати у полі зору. Серед основних завдань 

європейська інтеграція буде займати у нас найвище місце» [43]. 

Політичне керівництво України ще неодноразово підкреслювало 

відсутність альтернативи європейському зовнішньополітичному курсу країни. 

У листопаді 2013 р. планувалося підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.  З укладенням відповідної Угоди  відносини між Україною та 

ЄС планувалося перевести на новий рівень – від партнерства та співробітництва 

до політичної асоціації та економічної інтеграції. Важливими елементом даного 

документу є пункт про створення всеохолюючої ЗВТ(зони вільної торгівлі). 

Наша держава бачила в цьому документі один з найважливіших кроків до 

повноцінної євроінтеграції [141].  

Проте рішучий протест проти нового етапу відносин між Україною та ЄС 

висловила Росія, яка аргументувала це тим, що Україна має зону вільної 

торгівлі з Росією, Казахстаном та Білорусією – державами Митного союзу. 

Через це запровадження зони вільної торгівлі з ЄС заподіє  шкоду Російській 
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Федерації, оскільки це супроводжуватиметься безмитним переміщенням на її 

територію товарів із держав-членів ЄС через Україну.   

Відповідно до існуючих обставин, в останній момент українська влада, 

попри всі задекларовані заяви щодо незмінності європейського курсу, заявила 

про відмову підписання Угоди про асоціацію, виправдовуючись низкою 

причин, серед яких головна – економічний тиск з боку офіційної Москви. 

Це супроводжувалося тим, що 21 листопада 2013 р. уряд України прийняв 

рішення призупинити підготовку до підписання документу та закликав 

провести переговори в трьохсторонньому форматі Україна- ЄС- Росія. Про це 

було сказано у розпорядженні Кабінету Міністрів України №905-р від                       

21 листопада 2013 р.  Прем’єр-міністр України М. Азаров доручив міністрам 

відновити активний діалог з Росією та іншими країнами Митного союзу,  а 

також запропонував ЄС та Росії   створити комісію на трьохсторонній основі, 

щоб опрацювати всі питання. Розпорядження сприйнялося достатньо 

резонансним та зовсім неочікуваним, оскільки напередодні Президент України    

В. Янукович на переговорах з Президентом Австрії Х. Фішером заявив, що 

Україна не відмовляється від інтеграції та готова до розширення співпраці з 

Євросоюзом [141]. 

Безумовно, що рішенням українського керівництва призупинити процес 

підписання Угоди про асоціацію викликало занепокоєність у європейських 

політиків. На думку тодішнього голови комітету Європейського парламенту з 

іноземних справ Е. Брока, Україна не готова була підписувати документ через 

тиск з боку Кремля  [13]. 

Напередодні саміту у Вільнюсі Президент України В. Янукович 

намагався пояснити, чому процес підписання Угоди був призупинений. За 

словами українського президента, Україна мала тоді намір підписати 

відповідний документ, але це відбудеться не у столиці Литви. За словами глави 

держави, Україна не могла успішно інтегруватися в економіку Європи, маючи 

при цьому напружені стосунки з Росією, які необхідно збалансувати. 

В.Янукович заявив, що було запропоновано обговорення щодо створення 
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трьохсторонньої комісії Євросоюзу, України та Росії.  На думку політолога 

В.Карасьова, Україна взяла паузу  не тільки в євроінтеграції, але і в інтеграції 

загалом.  

Президент Укрїни В. Янукович також пояснив власну позицію і у розмові 

з Президентом Литви Д. Грібаускайте: «Наша держава не змогла встояти 

економічному тиску та шантажу. Росія погрожувала зменшити товарообіг, 

особливо товарів східноукраїньских компаній, де саме перебуває найбільш 

велика частка заводів та підприємств і в якій мають робочі місця дуже багато 

людей. Відтак,  Україна може зазнати досить значних за обсягом збитків [43].  

Президент Литви Д. Грібаускайте розкритикуала рішення українського 

президента щодо відмови від асоціації, сказавши, що зовнішній тиск не може 

використовуватися як виправдання для рішень суверенної країни. 

Безперечно, обурення українських громадян, яке з часом переросло у 

масові акції протесту,  викликала не лише спонтанна та неочікувана відмова 

українського керівництва від політики євроінтеграції.  

Зокрема, восени 2013 р. соціологи фіксували зростання протестних 

настроїв. За результатами загальнонаціонального опитування, у березні 2013 р 

(аналізувалися настрої українців щодо євроінтеграції), «у порівнянні з осінню 

2012 р. на 5% збільшилась чисельність людей, які ладні захищати свої 

принципи та ідеали на вулиці, однак – з 51% до 36% –  відчутно меншою стала 

чисельність людей, які не готові до протестних дій, – зазначила аналітик фонду 

«Демократичні ініціативи імені І. Кучеріва» М. Золкіна [50].  

Проте науковці також зазначають, що не лише зміна 

зовнішньополітичного вектору України стала причиною для подій «Революції 

Гідності». На думку доктора політичних наук Л. Кочубей, фактором, який 

призвів до протестних подій 2013-2014 рр., стало те, що «найбільше 

порушувалися права опозиції на доступ до ЗМІ, на ведення публічної 

політичної діяльності та прав в Парламенті... Захист прав опозиції найбільше 

пов’язували з прийняттям законодавчих актів про опозицію та загального рівня 

політичної культури в країні. Більшість експертів підтримують законодавче 
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закріплення за парламентською опозицією широкого спектра прав і гарантій. 

На відносини між політичними партіями, що зачислюють себе до опозиційних, 

найбільше впливають інтереси їх фінансових спонсорів, збіг чи конфлікт 

інтересів у боротьбі за владу та конкуренція за фінансові ресурси» [67, с.71]. 

Події 2013-2014 рр. постійно порівнюються з подіями осені-зими 2004 рр. 

Якщо сфальшовані  вибори 2004 р.  стали поштовхом до протестних акцій, а 

вердикт Верховного Суду про повторне голосування другого туру 

президентських виборів дозволив врегулювати політичний конфлікт шляхом 

переговорів, то у  2013 р.  причиною, що породила протести, стало рішення  

уряду М. Азарова пригальмувати процес підготовки щодо укладання Угоди про 

Асоціацію з ЄС.  

Український політолог  Ю.Мацієвський стверджує, що дане рішення, як і 

можливість силового протистояння на Майдані, спричнило кризу, однак через 

відсутність виборчого процесу, а також залежності судів від Адміністрації 

Президента унеможливили розв`язання конфлікту мирним способом. За умови, 

якщо в суспільстві бракує інституційних механізмів виявлення невдоволення 

громадян і врегулювання конфліктних ситуацій, то таке протистояння може 

супроводжуватися кровопролиттям [90, с.441].  

Вітчизняна дослідниця, доктор політичних наук Г. Зеленько дійшла 

висновку, що, спираючись на теоретичне обґрунтування політичного протесту 

як форми політичної участі, можна стверджувати,  що гіпотетично політичний 

конфлікт 2013-2014 рр. «готувався» системою державної влади впродовж усіх 

років незалежності України. На її думку,  основною проблемою є те, що владою 

не було створено ефективних механізмів інтеракції суспільства і політичного 

класу. Розглядаючи обставини протестних подій, дослідниця приходить до 

висновку, що саме ціннісно-нормативне відношення соціуму до протестів, а 

також рівень участі у них їх учасників  є досить важливою основою  для 

виокремлення форм і засобів протестної участі в політичному житті. Тому 

вітчизняна протестна практика має певні риси, які пов`язані з присутністю 

різного роду форм протесту (як традиційних, так і інноваційних), а виборчий 
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абсентеїзм та негативізм в Україні і є особливими видами політичного протесту 

в електоральному процесі [56, с.38]. 

24 листопада 2013 р. на центральних вулицях м.Києва розпочалися масові 

акції на підтримку підписання Угоди про асоціацію, що налічували понад 150 

тис. осіб. На народному віче «За європейську Україну» за участю лідерів 

опозиційних політичних партій була ухвалена резолюція, яка складалася з 

наступних пунктів: 

1) Вимагати відставки уряду М. Азарова за зраду національних 

інтересів та ухвалення рішення про відмову від курсу на європейську 

інтеграцію.  

2) Вимагати проведення 27 листопада 2013 р. позачергової сесії 

Верховної Ради, на якій терміново розглянути та ухвалити всі необхідні 

євроінтеграційні закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та 

про прокуратуру. У разі неспроможності Верховної Ради ухвалити необхідні 

закони, відмови парламентської більшості голосувати за них, домагатися 

розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів 

України. 

3) Вимагати від Президента України В. Януковича негайно скасувати 

рішення уряду Азарова, припинити політичні репресії, звільнити екс-прем’єр-

міністра України Ю. Тимошенко, відновити курс на європейську інтеграцію та 

підписати Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом на 

вільнюському саміті «Східного партнерства». У разі відмови Президента 

виконати свої конституційні обов’язки та непідписання Угоди, домагатися 

імпічменту президенту Януковичу за державну зраду, зрив підписання Угоди 

про Асоціацію з Європейським Союзом та закликати всі демократичні країни 

світу негайно застосувати персональні санкції протии В. Януковича та 

представників його корумпованого режиму. 

4) Звернутися до керівників Європейського Союзу, голів держав та 

урядів усіх 28 країн його членів із закликом не закривати двері Україні в 
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Європу, створити умови для підписання Угоди про Асоціацію після зміни 

влади в країні. [92]. 

Власне, зміст пунктів цієї резолюції мала достатньо радикальний та 

конфронтаційний характер, це однозначно не могло бути сприйнято владою, а 

тональність проголошених вимог була  спрямована  на активізацію  протестних 

настроїв у суспільстві. Із самого початку протестних акцій політична опозиція 

намагалася  вести діалог із владою мовою ультиматумів та вимог. 

28-29 листопада 2013 р. відбувся ІІІ Саміт Східного Партнерства у 

Вільнюсі за участі Президента України В. Януковича. Не дивлячись на те, що 

керівництво ЄС, канцлер Німеччини А. Меркель, Президент Франції Ф.Олланд 

та проєвропейські політичні сили в Україні радили українському лідеру 

підписати Угоду про асоціацію безпосередньо на саміті, В. Янукович так і не 

поставив свій підпис під нею [173].  

 Через це відмова Президента України підписати Угоду про асоціацію з 

ЄС активізувала  антипрезидентську риторику лідерів опозиційних партій в 

Україні. На мітингу на Майдані була ухвалена резолюція  з вимогою відставки 

Президента України  В. Януковича та Кабінету Міністрів [173].   

Голова  фракції «Батьківщина» у Верховній Раді  А. Яценюк на Майдані 

заявив, що першим завданням опозиції є зміщення «режиму Януковича» та 

розгляд у парламенті закону про імпічмент президенту. За словами 

опозиційного політика, на той момент важливо було розпочати масові акції 

протесту всією Україною задля того, щоб влада побачила силу, єдність 

опозиції, громадянського суспільства та проєвропейсько налаштованих 

громадян [167]. 

   Опозиція із самого початку конфлікту сприяла радикалізації та 

посиленню напруги в суспільстві. Незважаючи на очевидне невдоволення, 

обидві сторони не прагнули врегулювати ситуацію мирним шляхом, зокрема,  

завдяки переговорам та не доклали зусиль задля уникнення суспільного 

протистояння.  Влада не спромоглася  пояснити суспільству реальні причини 
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непідписання Угоди. Цим скористалася опозиція, яка отримала підстави 

публічно звинувачувати владу у зраді національних інтересів України.  

Вночі 30 листопада на Майдані Незалежності відбулася подія, яка стала 

ключовою та поворотною для «Революції Гідності».  На головну площу країни 

прибули вантажівки з покриттям для новорічної ялинки та близько двох тисяч 

бійців спецпідрозділу «Беркут». Представники правоохоронних органів почали 

вимагати нечисельних мітингувальників, переважно молодь, звільнити площу, 

щоб комунальні служби могли розпочати свою роботу. Мітингувальники 

відмовилися це зробити, і бійці спецпідрозділу напали на протестувальників із 

кийками, використовуючи сльозогінний газ. 35 осіб було затримано, сім 

госпіталізовано. За результатами розслідування Генеральною прокуратурою,  

потерпілими під час розгону Майдану визнано 88 активістів та журналістів [40, 

c. 64]. 

 У цей же день Президент України В. Янукович та прем’єр-міністр 

М.Азаров піддали осуду розгін протестувальників. Силовий розгін 

мітингувальників викликав обурення низки європейських держав. Уряди 

Польщі, Великої Британії, Німеччини та Італії викликали до себе послів 

України для пояснення ситуації в державі. Засудив застосування сили до 

мирних  учасників протесту в центрі Києва і держдепартамент США.   

Тому вже 1 грудня на Майдані Незалежності відбулося друге волелюдне 

народне віче. У центрі Києва  зібралося за різними оцінками від 500 тисяч до 

1,5 мільйона осіб [40, с.22]. На Майдані звучали вимоги про відставку уряду та 

проведення дострокових парламентських та президентських виборів.  Крім 

лідерів опозиції В. Кличка, А. Яценюка, О. Тягнибока висловити свою 

підтримку протестувальникам приїхали віце-президент Європарламенту 

Я.Протасевич, екс-глава Європарламенту Є. Бузек, екс-прем’єр-міністр Польщі, 

лідер партії «Закон і справедливість» Я. Качинський. Подібним чином ситуація 

розгорталася вже у 2004 році, коли під час масових акцій протесту проти 

фальсифікації виборів до Києва також приїздили європейські політики.  
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Протистояння поступово лише загострювалося. Найбільш радикально 

налаштовані активісти захопили штурмом будівлю Київської міської ради та 

Будинок профспілок. У 2004 р. останній також був «штабом» для 

протестувальників. На вулиці Банковій, де розташована Адміністрація 

Президента України, точилися запеклі бої. Натовп протестувальників 

накинувся на солдатів-строковиків Внутрішніх військ України.  

Мітингувальники  кидали у солдатів і «беркутівців», які охороняли  

президентську канцелярію, пляшки із запалювальною сумішшю («коктейлі 

Молотова»), димові шашки, били їх камінням. У відповідь «беркутівці» 

застосовували шумові гранати і сльозогінний газ. Ситуація поступово ставала 

достатньо напруженою та неконтрольованою. 

Ввечері того ж дня лідер ВО «Свобода» О. Тягнибок заявив, що влада має 

два сценарії припинення протесту:  

- шляхом відправки уряду у відставку з`являється можливість прямих 

переговорів з  протестувальниками;  

- за підтримки Кремля цілком вірогідним стає саме силовий сценарій 

[138]. 

Після побиття мітингувальників на Майдані із закликами до переговорів 

почала звертатися церква. Конференція римо-католицьких єпископів 

України виступила зі зверненням: «Ми засуджуємо застосування 

невиправданого та брутального насильства з боку правоохоронних органів 

проти мирних демонстрантів. Вважаємо, що ненависть і насильство не є 

шляхом до успішного вирішення конфліктів. Закликаємо представників влади 

невідкладно вжити кроків, які відкриють дорогу до суспільного порозуміння та 

діалогу» [46]. 

Вбачаючи у ситуації, яка склалася, небезпеку масштабного конфлікту, у 

Євросоюзі також почали говорити про необхідність проведення переговорів. 

Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства 

Ш.Фюле закликав українців до негайного діалогу задля пошуку мирного 

вирішення складної ситуації: «Україна: терміново розбіжності необхідно 
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подолати. Необхідний негайний діалог», – звернувся до українців Фюле на 

своїй сторінці у соціальній мережі «Twitter» [153]. 

Тим часом на Майдані почали з’являтися намети, а до Києва стали 

приїжджати жителі з інших регіонів України. Активісти стали будувати і 

зміцнювати барикади та організовувати систему охорони території. 3 грудня 

зранку протестувальники зібралися біля будівлі Верховної Ради України, 

активісти розпочали пікетування будівлі з вимогою відставки Кабінету 

Міністрів України. На розгляд Верховної Ради України опозицією було внесено 

питання про відставку Кабінету Міністрів України. Проте за проект резолюції 

про недовіру уряду проголосували всього 186 народних депутатів. Невдоволені 

результатами голосування опозиційні депутати заблокували парламентську 

трибуну [40, с.30]. 

Тільки на четвертий день протистояння, тобто 3 грудня, влада вустами 

лідера парламентської  фракції «Партії регіонів» О. Єфремова вперше 

заговорила про необхідність переговорів. На думку народного депутата, «на 

Майданах серйозні питання не вирішуються, там можна тільки розпалити 

людей, вони вирішуються за столом переговорів за участю професіоналів» [47].  

Шлях переговорів у врегулюванні політичного конфлікту в державі 

запропонували Перший Президент України Л. Кравчук, Президент 

України(1994-2005рр.) Л. Кучма, Президент України (2005-2010 рр.) 

В.Ющенко. Вони виступили з ініціативою проведення загальнонаціонального 

круглого  столу як майданчика для обговорення кризи, яка виникла в Україні.  

На погляд президентів, причина протистояння полягала в тому, що в 

останні дні перед запланованим підписанням Угоди про асоціацію керівництво 

України різко змінило своє рішення, так і не навівши переконливих та чесних 

аргументів зовнішньополітичним партнерам та українському народу.  На думку 

колишніх керівників держави, вперше за роки незалежності України було 

створено небезпечний прецедент, коли влада вдалася до силового варіанту 

розгону протестувальників. Вихід із ситуації необхідно знайти через діалог з 

громадянським суспільством, а політичну кризу, вважали екс-президенти 
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України, треба врегулювати у форматі загальнонаціонального круглого столу 

[70]. 

Про необхідність проведення переговорів заговорили також і європейські 

політики. 4 грудня до України прибув  генеральний секретар Ради 

Європи Т.Ягланд, який заявив про підтримку мирних переговорів між усіма 

сторонами та висловив готовність виступити у ролі посередника. «Я вважаю, 

що для України, як для члена Європи, дуже важливо перевести події у законне 

річище. Всі мають прикласти до цього зусиль», – зазначив він [2]. Цього ж дня 

прем’єр-міністр України М. Азаров наголосив на готовності піти на переговори 

з опозицією, але за умови, якщо протестувальники розблокують 

адміністративні будівлі [2]. 

Влада та опозиція продовжували вести діалог мовою ультиматумів. 

Однозначно це не могло сприяти негайному початку переговорів. Свої умови 

для старту переговорів висунула також опозиція. Депутат від ВО«Батьківщина» 

С. Соболєв заявив, що опозиція візьме участь у переговорах, за умови, коли 

уряд відправлять у відставку, а міністр внутрішніх справ В. Захарченко понесе 

покарання. Однією з умов проведення круглого столу влади та опозиції має 

бути «звільнення всіх політичних в’язнів», зокрема, мітингувальників, яких 

затримали під час акцій протесту 30 листопада та 1 грудня [96]. Як бачимо, 

сторони декларували свою готовність до переговорів, але, незважаючи на 

доволі складну конфліктну ситуацію, продовжували вперто відтерміновувати 

їх.  

Так, зокрема, лідер партії «УДАР»  В. Кличко висловив готовність сіcти із 

владою за стіл переговорів, але лише тоді, коли будуть виконані попередні 

проголошені умови:  

- звільнення всіх заарештованих активістів «Революції Гідності»; 

- покарання співробітників міліції, які брали участь у розгоні 

демонстрантів у  «Революції Гідності» в ніч на 30 листопада,  і на вул. Банковій 

1 грудня; 

- відставка Кабміну [97]. 
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Перша спроба провести переговори за участі Президента України             

В. Януковича відбулася 10 грудня 2013 р. під час його зустрічі за круглим 

столом із Першим Презилдентом України Л. Кравчуком, Президентом України 

(1994-2005рр.) Л. Кучмою та Президентом України (2005-2010рр.) В.Ющенком.  

Прес-служба Президента України В. Януковича тоді повідомила, що мета цієї 

події полягала в обговоренні питань, що стоять перед країною.  

Власне, ця зустріч розглядалася як перший крок для організації 

загальнонаціонального круглого столу за участю усіх українських президентів, 

опозиції та представників громадянського суспільства. Під час зустрічі 

Л.Кравчука, Л. Кучми, В. Ющенка та  В. Януковича прозвучала ідея відставки 

уряду М. Азарова. Відставка уряду розглядалася у якості необхідного кроку, 

який може зменшити суспільне протистояння. Відставка уряду М. Азарова 

могла би забезпечити уникнення загострення ситуації в країні і протестів, 

унеможливити екскалацію конфлікту. 

У цьому контексті Перший Президент України Л. Кравчук, проводячи 

паралелі «Революції Гідності» з «Революцією на граніті», сказав, що в ситуації 

жовтня 1990 р.  було прийняте рішення запросити представників молоді на 

трибуну Верховної Ради, щоб ті могли висловити свою позицію, але ніхто 

нікого не бив. Влада тоді пішла на компроміс, погодилася на вимогу 

протестувальників –  відправила у відставку голову Ради міністрів УРСР 

В.Масола.   

Достатньо критично оцінив спробу колишніх президентів врегулювати 

політичний конфлікт в Україні вітчизняний політолог В. Фесенко. Згідно з 

думкою дослідника, дана подія не може мати позитивний ефект у контексті 

переговорів, тобто способом врегулювання кризи, але є каталізатором для того, 

щоб почати широкоформатний діалог для зменшення соціально-політичної 

напруги В. Фесенко вважав, що зустріч президентів  виконувала функцію 

заспокоєння громадської думки, але на розподіл симпатій суспільства це не 

вплине [110]. 
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Проте Президент України В. Янукович не дослухався до поради своїх 

попередників – не пішов на крок відставки уряду М. Азарова. Вже на 

наступний день після зустрічі чотирьох президентів, «Євромайдан» оточили 

бійці спецпідрозділів «Беркут» та «Ягуар», які здійснювали спробу штурму 

Будинку профспілок та намагалися відтягнути мітингувальників з Майдану.  

Ця подія викликала тотальне обурення з боку опозиційних сил всередині 

країни і жорсткий осуд з боку світових політиків, очільників урядів 

європейських та світових держав. До України терміново прибув заступник 

державного секретаря США В. Нуланд, яка зустрілася з лідерами опозиції та 

В.Януковичем. На зустрічі з Президентом України чітко було озвучено позицію 

США щодо неприпустимості використання сили до протестувальників, 

оскільки це неприйнятно в сучасному та європейському суспільстві. 

Врешті-решт, Президент України В. Янукович почув заклики до 

переговорів та запропонував сторонам конфлікту шукати шляхи його 

врегулювання в межах  загальнонаціонального «круглого столу».  Як 

підкреслював політолог В. Карасьов,  даний формат переговорів є можливим за 

умови, коли влада на опозицію перестане дивитися крізь захист  «Беркута». На 

його переконання, щоб діалог відбувся та компроміс був знайдений між 

владою, опозицією та представниками громадянського суспільства, церковними 

діячами, активістами, повинна існувати рівність, яку можна забезпечити за 

допомогою закону. «Не можна один одного заганяти у глухий кут, бо країні 

точно не потрібна ескалація конфлікту, адже мистецтво революції полягає й у 

тому, що  революція повинна зупинитися і трансформуватися в еволюцію»,-

зазначив політолог [109]. 

Отже, загальнонаціональний «круглий стіл» «Об’єднаємо Україну» 

відбувся 13 грудня 2013р. у Палаці «Україна». На засіданні «круглого столу» 

були присутні Президент України В. Янукович, екс-президенти Л. Кравчук,               

Л. Кучма, В. Ющенко, прем’єр-міністр М. Азаров, Голова Верховної Ради        

В. Рибак і лідери опозиції: А. Яценюк, В. Кличко та О. Тягнибок, представники 
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духовенства та громадськості. Напередодні проведення переговорів, Майдан 

дав мандат, тобто згоду лідерам опозиції піти на переговори з чинною владою.   

«Круглий стіл» мав стати першим кроком до примирення сторін. Але 

йому не судилося відбутися, оскільки всі учасники залишилися на своїх 

позиціях. Але Президент В.Янукович дав зрозуміти, що покарає винуватих у 

розгоні Майдану в ніч на 30 листопада, затримані мітингувальники вийдуть на 

свободу, їм оголосять амністію. Президент пообіцяв, що силу до них не 

застосовуватимуть та засудив силовиків, які поводилися некоректно.  Головні 

вимоги опозиції – відставка Кабміну та міністра внутрішніх справ 

В.Захарченка– влада відмовилася виконувати. Л. Кравчук, Перший Президент 

України, висловив  пропозицію для учасників «круглого столу» щодо       

розробки меморандуму про взаєморозуміння. Він наголосив на тому, що 

протягом «круглого столу» було достатньо заяв щодо виходу з даної кризи, і 

тому необхідно скерувати в робочу групу людей, які підготують такого роду 

меморандум [40, с.52]. 

Як і на польському «круглому столі» 1989 року, так і на українському 

загальнонаціональному 2013 р., слово мало духовенство. Предстоятель 

Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) Філарет у 

своєму виступі наголосив, щоб протестувальники розійшлись, їм необхідно 

надати гарантії щодо підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. На його 

думку, силою Майдан не розженеш, якщо один раз його розігнати, то 

наступного тижня збереться знов,  ще у більшій кількості.  

Лідери опозиції заявили про те, що влада не виконує вимог опозиції та не 

йде їй на поступки.  

Разом із тим, учасниця «круглого столу», політолог, президент 

Українського центру суспільного розвитку М. Бурмака підвела його підсумки. 

Вона зробила наступні висновки з переговорів:  

1) влада була досить вороже налаштована по відношенню до громадян, а, 

відтак, істотно відчутно було небажання розуміти простих людей; 
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2) влада живе в зовсім іншій соціально-політичній реальності, ніж прості 

пересічні громадяни;  

3) діалог між владою та громадянами лише може відбутися, коли при 

владі  буде інша політична еліта;  

4) можна констатувати, що переговори у вигляді «круглого 

столу»,звичайно, не зможуть врегулювати даний політичний конфлікт[14]. 

Проте все ж можна побачити, що «одним із важливих наслідків подій 

кінця 2013 – початку 2014 рр. є консолідація української політичної нації та 

формування загальноукраїнської ідентичності. Остання поступово набуває рис 

громадянської ідентичності, що передбачає не тільки усвідомлення себе 

громадянином країни, але таким, який бере активну участь у її житті.  

Не менш важливого значення «Революція Гідності» набуває у 

становленні реального громадянського суспільства. Майдан і постмайданні 

події продемонстрували високу самоорганізацію громадян та показали, що 

суспільство стає реальним політичним áктором, набуває рис соціально-

політичної суб’єктності, яка полягає у здатності спільноти бути активним 

діячем у соціально-політичному просторі, вирішальним чином впливати на 

ухвалення рішень, сприймати себе повноцінним політичним áктором у 

взаємодії з іншими суб’єктами соціально-політичної взаємодії» [72, с.53] 

На думку доктора історичних наук, професора А. Киридон: «Суспільно-

політичні зрушення в Україні наприкінці 2013 – на початку 2014 рр. стали 

прикладом небаченого досі стану громадсько-політичної мобілізації, який 

зумовлений не тільки значенням для громадян проблеми геополітичного 

вибору правлячої еліти України (непідписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС), а насамперед «якістю» політичного режиму, в тому числі 

мірою можливості реалізації громадянами своїх прав та свобод, ставленням 

правлячої еліти і силових структур (ігнорування, страх, ізоляція, застосування 

сили) до тих чи тих форм громадянського спротиву» [166, с.146]. 

Перші домовленості «круглого столу» почали втілюватися у конкретні 

рішення. Депутати від Партії регіонів погодилися на звільнення затриманих 
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учасників акцій протесту за сценарієм опозиції. Так, 19 грудня 2013 р. 

Верховна Рада України проголосувала за закон, яким передбачалося звільнення 

від кримінального переслідування учасників протестних акцій. Відповідний 

закон передбачав, що кримінальні провадження щодо учасників протестів, 

відкриті з 21 листопада 2013 р., підлягають закриттю, а особи підлягають 

звільненню, тобто вважаються такими, що не мають судимості. Президент В. 

Янукович  підписав ухвалені парламентом закони [120]. 

Тому логічним було те, що вже 20 грудня у Палаці «Україна» відбувся 

другий «круглий стіл». Щоправда, без участі Президента України                            

В. Януковича. Замість нього виступив Глава Адміністрації Президента України 

С. Льовочкін, який, зокрема, доповів про підписані у Москві угоди                           

В. Януковичем та Президентом Російської Федерації В. Путіним. Не було й на 

засіданні лідерів опозиції, які делегували на переговори замість себе своїх 

представників.  

Депутат від ВО «Батьківщина» С. Соболєв заявив, що влада навіть на 

третину не виконала вимог протестувальників «Революції Гідності».  Він 

заявив наступне:  

- «Ми озвучували конкретні вимоги. Говорили – підпишіть угоду про 

Асоціацію з ЄС. У відповідь сьогодні чуємо: «А ми підписали 14 угод з 

Росією»;  

- Ми вимагали звільнити тих, кого незаконно арештували – у 

відповідь почули: «А ми привезли кредит на $15 млрд»; 

- Ми наполягали на покаранні винних у розгоні студентського 

«Євромайдану» – а нам влада говорить те, що привезла дешевий газ» [131]. 

Власне, подібна заява С. Соболєва ілюструє нестримне прагнення 

опозиції витиснути максимум із ситуації та отримати від влади у якості 

преференцій задоволення всіх вимог. 

Дотиснувши владу у питанні амністії учасників протесту, опозиція 

продовжувала збільшувати пакет вимог. Опозицйні сили продовжували 

наполягати на відставці уряду М. Азарова та окремих членів Кабінету Міністрів 

http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/19/7007714/
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/19/7007714/
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України, проте перший віце-прем’єр-міністр України С. Арбузов  заявив, що 

ротація та відставка деяких міністрів не планується. 

Власний варіант врегулювання конфлікту в Україні під час другого 

раунду «круглого столу» запропонував Президент України (2005-2010 рр.)            

В. Ющенко. На його думку, для врегулювання існуючого політичного 

конфлікту, необхідно підписати Угоду про асоціацію. За словами екс-

президента,  за історію України уже було принесено достатню кількість жертв: 

- відмовились від європейської угоди про колективну безпеку – в обмін на 

зниження ціни на газ; 

- відмовились від євроінтеграції – також задля газу.  

Згідно з позиції В. Ющенка, безпекове питання не можна ставити на один 

рівень з економічною доцільністю. 

Як і на польському «круглому столі» 1989 року, так і на українському 

2013 р., слово мали також і представники громадянського суспільства. Так, 

український поет та громадсько-політичний діяч Д. Павличко назвав існуючу в 

країні ситуацію конфліктом між демократією та диктатурою, між майбутнім та 

минулим. Він, як і екс-президент України В. Ющенко вважав, що врегулювання 

конфлікту можливе за умови підписання В. Януковичем Угоди про асоціацію 

[100, с.25].   

Підсумок засідання «другого раунду» круглого столу переговорів полягав 

у тому, що ніяких важливих рішень не було прийнято, а про ініційований 

Першим Президентом України Л.Кравчуком меморандум взаєморозуміння 

сторони навіть уже не згадували. 

 Власне, 2014 р. Україна зустріла відносно спокійно, без особливих 

протистоянь та гострих локальних конфліктів. Ефективною формою протесту 

став громадський рух «Автомайдан», діяльність якого полягала в тому, що 

люди на автомобілях їздили колонами по Києву, навідувалися до маєтку 

В.Януковича «Міжгір’я» та інших високопосадовців, влаштовуючи  невеликі за 

масштабом та кількістю учасників акції протесту.  
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Влада не залишала непоміченими протести, які не переставали вщухати, 

та перейшла в черговий наступ. 16 січня 2014 р. український парламент 

прийняв ряд законів, які в суспільстві отримали назву «диктаторських» або 

більш відомі як «закони 16 січня». Депутати переважно вносили зміни до 

чинних нормативно-правових актів, що передбачали встановлення обмежень 

щодо участі громадян у масових акціях, проведення футбольних матчів, 

дорожнього руху, поширення інформації тощо. 

 Особливістю процедури прийняття українським парламентом цих 

законів стало те, що вони приймалися без обговорення, голосуванням піднятих 

рук, які ніхто не підраховував. У цей час опозиція блокувала трибуну та 

президію Верховної Ради, а електронна система голосування «Рада» не 

працювала. Занепокоєна європейська та світова спільнота закликали 

Президента України В. Януковича не підписувати ці законопроекти, які 

суперечать демократичним принципам, але глава держави поставив свій підпис 

під ними. 

Після ухвалення та підписання Президентом України В. Януковичем 

«законів 16 січня», можна говорити про завершення мирного етапу «Революції 

Гідності» та початку нового, який супроводжувався насильством,  вбивствами 

та безплідними переговорами, які все одно нічого позитивного, 

конструктивного не принесли.  

Вже 19 січня 2014 р. відбулося традиційне народне віче, на якому було 

озвучено план опозиції:  

- створення Народної ради;  

- відставка Президента України В. Януковича;  

- створення нової Конституції (перше пролунала вимога повернути 

Конституцію 2004 р.) [103]. 

По звершенню офіційної частини віче пролунав заклик блокувати 

будинок парламенту та уряду. Мітингувальники відгукнулися на цей заклик. 

Дорогу до державних установ біля стадіону «Динамо» імені В. Лобановського 

протестувальникам перегородив кордон «Беркуту». Люди в масках атакували 
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правоохоронців,  закидаючи «коктейлями Молотова». З боку правоохоронців у 

мітингувальників полетіли світлошумові гранати та гумові кулі. Так закінчився 

мирний етап «Революції Гідності» і почалася гостра фаза протистояння на 

вулиці Грушевського [40, с.24]. 

Ввечері того ж дня зі сцени Майдану голова парламентської фракції 

«Батьківщина» А. Яценюк повідомив про дзвінок Президента України  

В.Януковича, який заявив про готовність розпочати переговори між владою та 

опозицією. А. Яценюк наголосив, що мандат на ці переговори повинен дати 

Майдан, вони повинні бути публічними, оскільки за результатами переговорів 

влада має задовольнити вимоги опозиції [167]. Підривало проведення 

ефективних переговорів рішення Президента України В. Януковича особисто не 

брати участь у цих переговорах, а уповноважити вести їх секретаря Ради 

національної безпеки та оборони України А. Клюєва, якого глава держави 

призначив керівником робочої групи для вирішення політичного конфлікту.  

 На думку лідера партії «УДАР» В. Кличка, переговори має особисто 

вести В.Янукович, оскільки сенс їх вести є з тими, хто приймає рішення та несе 

за них відповідальність. 

Передчуваючи ескалацію політичного конфлікту та враховуючи 

відсутність реального діалогу між українським президентом і опозицією та 

прийняття компромісних рішень,  речники міністерств закордонних справ ряду 

європейських держав зробили  відповідні заяви. Так, зокрема,  Міністерство 

закордонних справ Франції закликало до того, що необхідно почати 

безпосередній діалог між учасниками конфлікту задля якнайшвидшого його 

врегулювання [152]. 

З рішучим закликом до сторін нарешті сісти за стіл переговорів 

виступило і духовенство. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у 

своїй заяві від 21 січня 2014 р. заявив, що  український соціум досить близький 

до того, щоб почалося кровопролиття в межах можливої громадянської війни. 

Він закликав В.Януковича як гаранта Конституції та опозицію про негайний 
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початок прямих, а головне – плідних переговорів для врегулювання цієї 

складної політичної ситуації  в державі. [150].  

 До припинення насильства і негайного початку переговорів закликала 

владу та опозицію Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій. У 

своїй заяві вони засудили насильство та  силові дії, що ведуть до ескалації 

конфлікту [55]. 

Затягування переговорів з метою врегулювання політичного конфлікту та 

нормалізації ситуації у Києві, призвело до перших жертв. 22 січня від поранень 

із вогнепальної зброї загинули активісти, громадянин України вірменського 

походження С. Нігоян та громадянин Білорусії М. Жізневський. Громадянин 

України Р. Сеник від отриманого поранення помер 25 січня [40, с.25]. 

Після таких трагічних подій А. Яценюк, О. Тягнибок, В. Кличко нарешті 

зустрілися з В. Януковичем. Незважаючи на те, що опозиція вимагала надати їм 

публічності, вони пройшли за зачиненими дверима. Переговори не увінчалися 

прийняттям якихось політичних рішень у вигляді компромісу або консенсусу. 

За словами міністра юстиції О. Лукаш, опозиція відмовилася засудити 

екстремістські дії. У свою чергу В. Кличко заявив, що реакції від В. Януковича 

на вимоги Майдану так і не було почуто. Відповіді на питання про дострокові 

вибори, відставку уряду, скасування «законів 16 січня» опозиціонери з боку 

глави держави не отримали. Наступного ж  дня переговори у такому ж форматі 

продовжилися. Під час яких йшла розмова про відставку уряду та скасування 

«законів 16 січня», але знову ж таки жодних практичних рішень прийнято не 

було. 

Нарешті, лише 25 січня 2014 р. переговори набули певних конструктивних 

ознак. Сторони заявили про обопільні  поступки одна одній. Перший заступник 

глави Адміністрації Президента А. Портнов оголосив результати переговорів. 

За його словами учасники вирішили:  

-  щодо пропозиції опозиційних сил про випущення з-під варти людей 

Президент України В. Янукович  доручив Генеральному прокурору розробити 
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пропозицію до судів щодо зміни запобіжного заходу, який би не був пов'язаний 

з попереднім арештом;  

- необхідно ухвалення закону про амністію,  який передбачав звільнення 

від відповідальності учасників протестних акцій за весь період політичного 

протистояння, яка отримала згоду від В. Януковича;  

- сторони обговорили також внесення змін до законів, прийнятих 16 січня 

2014 р. та домовились про те, що площі та вулиці Києва будуть звільнятися як 

мітингувальниками, так і правоохоронцями [172]. 

Влада прагнула завершити політичний конфлікт пропозицією про 

надання урядових посад. Зокрема, під час переговорів В. Янукович 

запропонував А. Яценюку посаду прем’єр-міністра, а В. Кличку посаду віце-

прем’єр-міністра з гуманітарних питань. За умови їхньої згоди, уряд М. Азарова 

має піти у відставку. Якщо Майдан-2004 р. стояв за те, щоб В. Ющенко став 

Президентом України, то Майдан-2013-2014рр.: 

- по-перше, не мав такої довіри до лідерів опозиції, якою вона була до 

опозиціонерів під час «Помаранчевої революції»; 

- по-друге, після перших смертей люди жадали помсти та покарання, а не 

посад для А.Яценюка та В. Кличка.  

Цього ж дня після переговорів із владою лідер партії «УДАР»  В. Кличко 

на Майдані  сказав, що на вимогу опозиції скасувати закони, прийняті 16 січня 

2014 р, В. Янукович відповів пропозицією внесення лише до них змін, а не 

скасування. Ще однією вимогою опозиції стало проведення позачергових 

президентських виборів.  

Незважаючи на те, що влада погодилася задовольнити вимоги опозиції, 

опозиціонери реагували на компроміс з боку влади   збільшенням вимог до неї. 

Логічним стало те, що це аж ніяк не могло конструктивно вплинути на 

остаточне врегулювання політичного конфлікту в Україні.  

На думку Президента Європарламенту М. Шульца, Європейський Союз 

має взяти на себе роль «третьої сторони» в українському конфлікті, як це було 

під час «Помаранчевої революції» 2004 року. Він переконаний, що офіційний 
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Брюссель здійснюватиме тиск на обидві сторони, щоб нарешті здійснити 

політичне врегулювання конфлікту [162].  

Екс-президент Польщі А. Квасневський, який був активним 

посередником між владою та опозицією під час врегулювання політичного 

конфлікту в Україні 2004 р.,  висловив песимізм щодо подібної ініціативи. На 

його думку, круглий стіл – це предмет одноразового використання, який 

покликаний допомогти знайти вирішення проблеми, а вже згодом мають 

працювати державні установи, установи демократії.  Квасневський підкреслив 

озвучену ним раніше позицію, що «круглий стіл» 2004 р. дійсно був зламним, 

бо тоді в Україні вдалося уникнути кровопролиття [38]. 

Втім 27 січня 2014 р. на чергових переговорах опозиції із владою було 

озвучено те, що голова фракції «Батьківщина» А. Яценюк відмовляється 

очолити уряд. Бажаному для В. Януковича варіанта компромісу, який 

гарантував йому збереження влади та власного обличчя перед міжнародною 

спільнотою, не судилося здійснитись. Зрозуміло, опозиція вже відчувала, що 

під тиском вулиці та світового співтовариства у перспективі може отримати 

набагато більше, бо погодитися на пропозицію В. Януковича було рівноцінно 

політичній смерті. 

Наступного дня, 28 січня 2014 р., влада вчергове продемонструвала 

здатність йти на певні поступки. У відставку з посади прем’єр-міністра України 

подав М. Азаров, а Верховна Рада скасувала 9 із 12 законів, ухвалених 16 

січня.На думку Президента Європейської комісії Ж. М. Баррозу, це рішення 

стало важливими кроком на шляху зняття напруженості у ситуації, що склалася 

в Україні.   

МЗС Франції в особі міністра закордонних справ Л. Фабіуса  також 

позитивно відреагувало на це рішення, а також на відставку уряду, 

висловлюючи сподівання, що це відкриває шлях до діалогу між владою та 

опозицією. Голова Європейської ради Херман ван Ромпей заявив, що, як і 

раніше, Європейський Союз завжди готовий підписати з Україною Угоду про 



 

 
 

150 

Асоціацію, якщо влада країни підтвердить свою прихильність демократії та 

курсу на європейську інтеграцію. [139]. 

На відміну від європейських політиків, які висловлювали оптимізм та 

сподівалися на врегулювання політичного конфлікту в Україні, вітчизняні 

політологи були більш песимістичними у своїх оцінках та прогнозах. Так, на 

думку вітчизняного політолога І. Дебенка, скасування законів не могло 

вирішити політичної кризи в державі, оскільки суспільство та політична 

система потребували перезавантаження системи публічної влади й принципів її 

функціонування. На його переконання, причиною протестів на столичному  

Майдані стали не закони, оскільки їх скасування повертало країну в стан до 16 

січня, тому проблема була не вирішена, а конфлікт на той момент ще 

продовжував існувати. Наступними кроками, наголошує  науковець,  повинно 

було  стати:  

- переформатування уряду;  

- зміна механізму формування ЦВК; 

- притягнення до відповідальності «злочинців у погонах»; 

- призначення дострокових президентських та парламентських 

виборів;  

- встановлення єдиних для всіх, чітких та зрозумілих правил гри. 

[111]. 

Власне, до середини лютого 2014 р. події відбувалися достатньо не 

квапливо. Опозиція відмовилася обійняти керівні посади в уряді, а тому 

фактично переговори між нею та владою припинилися.  

18 лютого 2014 р. у стінах Верховної Ради України мали розглядатися 

важливі питання, зокрема, депутати планували розглянути повернення до 

Конституції України 2004 р.  Запланована на цей день мирна хода 

мітингувальників до стін Верховної Ради перетворилася на вуличне 

протистояння між ними та правоохоронцями, а також особами, які начебто 

підтримували Президента України В. Януковича. Упродовж дня під час 

протистояння, за даними прес-служби столичної міліції, загинуло 9 осіб. 
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Ввечері бійці спецпідрозділу «Беркут» почали штурм Майдану. Лідер 

парламентської фракції «Батьківщина» А. Яценюк закликав владу оголосити 

перемир’я до ранку наступного дня, і за умови, якщо міліція перестане 

наступати на мітингувальників, опозиція готова на переговори заради 

збереження людських життів.  

До негайних переговорів закликав і власник компанії «System Capital 

Management», президент ФК «Шахтар» (Донецьк) Р. Ахметов. У своїй заяві він 

наголосив, що головним завданням обох сторін цього політичного конфлікту є 

унеможливлення силового протистояння та кровопролиття серед цивільних[5].  

Ультиматумом на категоричну пропозицію голови фракції «Батьківщина» 

у Верховній Раді України А. Яценюка про переговори відповіли в Адміністрації 

Президента. Депутат від Партії регіонів Г. Герман заявила, що заплановані на 

20 лютого 2014 р. переговори відбудуться лише тоді, коли на вулицях Києва 

припиниться силова боротьба, а опозиція зможе прибрати людей зі зброєю з 

вулиць столиці [33]. Як бачимо, навіть у найбільш запеклий момент 

загострення з часу виникнення конфлікту, кожна сторона знаходила будь-які 

причини відтермінувати переговори, заявляючи при цьому про свою готовність 

розпочати їх.  

Світова та європейська спільнота не забарилась у своїх оцінках щодо 

загострення подій у центрі української столиці. Міністр закордонних справ 

Польщі Р.Сікорський поклав відповідальність за ситуацію в державі на 

Президента України В. Януковича. Генеральний секретар НАТО А. Фог 

Расмусен засудив насильство в Україні і закликав до діалогу шляхом 

парламентського процесу. Кількість загиблих з обох сторін досягла 20 осіб, 

десятки людей були поранені. 

19 лютого 2014 р. Президент В. Янукович та лідери опозиції знову 

зустрілися та продовжили чергові переговори, які знову стали 

безрезультатними. Вимога опозиції полягала в негайному оголошенні 

перемир’я та відведенні військ заради збереження життів людей. У свою чергу,  

https://uk.wikipedia.org/wiki/System_Capital_Management
https://uk.wikipedia.org/wiki/System_Capital_Management
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президент стояв на своєму – негайне звільнення території Майдану від 

протестувальників.  

Через декілька годин В. Янукович дав вказівку  Главі Адміністрації 

Президента А. Клюєву, як голові робочої групи,  прискорити організацію 

переговорів для найшвидшого розв’язання конфлікту в Україні. Результатом 

зустрічі А. Яценюка з керівником Адміністрації Президента України 

В.Януковича А. Клюєвим стало те, що штурм та зачистка Майдану не 

відбудеться, і дано старт переговорам, в межах яких розглядатимуться питання 

щодо змін до Конституції України [170]. Прес-служба українського президента 

підтвердила рішення про перемир’я та про початок переговорів.  

Проте 20 лютого 2014 р. події продовжували розвиватися трагічно. На 

Майдані продовжували палати шини, лунати постріли та гинути люди.  

До Києва терміново прибули міністри закордонних справ Франції, 

Німеччини та Польщі. За словами очільника МЗС Франції Л. Фабіуса, мета 

візиту полягає в припиненні кровопролиття в Україні [35]. На його думку, 

українська влада повинна негайно провести вибори, оскільки іншого шляху не 

існує. 

Прем'єр-міністр Польщі Д. Туск заявив, що Президент України                 

В. Янукович у ході переговорів із представниками ЄС висловив готовність 

провести дострокові президентські та парламентські вибори  протягом 2014 р., 

а упродовж 10 днів створити уряд національної єдності та внести зміни до 

Конституції України [171].  

Нарешті результат переговорів почав втілюватись у конкретні рішення 

ввечері цього ж дня. На засіданні Верховної Ради України депутати ухвалили 

відповідну постанову [Див.: 122], яка зобов’язала припинити вогонь, а війська 

повернутися у місця постійної дислокації. Також постанова передбачала 

заборону використання зброї, блокування транспортних комунікацій та 

обмеження пересування транспорту. Кабінету міністрів і органам державної 

влади було доручено заборонити Службі безпеки України та міністерству 

внутрішніх справ, а також Збройним Силам України виконувати програму 
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антитерористичних заходів, оскільки вони суперечать Конституції України. У 

постанові наголошувалось, що надзвичайний стан може ввести лише Верховна 

Рада України. 

Всю ніч з 20 на 21 лютого тривали переговори між владою та опозицією 

за участі міжнародних посередників. Сторони дійшли консенсусу в тому, щоб 

підписати Угоду про врегулювання політичної кризи. Відповідно вже  вдень 21 

лютого із заявою до народу виступив Президент України В. Янукович. Він 

оголосив, які кроки треба зробити, щоб відновити спокій та уникнути 

наступних жертв протистояння.  

 Після переговорів за участю європейських політиків Президент заявив 

про те, що ініціює дострокові президентські вибори та повернення до 

Конституції 2004 р. з перерозподілом повноважень на користь парламенту. 

Також  Президент України В. Янукович ініціював формування уряду 

національної довіри [164]. 

На сайті Інтернет-видання «Українська Правда» цього ж дня з’явився 

текст підписаної Угоди про врегулювання кризи в Україні. Враховуючи те, що 

цей документ має  важливе значення у контексті представленого 

дисертаційного дослідження та взагалі аналізу вітчизняного досвіду 

переговорів, доцільно, навести його текст повністю:  

«Угода про врегулювання кризи в Україні 

Стурбовані трагічними випадками втрати життів в Україні,  

Прагнучи негайно припинити кровопролиття,  

Рішуче налаштовані прокласти шлях до політичного врегулювання кризи, 

Ми, сторони, що нижче підписалися, домовилися про таке: 

1. Протягом 48 годин після підписання цієї угоди буде прийнято, 

підписано і оприлюднено спеціальний закон, який відновить дію Конституції 

України 2004 року зі змінами, внесеними до цього часу. Підписанти заявляють 

про намір створити коаліцію та сформувати уряд національної єдності протягом 

10 днів після цього. 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8ks0stNLUnUK03UL84sSc3MS8vXtzQyNtRXdTFQtTADkU4uqi6GqhZGYLYpmG0AE4eLGOmCORBFFmDSBEwiK4UY5BavagRW52gMFnVEMtIAxLY0R1JtCCadYSpBauJBlKUbqja45TBrjYwYLk67sPdi04WtFxsu7AWSTboXNl3YcWHLhQ1A7t6L_QoXmy_sAsptuDgdyG282HNh14UNChf2g4SAKoHqGAxNzC0sTM3NLMwZLlTO4j0qf5t5daK_0O5Ljq8ARcpqPQ
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2. Конституційна реформа, що врівноважуватиме повноваження 

Президента, уряду та парламенту, буде розпочата негайно і завершена у вересні 

2014 року. 

3. Президентські вибори будуть проведені одразу після прийняття нової 

Конституції України, але не пізніше грудня 2014 року. Буде прийнято нове 

виборче законодавство, а також сформовано новий склад Центральної виборчої 

комісії на пропорційній основі відповідно до правил ОБСЄ і Венеціанської 

комісії. 

4. Розслідування нещодавніх актів насильства буде проведено під 

спільним моніторингом влади, опозиції та Ради Європи. 

5. Влада не запроваджуватиме надзвичайний стан. Влада й опозиція 

утримаються від застосування силових заходів. Верховна Рада України прийме 

третій закон про звільнення від відповідальності, який поширюватиметься на ті 

ж правопорушення, що й закон від 17 лютого 2014 року. Обидві сторони 

докладатимуть серйозні зусилля для нормалізації життя в містах і селах шляхом 

звільнення адміністративних та громадських будівель й розблокування вулиць, 

скверів і площ. Незаконна зброя має бути здана в органи Міністерства 

внутрішніх справ України протягом 24 годин з моменту набрання чинності 

вищезгаданим спеціальним законом (п.1 цієї Угоди). Після зазначеного періоду 

всі випадки незаконного носіння та зберігання зброї підпадатимуть під чинне 

законодавство України. Сили опозиції та влади відійдуть від позицій 

протистояння. Влада використовуватиме сили правопорядку винятково для 

фізичного захисту будинків органів влади. 

6. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі та 

спеціальний представник Президента Російської Федерації закликають до 

негайного припинення всіх видів насильства та протистояння. 

м. Київ, 21 лютого 2014 року 

Від влади: Президент України Віктор Янукович 

Від опозиції: лідер партії УДАР Віталій Кличко, лідер ВО “Батьківщина” 

Арсеній Яценюк, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок 
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Засвідчили: 

Від Європейського Союзу: Федеральний міністр закордонних справ 

Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайєр, 

Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський та 

керівник департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних 

справ Французької Республіки Ерік Фурн’є» [142]. 

Варто відзначити, що спеціального представника Президента Росії, 

Уповноваженого з прав людини В.Лукіна, який брав участь у переговорах, на 

церемонії підписання угоди не було. 

На думку політолога, директора Київського центру політичних 

досліджень та конфліктології М. Погребинського, підписана угода містила 

дещо непродумані речі. У ній не було вказано чітких зобов’язань щодо 

звільнення адміністративних будівель та строків, коли це треба зробити. Також 

не переконливо зазначалася умова про терміни здачі зброї, оскільки на 

переконання політолога, навряд чи протягом 24 годин зброя буде здана. 

Підсумовуючи, М. Погребинський  зазначив, що невідомо яку зовнішню  

політику мав здійснювати уряд національної єдності, який відповідно до угоди 

необхідно було сформувати [44]. 

У свою чергу лідери опозиції, підписуючи цей документ, розуміли, що 

схвальної реакції на нього Майдану годі й чекати. Особливо це стосувалося п.3, 

в якому йшлося про проведення дострокових президентських виборів не 

пізніше грудня 2014 року.  На Майдані вимагали негайної відставки Президента 

України В.Януковича, а не проведення виборів через півроку. Лідери 

опозиційних партій не могли не поставити свої підписи під цим документом, 

оскільки це поставило б її: 

- по-перше,  в незручне становище перед представниками 

Європейського Союзу і нівелювало усі заяви про необхідність збереження 

людських життів; 

- по-друге,  перед мітингувальниками, які розцінювали підписання 

цього документу як «зрадницький» компроміс опозиції із владою. 
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Через декілька годин після підписання Угоди,  Верховна Рада України 

повернула в дію Конституцію 2004 р., прийняла Закон України, що передбачав 

унеможливлення переслідування затриманих учасників протесту та 

відсторонила в.о. міністра внутрішніх справ В. Захарченка від займаної посади.    

Незважаючи на те, що завдяки переговорам деякі вимоги 

мітингувальників були виконані, а саме повернення до Конституції України 

2004р., відставка в.о.міністра внутрішніх справ В. Захарченка та 

унеможливлення переслідувань затриманих учасників протестних акцій, 

активісти висловили своє  незадоволення підписаною угодою.  

Так, зокрема, рух «Автомайдан» оприлюднив у соцмережі «Facebook»  

заяву, в якій йшлося про те, що вони не сприймають нічого, крім відставки 

В.Януковича. У зверненні вони забажали негайної відставки Президента 

України та проведення дострокових виборів глави держави, відсторонення, 

покарання та люстрації усіх виконавців злочинних наказів – силовиків, 

прокурорів, суддів та ліквідації формування «Беркут» [51]. 

Як слід було очікувати, лідерів опозиції, які прийшли на Майдан після 

підписання Угоди, протестувальники зустріли вкрай негативно. Виступ лідера 

фракції «Удар» В. Кличка перервав один із сотників Майдану В. Парасюк. Він 

заявив, що учасники протесту ладні піти у збройний наступ, якщо Президент 

України не піде у відставку до 10-ої години ранку 22 лютого 2014р. [85]. 

Головна вимога Майдану –  відставка Президента В. Януковича не була 

виконана, тому протестний настрій лише посилювався. Можна зробити 

висновок, якби під час переговорів було досягнуто згоди щодо негайної 

відставки В.Януковича та проведення позачергових виборів навесні 2014 року, 

можна було б уникнути жертв на Майдані.  

Радикальні учасники Майдану також висловили своє обурення змістом 

підписаної угоди. Лідер  «Правого сектору» Д. Ярош назвав заяву Президента 

України В. Януковича «окозамилюванням», що не містить чітких зобов’язань із 

проведення дострокових виборів Президента України та парламенту, 

механізму, який дозволить покарати очільників МВС, за вказівкою яких було 
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спричинено смерть сотні цивільних. Він також наголосив: «Отже, у заяві 

Президента України В.Януковича ми скоріше бачимо «пусті слова». 

Національна революція продовжується, і вона може закінчитися лише тоді, 

коли повністю відбудеться зміна режиму в державі, а, відтак, здобуття 

національної держави на теренах України» [115]. 

Ввечері 21 лютого 2014 р. В. Янукович вилетів до Харкова, а згодом і до 

Росії. День 22 лютого 2014 р. остаточно поставив крапку в його президентстві. 

Верховна Рада проголосувала за постанову про його усунення з посади 

Президента України та призначила дострокові вибори глави держави на 25 

травня 2014 р., обрала Головою Верховної Ради України  О. Турчинова та 

прийняла постанову про звільнення екс-прем’єр-міністра України                                     

Ю. Тимошенко.  

Підсумовуючи, на думку вітчизняного політолога, кандидата політичних 

наук Ю.Мацієвського, падіння В. Януковича зумовлено збігом щонайменше 

чотирьох чинників:  

1) доки три ключові стовпи влади (фракція Партії регіонів у парламенті, 

«силовики» й «олігархи») були міцними, «вертикальні загрози» (Майдан) не 

становили небезпеки для режиму.  

Владна вертикаль похитнулася після третьої невдалої спроби силового 

розгону Майдану 19-20 лютого 2014 р. Після того, як фракція Партії регіонів 

розкололася у парламенті, була створена нова більшість, яка своїм рішенням 

про припинення антитерористичної операції позбавила міліцію та армію 

підстав використовувати насилля; 

2) після прийняття «законів про диктатуру» (16.01.2014 р.) понад десяти  

областей держави фактично стали некотрольованими з  боку центральних 

органів влади. У країні виникла ситуація «множинного суверенітету», або 

двовладдя, яка після зміни влади не була подолана і дозволила спровокувати 

збройний конфлікт на Донбасі; 

3) попри чергову зміну керівництва Збройних Сил України існувала  

постійна небезпека того, що офіцери наказ не виконають. Проте армія не була 
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втягнутою до протистояння, а «Беркут» і внутрішні війська виявилися менш 

дієздатними, ніж оборонці Майдану; 

4) влада повністю програла інформаційний вектор даного протистояння. 

Адже протягом усього протестного руху існували як мінімум декілька 

інформаційних ТВ-каналів та два мережевих канали, що мали змогу вести 24/7 

інтернет-трансляцію з місця подій.  Завдяки мобільному зв’язку та Інтернету 

мітингувальники мали можливість підтримувати постійну комунікацію [90, 

с.443-444]. 

Питання щодо виконання сторонами Угоди про врегулювання політичної 

кризи в Україні рівно через тиждень підняла російська сторона, представник 

якої не поставив підпис під документом.  

Зокрема, у заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 

27 лютого 2014 р. була дана оцінка тому, що Угода не виконується: бойовики 

не склали зброю, протестувальники не звільнили адміністративні будівлі, а 

домовленість про конституційну реформу, що має передувати президентським 

виборам, не реалізована разом із рішенням утворити уряд національної єдності 

[54]. 

Відповідно МЗС України із відповіддю не забарилося, поклавши 

відповідальність на відстороненого Президента В. Януковича. У відповідній 

заяві вітчизняне МЗС висловило розчарування, що представник Росії 

відмовився засвідчити відповідну угоду і не виключило, що цей факт став 

однією з причин відмови з боку В. Януковича виконувати домовленості, 

спрямовані на стабілізацію внутрішнього життя в державі.  

Міністерство закордонних справ України наголосило, що В. Янукович 

відмовився підписати спеціальний закон Верховної Ради України щодо 

відновлення дії Конституції України 2004 року, що відповідно до Угоди мало 

бути зроблено протягом 48 годин після її підписання та зазначило, що на 

Президентові України лежить вся відповідальність за недотримання підписаної 

Угоди.  
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У заяві також аргументувалося рішення українського парламенту про 

усунення В. Януковича з посади Президента України: «Нагадуємо, що власне 

через фактичне самоусунення в особливо відповідальний для держави період 

від виконання своїх повноважень В. Янукович був відсторонений від влади 

конституційною більшістю народних депутатів України, які представляють усі 

політичні сили в парламенті»[53]. Як бачимо, усю відповідальність за 

невиконання домовленостей переговорів, які були покладені в основу Угоди 

про врегулювання політичної кризи, офіційна українська сторона поклала на 

В.Януковича.  

На думку Ю.Мацієвського, здатність людей масово вийти на вулицю як у 

2004 р., так і в 2013 р. не була врахована ні владою, ні опозицією, ані 

експертами. Проте, якщо у 2004 р. опозиція та молодіжні організації до 

протестів готувалися, то у 2013р. перший спалах масових протестних акцій 

відбувся спонтанно. Дійсно, якби влада не застосувала силу в ніч на 

30листопада 2013р., то невідомо, чи Майдан мобілізував би таку велику 

кількість людей і був би таким тривалим.  

Отже, масова мобілізація 2013 р, на відміну від 2004 р., не була зумовлена 

ні розколом, ні «вкраденими» виборами, ані погіршенням матеріального 

становища громадян. Якщо «Революція Гідності» стала наслідком «вкрадених 

очікувань», тобто розчаруванням від непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС, 

то перетворення його на антивладний масовий протест стало наслідком спроби 

силового розгону Майдану [90, с. 439]. 

На думку дослідника, події 2004 р., як і події 2014 рр., мають кілька 

спільних рис, проте їх контекст та динаміка суттєво відрізняються: 

- спільним є те, що в обох випадках Майдан виник як протест проти 

дій влади, яка у 2004 р. «вкрала» вибори, а у 2014 р. – «вкрала» європейську 

мрію; 

- в обох випадках протести спровокували глибоку політичну кризу; 

-  в обох випадках відбулася зміна влади, і Україна стала полем 

протистояння Заходу і Росії; 
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- відмінним є те, що «Революція Гідності» не потрапляє в категорію 

електоральних чи кольорових революцій:  вона не була мирною і не скінчилася 

політичним копромісом.  

Події в Україні відповідають ознакам політичної революції, яка 

викликала спробу контрреволюції з боку Росії.  

Як зазначив американський політолог Ч. Тіллі, війни часто змушували 

еліти модернізувати державу,  однак в Україні війна використовується як 

привід для внутрішньої боротьби і зволікання з реформуванням країни. Суть 

революції полягає не у завоюванні влади, а у здатності революціонерів 

здійснити радикальні зміни. Особливість «небажаної» української революції в 

тому, що еліти, які опинилися при владі, дбають не про «перезавантаження» 

країни, а про своє виживання. Це вказує на те, що революція не закінчилася 

виборами президента і парламенту [90, с.449]. 

У цьому контексті будуть слушними зауваження українського політолога 

Я. Потапенка, який викоремлює головні тенденції у «дискурсі Революції 

Гідності»: 

- українська «Революція Гідності» стимулювала «стару Європу» до 

оновлення й морального відродження, змусила її згадати про ті цінності, заради 

яких Європа, власне, об’єднувалася і завдяки яким вона постала в історичному 

часі як унікальний соціокультурний і духовно-цивілізаційний феномен, колиска 

гуманізму, свободи, прогресу й демократії. Теза «Європи на Майдані більше, 

ніж в ЄС» набула значного поширення в медіа-середовищі від грудня 2013р. 

-  Для всього демократичного світу «Революція Гідності» стала 

актуальним символом перемоги громадянського суспільства, символом 

громадянської співпраці, безкорисливої активності й безумовної 

взаємодопомоги людей, котрі загальні цінності поставили значно вище від 

особистих інтересів (зневаживши інстинкт самозбереження заради почуття 

гідності). Майдан змінив ставлення світу до українців: від розчарування і 

«втоми від України» до поваги й захоплення їх мужністю, громадянською 

зрілістю, рішучістю й «ідеалізмом». 
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-  Одним із головних надбань результатів «Революції Гідності» є зміни у 

свідомості багатьох українців, котрі стають солідарними, наполегливими у 

відстоюванні прав та свобод, більш відповідальними за долю країни, свідомими 

власних цілей і пріоритетів. Значна частина населення перетворилася 

буквально за кілька місяців на ініціативних громадян, зуміла подолати апатію, 

байдужість, зневіру, аполітичність і, головне, – страх перед владою (замінити 

його готовністю до подвигу заради принципів та ідеалів). 

- Українці завдяки «Революції Гідності» набувають небаченого раніше 

досвіду творення держави «на ходу», коригуючи першопочатковий проект 

(переформатовуючи як «модулі», так і первинну конструкцію); досвід 

ставлення до влади як перешкоди у державотворчому процесі (перешкоди, яку, 

втім, вчаться долати – іноді «прогинаючи» під себе, іноді йдучи на ситуативний 

компроміс, іноді просто зневажливо ігноруючи). 

- Рік, що пройшов після завершення «Революції Гідності», чітко 

продемонстрував: олігархічно-корупційну систему нова влада демонструвати 

не наважується, як і проводити кардинальні реформи й люстрацію.  

Тому розмови про «перемогу» «Революції Гідності», фактично, 

припинилися, натомість паралелі з «постпомаранчевим синдромом» значно 

активізувалися. Про поразку чи реванш олігархів мова не заходить, бо стало 

очевидно: частина олігархів надзвичайно виграла в політичному й 

економічному планах від усунення режиму Януковича. Один із ключових 

трендів «постмайданівського» медіа-дискурсу – міркування про 

невідворотність Майдану-3 заради порятунку країни». [117, с.158-159]. 

Таким чином, проаналізувавши місце та значення переговорів у контексті 

подій «Революції Гідності», можемо зробити наступний висновок: якщо 

порівнювати протести 2004 р. з протестними акціями 2014 р., варто сказати, що 

опозиція під час «Помаранчевої революції» була краще організованою та 

оперативно приймала рішення, у тому числі щодо початку переговорів.  

Під час «Революції Гідності» ситуація була протилежною.  Опозиція була 

«триголова», діяла не рішуче, послуговуючись політичною доцільністю, 
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особливо не прагнула врегулювати конфлікт шляхом переговорів, 

використовуючи зустрічні ультиматуми владі. Власне, інтеракція влади та 

опозиції під час подій 2013-2014 рр. лише посилювала конфліктну 

напруженість у середині активної частини українського суспільства.  

 Якщо вже на самому початку розгортання акцій протестів під час 

Майдану 2004 р. обидві сторони практично у безультимативній формі 

домовилися сісти за «круглий стіл» переговорів за участю міжнародних 

посередників, то ситуація в 2014 р. була інакшою – постійне зволікання з 

переговорами тільки підвищувало градус напруги в середині суспільства. Варто 

відзначити, що більш рішучо та консруктивно діяла  міжнародна спільнота. 

Якщо у 2004 р. окремі європейські політики негайно прибули до Києва на 

переговори і брали активну участь у врегулюванні конфлікту, то у 2014 р. 

переважали здебільшого заяви про «занепокоєність» та «стурбованість», ніж 

реальне посередництво у врегулюванні даного політичного конфлікту. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Отже, здійснивши політологічний аналіз особливостей та функціонування 

переговорів у контексті врегулювання політичних конфліктів у незалежній 

Україні, можемо зробити висновок, що  переговори у вигляді «круглого столу» 

під час «Помаранчевої революції» стали ефективним способом врегулювання 

даного політичного конфлікту в Україні. Основними аспектами, що зробили 

цей тип мирного врегулювання тогочасної складної політичної ситуації в 

Україні, стали особистісний фактор в особі Президента України  Л. Кучми, 

об’єктивної позиції «третьої сторони» у переговорах, а також пошук і 

прийняття компромісу, як результату переговорів.  

Фактори,які унеможливили врегулювання політичного конфліктц під час 

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

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

внутрішньої єдності. Конфліктуючі сторони здебільшого під час переговорів 
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користувалися мовою ультиматумів, а не шукали шляхи для врегулювання 

конфлікту у спосіб прийняття компромісу чи консенсусу; нездатність «третьої 

сторони» вплинути на досягнення компромісу між владою та опозицією також 

зіграла роль, що протест, який із самого початку проходив достатньо мирно, 

переторився на кровопролиття. 

 Нездатність врегулювання даного політичного конфлікту шляхом 

переговорів була пов’язана зі слабким «особистісним аспектом» учасників 

переговорів: якщо влада була слабкою через свою непослідовність та 

непоступливість, то опозиція була такою через те, що не мала одноосібного 

лідера.  Політичний досвід врегулювання політичних конфліктів в Україні 

показав, що суспільству необхідно розвивати рівень політичної культури, 

політичної комунікації. 

 Таким чином, кращим способом врегулювання політичних конфліктів 

має бути не «мова зброї», що може призвести до невідворотних подій у 

державі, а «мова домовленостей», яких можна досягти за допомогою 

переговорів.  
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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. Розкрито теоретичні засади дослідження переговорів як способу 

врегулювання політичних конфліктів. Зокрема, 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. Автором встановлено, що 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.   

Розглянуто в дисертаційній праці узагальнені концепції завершення 

конфлікту: врегулювання і вирішення. Незважаючи на те, що переважна 

більшість дослідників ототожнюють ці поняття, існують чіткі відмінності між 

ними.  У цьому контексті актуальною стала позиція політолога Р.Дарендорфа, 

який був прихильником застосування терміну «врегулювання» до конфлікту, 

аніж використання терміну «вирішення». Встановлено, що врегулювання 

конфлікту пов’язане зі зміною ситуації, що призводить сторони до необхідності 

припинити конфліктні дії, навіть за умови, якщо  прагнення досягти первинні 

цілі в них може зберігатися. Тоді як вирішення «відображає соціологічно 

помилкову ідеологію, згідно якої повне усунення конфлікту можливе і бажане». 

Натомість у межах дисертаційної роботи розгорнуто позицію М.Лєбедової. 

Встановлено, що під врегулюванням політичного конфлікту слід розуміти 

з’ясування аспектів його врегулювання або управління,  недопущення 
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подальшої трансформації конфлікту, зменшення ворожості у взаємовідносинах 

протиборчих сторін та перехід до конструктивного пошуку вирішення існуючої 

проблеми. З’ясовано, що вирішення політичного конфлікту є процесом, який 

орієнтований не на вивчення потенційних можливостей згладжування 

суперечностей, а на комплексне висвітлення шляхів його врегулювання.  

Відзначено, що, враховуючи специфіку проблематики переговорів як 

способу врегулювання політичних конфліктів, представники різних наукових 

шкіл звертали увагу на багатовимірність феномену переговорів у процесі 

політичних конфліктів. Переговори у контексті врегулювання політичних 

конфліктів слід розглядати як свого роду стратегію, умовою якої є наявність 

взаємовиключних інтересів та існування фактору  взаємозалежності сторін, які 

зацікавлені не стільки в пошуку оптимального рішення для згоди, скільки у 

прийнятті рішення, яке  вигідне для учасників конфлікту.  Встановлено, що 

переговори є прагненням до консенсусу. Як відзначали  Дж. Нірнберг та І. Росс, 

у контексті врегулювання політичного конфлікту,  сторони прагнуть здобути 

вигоду від переговорів.  

2. Здійснено порівняльний аналіз та експлікацію сутності та змісту 

переговорів у врегулюванні політичних конфліктів незалежної України на 

прикладі «Помаранчевої революції» та «Революції Гідності» (як політичних 

конфліктів вертикального типу: «влада - суспільство»).  Виокремлена специфіка 

переговорів під час врегулювання даних політичних конфліктів сучасної України, 

які характеризуються спільною рисою обох політичних конфліктів - 

використанням переговорів як способу його врегулювання.   

3. Уточнено, що «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.   

Встановлено, що 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 
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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.  

3. 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 ефективнішим 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. Встановлено, що мета фасилітації полягає в необхідності 

врегулювати конфлікт та сприяти конфліктуючим сторонам допомогти дійти до 

взаємоприйнятного  рішення виключно в тому  разі,  якщо учасникам 

переговорів  це не вдається зробити самостійно. Уточнено, що  фасилітація як 

один із різновидів участі «третьої сторони» у переговорах з метою 

врегулювання політичних конфліктів потрібен тоді, коли необхідно погодити 

думки, допомогти oкреслити шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми та 

продемонструвати  різноманітні  методи  прийняття рішення 



 

 
 

167 

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  

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. З’ясовано  фактори блокування врегулювання політичного конфлікту 

під  час «Революції Гідності». Вони  полягають у тому, що опозиція, на відміну 

від «Помаренчевої революції», не мала єдиного лідера, який мав підтримку з 

боку громадян, 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.  

Відзначено, що 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 
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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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