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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження.  Процеси, що відбуваються в 

політичній сфері сучасної України актуалізують інтерес до функціонування 

парламенту та його діяльності. Це обумовлено особливим значенням ролі 

Верховної Ради в суспільно-політичному житті держави, активізацією 

законодавчої і контрольної функцій, а також складністю і суперечливістю 

відносин окремих суб’єктів політики. 

Все більшу зацікавленість не лише в зарубіжних науковців, але й 

українських дослідників, викликають парламентські конфлікти, специфіка 

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

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

основні підходи до широкого кола політичних, економічних, інформаційних, 

соціальних та інтеграційних проблем.  

Актуальність теми спричинена зростанням конфліктності в українському 

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

конфліктів та їх вирішенні.  

У складній політичній системі держави функціонують способи успішного 

розв’язання парламентських конфліктів. Мета  політичної системи полягає в 

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

конфліктів. Знання природи парламентського конфлікту важливе не лише в 

теоретико-методологічному аспекті дослідження, а й при вивченні способів 

його вирішення, у плані управління конфліктами. 

Сьогоднішній стан протікання та вирішення парламентських конфліктів у 

Верховній Раді України вимагає інституціоналізації, операціоналізації, 

оптимізації з метою усунення й регулювання конфлікту інтересів, встановленні 

меж інтеракції між представниками парламентських фракцій, партій, блоків та 

позафракційних депутатів.  

Проблема осмислення парламентського конфлікту, його виникнення, 

способів вирішення є недостатньо розробленою в політичній науці, що посилює 

актуальність дослідження.  

На сьогодні в українській політичній науці починає проявлятися інтерес 

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

теоретичного осмислення, хоча комплексного дослідження особливостей 

парламентських конфліктів у сучасній Україні не проводилось.  

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

Дисертаційна робота виконана в рамках теми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-

дослідної теми філософського факультету 11 БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». 
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Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні особливостей 

парламентських конфліктів у сучасній Україні, причин виникнення та способів 

їх вирішення. 

Відповідно до поставленої мети та з урахуванням необхідності 

забезпечення виходу на новий рівень практичного осмислення проблеми у 

дисертації сформульовано наступні задачі: 

- розглянути та систематизувати концептуальні підходи до розуміння 

сутності  парламентського конфлікту як різновиду політичного конфлікту; 

- експлікувати зміст та сутність парламентського конфлікту й 

розкрити особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні; 

- визначити роль інтересів та цінностей суб’єктів політики у 

виникненні парламентських конфліктів у сучасній Україні; 

- виявити способи, що дозволяють вирішити парламентські 

конфлікти; 

- з’ясувати ефективні способи вирішення парламентських конфліктів 

у Верховній Раді України. 

Об’єктом дисертаційної роботи є парламентські конфлікти. 

Предметом дисертаційної роботи є парламентські конфлікти в сучасній 

Україні. 

Методи дослідження. Основними методами в дисертаційній роботі є: 

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

структурно-функціональний, компаративістський. 

Концептуальний та семантичний аналіз застосовувались для оцінки 

теоретичних припущень, на яких базуються прийняті в даній області знань 

підходи. Історичний метод дозволив дослідити в хронологічній послідовності 

теоретичні розробки вчених та мислителів з проблематики політичних 

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

конфліктів в Україні. Системний метод дозволив можливість виділити й 

охарактеризувати елементи структури парламентських конфліктів і зв’язки між 

ними, вияснити місце і роль парламентських конфліктів в сучасній політичній 

системі України. Критично-діалектичний метод дав змогу виявити суперечності 

у виникненні та загостренні парламентських конфліктів в Україні. Структурно-

функціональний метод дозволив визначити основні характерні риси й 

виокремити особливості парламентських конфліктів. Компаративістський 

метод застосовувався для визначення загальних тенденцій розв’язання та 

протікання парламентських конфліктів, здійснення порівняльного аналізу 

парламентських конфліктів в Україні та демократичних державах (Канаді, 

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

допомогою критичного аналізу було уточнено зміст окремих теоретичних 

положень, як вітчизняних так і зарубіжних вчених. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- вперше в українській політичній науці досліджено поняття 

«парламентський конфлікт». У рамках дисертаційного дослідження, 

встановлено, що парламентський конфлікт є різновидом політичного 
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конфлікту. На цій основі запропоновано авторське визначення парламентського 

конфлікту – це політична боротьба суб’єктів (блоків, партій, фракцій, 

депутатів) з різноплановими політичними поглядами, інтересами, цінностями, 

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

власні в парламенті;  

- вперше у вітчизняній науці експліковано зміст та сутність 

парламентського конфлікту, загалом, та розкрито особливості парламентських 

конфліктів у сучасній Україні. Виокремлено специфіку парламентських 

конфліктів у Верховній Раді України. Встановлено причини конфліктогенності 

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

політики, прояви непотизму та протекції, відсутність парламентської етики та 

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

створення або сприяння парламентського конфлікту мають нести політичну 

відповідальність. Проаналізовано та узагальнено типологію парламентських 

конфліктів. Це сприяло розширенню меж розуміння природи парламентського 

конфлікту у сучасній Україні; 

- виявлено нові аспекти при аналізі парламентських конфліктів, що 

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

український парламент - це поле зіткнення інтересів та цінностей різних 

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

підходи до широкого кола політичних, соціальних та економічних проблем. 

Визначено особливості парламентських конфліктів, що виникають у Верховній 

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

українському парламенті – це усвідомлення парламентарями своїх власних 

можливостей участі в парламентській діяльності (прийняття рішень, прийняття 

законів, розгляд законопроектів), прагнення депутатів до політико-

управлінської діяльності з метою покращення власного, державного, 

економічного або суспільного становища. Цінності розглядаються як політичні 

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

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

- поглиблено розуміння основних способів вирішення 

парламентських конфліктів, що використовуються зарубіжними парламентами 

Канади, США, Великої Британії, Німеччини. Виокремлено основні способи 

вирішення парламентських конфліктів: парламентський діалог, парламентські 

переговори, консенсус, компроміс, парламентські дебати, медіацію;  

- запропоновано авторське бачення ефективних способів вирішення 

парламентських конфліктів у Верховній Раді України. Встановлено, що 

способи вирішення парламентських конфліктів в українському парламенті є 

обмеженими за своєю направленістю. Відзначено, що для ефективного 

вирішення парламентських конфліктів у сучасній Україні слід використовувати 

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

процесу їх вирішення. 
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Практичне значення одержаних результатів. 

Основні положення дисертаційної роботи поглиблюють знання про 

особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні та способи їх 

вирішення.  Сформульовані у дисертаційному дослідженні положення та 

висновки можуть бути використані для поглиблення знань про роль та способи 

вирішення конфліктів в українському парламенті, при проведенні політичних 

реформ та прийнятті Регламенту Верховної Ради України. Результати 

дисертаційної роботи можуть бути використані для підготовки курсів та 

спецкурсів з політології, соціології, юриспруденції. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідались на міжнародних наукових конференціях: «Дні науки 

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

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

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

24 жовтня 2014 року). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у шести статтях, з яких 

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

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

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 196 сторінок, список використаних джерел охоплює 225 найменувань 

і займає 21 сторінку.                 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

  У «Вступі» обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, 

визначено рівень її наукового опрацювання, встановлено зв'язок з науковими 

програмами, планами, темами, зазначається мета, задачі, об’єкт, предмет та 

основні методи дослідження, сформулюються положення наукової новизни, 

характеризуються теоретичне та практичне значення одержаних результатів, 

надані відомості щодо апробації та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі дисертації «Концептуальні засади дослідження 

парламентських конфліктів» подається огляд літератури присвяченої 

політичним та парламентським конфліктам. Відзначається, що політичною 

наукою в Україні мало досліджуються проблеми специфіки виникнення, 

функціонування та способів вирішення парламентських конфліктів. 

Відзначено, що відсутність комплексного дослідження особливостей 

парламентського конфлікту, нові політичні й соціальні умови в Україні стали 

основними причинами, які викликали зацікавленість до проблеми 

парламентських конфліктів.  

Підкреслено, що фундаментальні засади дослідження політичного та 

безпосередньо парламентського конфліктів закладено в працях таких 

зарубіжних дослідників як:  Р. Блейк, Р. Вяйріненг, М. Гектер, Дж. Гелбрейт, Т. 
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Герр, Е. Дженігс, М. Дойч, Д. Доллард, Д. Дуглас, Р. Дулітл, А. Глухова, К. 

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

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

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

Дж. Ховард, К. Хорн. 

Далі в розділі охарактеризовано субстанційні компоненти, що складають 

сутність політичного конфлікту. До них відносяться: перманентна боротьба за 

владу; конкурентна взаємодія двох або більше сторін, що сперечаються, за  

розподіл і утримання владних ресурсів та повноважень;  протиборство суб’єктів 

політичного процесу за державну владу або політичний вплив; конфронтація 

політичних суб’єктів, що зумовлено протилежністю їх політичних інтересів, 

цінностей та поглядів. 

Зауважено, що різносторонні  аспекти  аналізу відносин між 

парламентською більшістю та опозицією, їх відповідальність вивчалися такими 

вітчизняними та зарубіжними дослідниками  як: Л. Діамонд, І. Кібак, Г. 

Малкіна, Р. Парк, Е. Суслов, А. Чумаков. 

Відзначається, що багатосторонні  аспекти  дослідження парламентських 

дебатів, розглядалися такими зарубіжними дослідниками  як: С. Андерсен, М. 

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

Еліассен, П. Есаіассон, Б. Кохал, Р. Куст, Р. Ліч, М. МакКартхай, Р. Ревівалс, Л. 

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

В розділі, відзначено, що вивченням парламентських конфліктів 

займаються українські дослідники, а саме: Г. Зеленько, О. Лісничук, П. 

Мироненко. Співпрацю та виникнення парламентських конфліктів між 

парламентською більшістю та опозицією досліджують: С. Здірук, В. Ладига,  І. 

Побочій. 

Підкреслено, що конфлікт в зарубіжній науковій літературі не 

характеризується як виключно негативний процес. На думку зарубіжних 

вчених, а саме Роберта Ліча, Біла Кохала та Лінтона Робінса будь-який 

конфлікт є певним поштовхом, рушійною силою, генератором, що допомагає 

регенерації держави.  

На противагу вище зазначеному, український парламент характеризується 

підвищеною конфліктогенністю, тому постійно постає питання про способи 

вирішення парламентських конфліктів.  

В дисертаційному дослідженні встановлено, що парламентський конфлікт 

- це політична боротьба суб’єктів (блоків, партій, фракцій, депутатів) з 

різноплановими політичними поглядами, інтересами, цінностями, ідеологіями, 

програмами, проектами, що реалізують інтереси електорату та свої власні в 

парламенті.  

Основними причинами виникнення парламентських конфліктів у 

Верховній Раді України є: порушення законотворчого процесу; порушення 

процесу голосування;  перехід депутата із однієї партії (фракції) в іншу з 

корисних (власних) спонукань; при  непотизмі та протекції. 
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Автор відзначив думку професора Каліфорнійського університету в 

Берклі Маргарет Лавініа Андерсон, що парламентські конфлікти як конфлікти у 

політиці загалом, також провокують виникнення конфліктів у соціальній сфері.  

В ході дисертаційного дослідження відзначено та проаналізовано 

концептуальні засади дослідження парламентських конфліктів. Встановлено, 

що парламентський конфлікт є різновидом політичного конфлікту. Розглянуті в 

першому розділі концепції дали можливість сформувати уявлення про систему 

аргументів на користь парламентського конфлікту як самостійної одиниці 

дослідження. 

 У другому розділі «Специфіка виникнення та функціонування 

парламентських конфліктів у сучасній Україні» розглядаються особливості 

функціонування парламентських конфліктів у Верховній Раді України. 

Аналізується типологія парламентських конфліктів, розроблена білоруським 

дослідником І. Кібаком, що дало можливість спроектувати запропоновану 

типологію на українські реалії й провести ґрунтовне дослідження 

парламентських конфліктів у Верховній Раді України. 

Вона відображає наступні типи парламентських конфліктів: 1) за рівнем 

розгортання (внутрішньопарламентські й зовнішньопарламентські); 2) за 

якісними характеристиками протистояння; 3) вертикальні і горизонтальні 

парламентські конфлікти, що співвідносяться за структурою, організацією та 

реалізацією системи законодавчої гілки влади; 4) за змістом, характером або 

відсутністю нормативного регулювання (інституціолізовані та 

неінституціолізовані); 5) за ступенем відкритості та публічності (відкриті та 

приховані (латентні); 6) за тривалістю (короткочасні та довготривалі); 7) за 

формою прояву: парламентське голодування; парламентські протести з 

вимогами (наприклад, відставка спікера чи уряду, імпічмент президента); 

парламентська непокора; залякування, погрози розголошення компрометуючих 

даних про діяльність депутатів; 8) за формою парламентських процедур 

(парламентські дебати й парламентське голосування). 

В розділі відзначено, що парламентські конфлікти нерідко виникають 

через ряд причин, зокрема:  

1) при голосуванні під час пленарних засідань, як в силу загострення 

емоційності депутатів у відповідальний момент, так і через помилки (технічні), 

що допускаються при голосуванні;  

2) технічну недосконалість обладнання;  

3) через, так званий, процес «необробленості процедури», що призводить 

до такого специфічного явища, як «передоручення» голосування іншому 

депутату чи іншій особі, що заборонено нормами парламентської етики в ряді 

європейських держав. 

Наголошується, що управління парламентськими конфліктами 

проявляється в прогнозуванні можливих комунікативних ускладнень, 

своєчасному прийнятті профілактичних заходів (санкцій), цілеспрямованому 

усуненню причин загострення парламентського конфлікту та відповідальності 

суб’єктів законодавчого органу.  
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Далі розглянуто особливості парламентських конфліктів в Україні та 

специфіку функціонування Верховної Ради України, показано, що конфлікти 

(як латентні, так і неприховані) відбуваються між суб’єктами парламенту, а 

саме фракціями, депутатськими групами, партіями, блоками, депутатами, між 

коаліцією та опозицією. 

Зауважено, що парламентський конфлікт між представниками 

законодавчого органу поділяється на:  

1) конфлікт всередині фракції: між депутатом (депутатською групою) та 

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

прийняття певного законопроекту. Або, у випадку коли депутат приймає 

рішення перейти з однієї партії до іншої, керуючись власними інтересами;  

2) конфлікт між представником/ політичним лідером однієї з партії та  

представником/лідером іншої політичної сили. Такий конфлікт може виникнути  

під час парламентських  дебатів. 

Встановлено, що причиною парламентських конфліктів у Верховній Раді 

України є інтереси суб’єктів політики. В даному аспекті відмічається, що 

конфлікт інтересів може виникати:  

1) між окремими парламентарями й визначається як міжособистісний 

парламентський конфлікт, але який може вплинути на прийняття законів та 

розгляду законопроектів, відсутністю одного із суб’єктів під час голосування, 

або ж переходом суб’єкта до іншої політичної сили;  

2) між представниками певних лобістських структур (груп інтересів), 

наприклад, в українському парламенті це групи інтересів, основою яких є 

фінансова та економічна сфери. 

Відзначено, що в українському парламенті одні інтереси, виражають 

довготривалі тенденції і перспективи діяльності парламенту. Інші інтереси, - 

приватні, й виражають специфіку політичних відносин між депутатськими 

групами в процесі їх взаємовідносин та можуть стати причиною виникнення 

або загострення парламентського конфлікту. 

В дисертаційній роботі увага акцентується на парламентських 

конфліктах, що виникають між парламентською більшістю та опозицією. 

Однією з особливостей парламентських конфліктів між більшістю та опозицією 

у Верховній Раді України є відсутність партнерських відносин, тобто 

налагодженої діяльності, яка має бути в єдиному законодавчому органі. У разі 

незгоди одного з суб’єктів (фракції), може відбутися переформатування 

коаліції. В роботі зауважено, що зарубіжні дослідники репрезентують 

парламентський конфлікт не лише через відносини між опозицією та 

парламентською більшістю, а й через вміння коаліції дослухатися до опозиції 

та   співпрацювати з нею. 

Особливістю сучасного парламентського конфлікту у Верховній Раді 

України є його затягування, тобто одна з конфліктуючих сторін навмисно не 

має бажання вирішувати  конфлікт.  

Наголошено, що для досягнення результативності в своїй роботі 

парламентська більшість має зосереджувати свою увагу на законотворчому 
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процесі. В свою чергу, опозиційні сили у Верховній Раді України мають 

проводити контроль та моніторинг діяльності уряду та парламентської 

більшості. 

Якщо як опозиція, так і парламентська більшість будуть виконувати свої 

прямі обов’язки, це сприятиме покращенню парламентської діяльності у 

Верховній Раді України. Відзначається, що в разі загострення парламентського 

конфлікту між парламентською меншістю та більшістю, одним із наслідків 

може бути економічна криза, політична криза, фінансова криза, парламентська 

криза, соціальна криза, інформаційна криза, банківська криза. 

У розділі відзначено недоліки роботи українського парламенту: 1) певна 

пасивність опозиції; 2) прийняття законів, що суперечать чинній Конституції та 

міжнародному праву; 3) негативний вплив на роботу парламенту як внутрішніх 

чинників, так  і зовнішніх чинників. 

Характерним для українського парламенту, що загострює конфліктні   

ситуації є підкуп депутатів (корупційні дії); перешкоджання, будь-якими 

способами, прийняттю законопроектів; постійні бійки – застосування фізичної 

сили, блокування трибуни; перехід від однієї політичної партії (блоку, фракції) 

до іншої.  

На основі вище викладеного, виокремлена специфіка виникнення та 

функціонування парламентських конфліктів у сучасній Україні. Визначаються 

причини виникнення парламентських конфліктів у Верховній Раді України, 

наголошується на ролі даного процесу, інтересів та цінностей суб’єктів 

політики.  

У третьому розділ «Основні способи вирішення парламентських 

конфліктів у сучасній Україні» аналізуються основні способи вирішення 

парламентських конфліктів у зарубіжних парламентах. На основі даного 

аналізу встановлені ефективні способи вирішення парламентських конфліктів у 

Верховній Раді України. 

Історично так склалося, що конфлікти у Верховній Раді України між 

партіями, блоками, фракціями чи окремими представниками політичних сил 

часто  не вирішуються взагалі, або стають латентними, чи виходять за межі 

парламентської культури та етики. Альтернативою для їх вирішення є способи, 

що використовують парламенти Сполучених Штатів Америки, Великої 

Британії, Канади – це компроміс, консенсус, парламентські дебати, 

парламентський діалог, парламентські переговори та технології медіації. 

Встановлено - переважна більшість європейських дослідників акцентує 

увагу на тому, що в парламентському конфлікті є домінуюча сторона, яка 

володіє більш вагомою інформацією та аргументами. З однієї сторони, це 

парламентська більшість, що є домінуючою, а з іншої, опозиція. Під час 

процедури розв’язання парламентського конфлікту як представникам опозиції, 

так і урядовим структурам парламент надає рівні можливості вирішенні 

конфлікту. 
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Відзначено, що консенсус та компроміс є найрозповсюдженішими 

способами вирішення парламентських конфліктів, але вони мають свої 

особливості функціонування та застосування.  

Зауважено, що в класичному розумінні парламентський компроміс 

визначається як поступка вимог, відмова від частини власних вимог на користь 

згоди з суб’єктом законодавчого органу, наприклад фракцією, з метою 

підписання коаліційної угоди, що сприяє вирішенню парламентського 

конфлікту.  

Далі в розділі наголошено, що компроміс викликає велику зацікавленість 

у дослідників. Це пов’язано з тим, що не дивлячись на різнонаправленість 

визначень, всі вони ототожнюють компроміс з ефективною стабільністю в 

парламенті, рівновагою та збалансованою соціальною структурою, 

демократичними принципами функціонування держави. 

Зазначено, що компроміс у сфері парламентської діяльності – категорія 

багаторівнева й багатогранна, що має розглядатися, перш за все, як особливий 

принцип взаємодії політичних представників в парламент. В свою чергу 

компроміс дозволяє здійснювати динамічну рівновагу, зберігати баланс сил, 

відповідних дій та інтересів при збереженні високого ступеню автономності 

сторін. В компромісі закладений і потенціал розвитку всієї політичної системи 

держави, й можливість досягнення та підтримки її стабільності. Тому варто 

відзначити, що: 

 по-перше, це принцип, що має на увазі згоду, баланс, рівновагу не лише 

інтересів, позицій конкретних політичних сил, а й масштабних соціальних 

тенденцій. Принцип компромісу особливо цінний тим, що дозволяє 

врегулювати протиріччя між опонентами не «тиснучи» і не знищуючи 

протилежності; 

по-друге, компроміс розцінюється як спосіб взаємодії політичних 

суб’єктів, що забезпечують інтегративність в парламенті шляхом взаємних 

поступок та узгоджень; 

по-третє, компроміс відображає рівень діяльності парламентських та 

урядових структур, й, безпосередньо, регулює ситуації, за допомогою 

переговорів, формальних процедур і фіксованих домовленостей. 

У розділі відзначено, що компроміс в українському парламенті  носить 

тимчасовий  характер з метою  вирішення питань, що є спільними для 

конкуруючих політичних сил. Наприклад, в 2008 році у Верховній Раді України 

Партія Регіонів та Блок Юлії Тимошенко розпочали тісну співпрацю: не 

зважаючи, на те, що Партія Регіонів та БЮТ, були постійними суб’єктами 

парламентських конфліктів у Верховній Раді. Задля врегулювання спільних 

питань та інтересів, політичні сили, що постійно перебували в конфлікті, 

приймають низку законопроектів. Незважаючи на тісну співпрацю, тимчасовий 

компроміс між Партією Регіонів та Блоком Юлії Тимошенко не був 

довготривалим (коаліція не була сформована). Як вище відзначалося, 

парламентський конфлікт найчастіше відбувається між коаліційною більшістю 

та опозицією. Український досвід парламентських конфліктів показує, що 
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такий конфлікт має місце і в самій коаліційній більшості. Тому в таких 

державах, як Україна, компроміс не є стабільним та сталим, а створює умови 

представникам парламенту для застосовувати технологій маніпулювання. 

В дисертації парламентський консенсус розглядається  як спосіб взаємодії 

суб'єктів політичних відносин, що характеризується одностайним погодженням 

інтересів всіх сторін стосовно прийняття політичного рішення. 

Встановлено, що парламентський консенсус у такому трактуванні 

вважається не як статична структура, а кожного  разу поновлювальна система 

відпрацювання  узгодження інтересів, що відображається не лише в політичних 

рішеннях, але й «кореспондується» інтересам тих, на кого розповсюджуються 

ці рішення.  

В Законі України «Про стандартизацію» від 5 червня 2014 року  

№ 1315-VII року подається визначення консенсусу й визначається як: «загальна 

згода, що характеризується відсутністю серйозних заперечень з суттєвих 

питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті 

процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін і зближення 

розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є одностайним». 

Підкреслено, що консенсус - це не одностайне погодження вирішення 

проблем. Це пов’язано з вичерпним поєднанням й узгодженням різних точок 

зору учасників процесу й прийняття остаточних рішень не передбачається. 

Умовами консенсусу є відсутність прямих протиріч й дозволяється 

нейтралітет сторін, а в окремих випадках допускаються окремі уточнення 

(інколи певні застереження) стосовно відповідних рішень. Важливим є той 

факт, що консенсус - це не рішення більшості й пов’язано це з тим, що 

консенсус може не співпадати з негативною позицією хоча б однією зі сторін 

учасників конфлікту.  

Відзначено, що парламентські дебати є одним з найефективніших 

способів та формою контролю над роботою урядових структур. Досвід 

застосування способу парламентських дебатів у зарубіжних парламентах є 

досить поширеним, тому доречним буде впровадження таких здобутків (знань, 

умінь, навичок, практик, традицій) в роботі українського парламенту. 

У розділі зауважено, що парламентські дебати направлені на вирішення 

конфліктів, за допомогою критики, порад, настанов, перегляду позицій, й є 

надзвичайно ефективними. Такі дискусії дійсно є загальноприйнятими в 

більшості держав світу і допомагають тримати парламент в «тонусі», сприяють 

ефективному вирішенню питань, що є спірними.  

Одночасно зазначено, що парламентські дебати розглядаються  як певна 

форма контролю над діяльністю парламенту. Основні задачі парламентських 

дебатів такі: обговорення суспільних проблем, що викликають суперечки в 

парламенті; розвиток комунікативних взаємодій в парламенті; розширення 

змісту законопроектів та обговорення зауважень; вирішення парламентських 

конфліктів «мирними шляхами»; розширення  ймовірних напрямів розвитку. 

Зауважено, що діалог в політиці розглядається  як демократичний спосіб 

спілкування людей як однодумців, так і представників з різним світоглядом і 
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політичними орієнтирами в пошуках прийнятних рішень у різноманітних 

соціально економічних, політичних й культурних завданнях і вироблення 

узгоджених дій. 

Наголошено, що парламентський діалог набуває особливої значущості в 

умовах демократичного парламенту при наявності в ньому плюралізму думок, 

боротьби альтернативних ідей. В той же час, як спосіб спілкування, 

парламентський діалог вимагає різносторонніх й глибоких знань, 

компетентності, культури, витримки та поваги до різних точок зору.  

Під час парламентського діалогу українські парламентарі можуть 

прийняти спільне рішення, щодо розподілу комітетів, та разом з тим визначати 

основні кроки щодо подальшої діяльності як парламенту, так і комітетів.  

Звертається увага, що у Верховній Раді України, парламентські 

переговори відбуваються під час формування коаліції, де політичні партії 

(фракції) співвідносять ідеї, цілі, інтереси та ідеологічні платформи.  

Під час парламентських переговорів політичні обранці оцінюють 

ресурсний потенціал, що в майбутньому може сприяти як виникненню, так і 

вирішенню  парламентських конфліктів, так і загостренню відносини між 

політичними партіями (у разі якщо конфлікт виник під час минулого 

скликання).  

Відзначено, що парламентські переговори в Україні відбуваються між 

політичними силами задля утворення коаліції. Безумовно, одні з 

парламентських переговорів є відкритими, а інші можуть нести прихований 

характер, адже партія, що набрала найбільший відсоток, прагне задовольнити 

свої інтереси як найповніше. 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що в українському 

парламенті функціонує два типи переговорів, що в основному мають на меті 

наступне: переговори з метою досягнення перерозподільної угоди, такі 

переговори проводяться у випадку конфліктної ситуації, коли одна із 

політичних партій не задоволена раніше досягнутими угодами й відповідно 

намагається змінити їх на свою користь за рахунок іншої політичної сили; 

переговори з метою досягнення нової угоди, в даному випадку дві сторони не 

задоволені своїм положенням, що склалося в результаті раніше досягнутих 

положень. 

На сьогоднішній день досить поширеним способом вирішення 

парламентських конфліктів є медіація. Медіація - це переговори за участю 

третьої, нейтральної сторони, яка є зацікавленою лише в тому, щоб сторони 

вирішили парламентський конфлікт. 

Під час парламентського конфлікту медіаторами можуть виступати: уряд, 

громадяни держави, громадські організації, депутатські групи, позафракційні 

депутати, парламентські комітети. Разом з тим, Х. Бесемер відзначив, що 

медіація як спосіб вирішення парламентських конфліктів може застосовуватися 

через медіаційні тренінги для комітетів, наприклад, вміння конструктивно 

слухати, замість словесних баталій. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота є цілісним дослідженням, у процесі якого автором 

самостійно, систематизовано, узагальнено та уточнено поняття 

«парламентський конфлікт», на основі якого отримано нові науково-

обґрунтовані результати, що дали можливість виокремити особливості 

парламентських конфліктів у сучасній Україні. Комплексне дослідження 

особливостей парламентських конфліктів та їх вирішення у сучасній Україні 

дало змогу зробити наступні висновки.  

1. В рамках дисертаційного дослідження встановлено, що 

парламентський конфлікт є різновидом політичного конфлікту, адже 

політичний конфлікт є рушійною силою як прогресивних, так і регресивних 

суспільних та державних змін. Встановлено, що політичний конфлікт є прояв і 

результат перманентного конкурентного взаємозв’язку двох або більше 

суб’єктів політичного процесу, що притримуються  протилежних політичних 

інтересів й цілей, цінностей та поглядів, внаслідок чого оскаржують право на 

розподіл і утримання державної влади, повноважень і політичного впливу з 

метою встановлення визначеного політичного порядку.  

Визначено, що парламентський конфлікт - це політична боротьба 

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

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

реалізують інтереси електорату та свої власні в парламенті. 

Встановлено, що, Верховна Рада України VІ скликання характеризується 

частим переформатуванням коаліції, що сприяло виникненню парламентських 

конфліктів, тому, що фракції з різними політичними поглядами, інтересами 

підписали коаліційну угоду. 

Доведено, що парламентські конфлікти у сучасній Україні, 

характеризуються не лише конфліктністю між опозицією та парламентською 

більшістю, але й в середині парламентської більшості. Саме такі конфлікти 

стають причинами неприйняття законопроектів, блокування діяльності 

законодавчого органу, що, як відзначала професор Каліфорнійського 

університету в Берклі, Маргарет Лавініа Андерсон у своїй роботі «Практична 

демократія», парламентські конфлікти, й взагалі конфлікти у політиці, 

породжують існування конфліктів і в соціальній сфері .  

2. В дисертації експліковано зміст та сутність парламентського 

конфлікту. Досліджено сутність парламентського конфлікту, що дало змогу 

виокремити їх специфіку у Верховній Раді України. Встановлено причини 

конфліктогенності в українському парламенті, що визначаються через приватні 

інтереси, прояви непотизму та протекції, відсутністю політичної культури та 

парламентської етики. Зазначено, що суб’єкти влади у Верховній Раді України, 

за сприяння виникненню парламентських конфліктів, мають нести політичну 

відповідальність.  
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Специфікою парламентських конфліктів у сучасній Україні  є 

недотримання Регламенту, порушення депутатської етики та норм, відсутність 

стійких норм, традицій та культури, наявність приватних (власних) та 

групових, часто олігархічних інтересів.  

Проаналізовано та узагальнено типологію парламентських конфліктів за 

І.О. Кібаком, що дало можливість спроектувати запропоновану типологію на 

українські реалії й провести ґрунтовне дослідження парламентських конфліктів 

у Верховній Раді України. Вона відображає такі типи парламентських 

конфліктів: 1) за рівнем розгортання (внутрішньопарламентські й 

зовнішньопарламентські); 2) за якісними характеристиками протистояння; 3) 

вертикальні і горизонтальні парламентські конфлікти, що співвідносяться за 

структурою, організацією та реалізацією системи законодавчої гілки влади; 4) 

за змістом, характером або відсутністю нормативного регулювання 

(інституціолізовані та неінституціолізовані); 5) за ступенем відкритості та 

публічності (відкриті та приховані (латентні); 6) за тривалістю (короткочасні та 

довготривалі); 7) за формою прояву: парламентське голодування; 

парламентські протести з вимогами (наприклад, відставка спікера чи уряду, 

імпічмент президента); парламентська непокора; залякування, погрози 

розголошення компрометуючих даних про діяльність депутатів; 8) за формою 

парламентських процедур (парламентські дебати й парламентське 

голосування).  

Розширено типологію парламентських конфліктів, й встановлено, що в 

українському парламенті відбуваються конфлікти між партійними фракціями, 

між депутатами (депутатськими групами) та партією та між коаліцією та 

опозицією. Однією з особливостей парламентських конфліктів між більшістю 

та опозицією в Україні є те, що відносини між ними не є сталими та 

характеризуються неузгодженістю інтересів: між самою більшістю, депутатами 

або групою депутатів, які можуть в будь-який момент перейти до іншої 

політичної сили. 

3. Визначено роль парламентських конфліктів, що ґрунтуються на 

інтересах та цінностях суб’єктів політики.  Підкреслено, що український 

парламент - це поле зіткнення інтересів та цінностей різних політичних 

суб’єктів, де в процесі діяльності виробляються основні підходи до широкого 

кола політичних та економічних проблем. Парламентські конфлікти сприяють і 

позитивним змінам за умови, якщо  парламентська коаліція й опозиція разом 

приймають активну участь в прийнятті політичних рішень. 

Причиною виникнення парламентських конфліктів у сучасній Україні є 

конфлікт інтересів, тобто саме інтереси, особливо політичні, владні та 

економічні. Приватні  та групові інтереси парламентарів сприяють розгортанню 

протиріч та загостренню парламентських конфліктів. У зарубіжних 

парламентах, Канади, США, Німеччини, правові норми є загальними на всіх 

суспільних рівнях, парламентський конфлікти не є виявом інтересів окремих 

політичних представників, чи діячів, а відображенням суспільних потреб та 

державних інтересів. Враховуючи особливості діяльності Верховної Ради 
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України, інтереси окремих парламентарів чи депутатських груп заміщують 

інтереси електорату.  

4. Встановлено, що основними способами вирішення парламентських 

конфліктів є: 1) парламентський діалог; 2) парламентські переговори; 3) 

консенсус; 4) компроміс; 5) парламентські дебати; 6)медіація. Виокремлено 

способи вирішення парламентських конфліктів, що застосовуються в 

парламентах таких держав, як  Канада, США, Німеччина, Індія, Польща.  

Під час парламентського конфлікту  вигідною позицією може бути та де 

політична фракція (партія, блок) відходить від своїх переконань заради 

компромісу чи консенсусу. Парламентські переговори в українському 

парламенті, відбуваються задля створення коаліції з метою контролю 

ресурсного потенціалу держави. Відзначено, що парламентські переговори в 

українському парламенті, під час створення коаліції, або при переході депутата 

з однієї політичної партії в іншу, можуть бути латентними.  

Визначено, що парламентський діалог - це спільний діалог, між 

парламентською більшістю та опозицією, що дає змогу визначити подальшу 

діяльність парламенту та співпрацю між коаліцією та опозицією, встановити  

подальші напрями діяльності парламенту та його комітетів. 

Зазначено, що парламентські дебати є складним способом вирішення 

парламентських конфліктів в Україні, адже вимагають чіткого дотримання 

Регламенту.  

З’ясовано, що парламентські дебати – це визначена форма 

парламентського контролю, які полягають в обговоренні  парламентаріями 

питань, що стосуються всіх сфер життя суспільства. 

На основі аналізу зарубіжної практики встановлено, що роль опозиції в 

парламентських дебатах полягає в тому, щоб заперечувати коаліційній 

більшості та уряду, але й пропонувати альтернативні шляхи. 

Встановлено, що парламентські дебати допомагають у вирішенні 

парламентського конфлікту, якщо він присутній або не допускають його 

виникнення. В демократично розвинених державах парламентські дебати дають 

змогу сформувати основні завдання парламенту, враховуючи думку як 

більшості так і меншості. 

Доведено, що медіація базується на моделі переговорів; її особливістю є 

те, що при вирішенні конфлікту необхідною умовою є присутність і допомога 

неупереджених (позапартійних) третіх сил. Під час парламентського конфлікту 

медіаторами можуть виступати: уряд, громадяни держави, громадські 

організації, депутатські групи, позафракційні депутати, парламентські комітети.  

5. На основі порівняльного аналізу парламентських конфліктів в 

Україні та світового досвіду запропоновано такі ефективні способи як, медіація 

та парламентські дебати. Надані рекомендації, що дозволять вирішувати 

парламентські конфлікти у сучасній Україні . 

Обґрунтовано, що парламентські дебати є одним з найрезультативніших 

способів та форм контролю над діяльністю та роботою не лише парламенту, але 

й  уряду, адже вони є відкритим процесом обговорення. Рекомендовано, щоб  
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український парламент, звернув увагу на даний спосіб вирішення 

парламентських конфліктів й притримуватись правил їх проведення відповідно 

до демократичних норм.  

Відзначено, що парламентський конфлікт, особливості протікання та 

способи його вирішення в Україні законодавчо не врегульовано. В ході 

дисертаційного дослідження встановлено, що способи вирішення, 

парламентських конфліктів, конфліктів між парламентом та урядом є 

визначеними та зафіксованими у багатьох світових Конституціях та 

нормативних актах. В Україні способи вирішення парламентського конфліктів 

в нормативних актах, законах не подаються. Таким чином, законодавчому 

органу України слід розширити правову базу вирішення парламентських 

конфліктів. 
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                                           АНОТАЦІЯ 

Лікарчук Д.С. - Особливості парламентських конфліктів у сучасній 

Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02. – політичні інститути та процеси. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено дослідженню парламентських конфліктів в 

сучасній Україні. Визначено концептуальні засади парламентських конфліктів 

й встановлено, що парламентський конфлікт є різновидом політичного 

конфлікту. 

Визначено специфіку виникнення та функціонування парламентських 

конфліктів в сучасній Україні, й відзначено, що основним чинником 

виникнення парламентських конфліктів в українському парламенті є інтереси. 

Відзначені основні способи вирішення парламентських конфліктів, що 

використовуються в зарубіжній практиці, а саме: компроміс, консенсус, 

парламентські дебати, парламентські переговори, парламентський діалог, 

медіація. Були визначені ефективні способи вирішення парламентських 

конфліктів в Україні. 

Ключові слова: парламентський конфлікт, політичний конфлікт, 

інтереси, компроміс, консенсус, парламентські дебати, парламентські 

переговори, парламентський діалог, медіація. 
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Диссертация посвящена исследованию парламентских конфликтов в 

современной Украине. В рамках диссертационного исследования, установлено, 

что парламентский конфликт является разновидностью политического 

конфликта, ведь политический конфликт является движущей силой как 

прогрессивных, так и регрессивных общественных и государственных 

изменений. Как было установлено, политический конфликт - это 

взаимодействие двух или нескольких сторон, противостоящих друг другу в 

распределении и содержании властных ресурсов, полномочий и благ, а 

парламент и является полем таких противостояний. Определена специфика 

возникновения и функционирования парламентских конфликтов в современной 

Украине, и отмечено, что основным фактором возникновения парламентских 

конфликтов в украинском парламенте есть интересы. 

В ходе диссертационного исследования было определенно, что 

парламентский конфликт - это столкновение субъектов (блоков, партий, 

фракций, депутатов) в парламенте, с разноплановыми политическими 

взглядами, идеологиями, программами, проектами, реализующих интересы 

электората и свои собственные при помощи   власти. 

Отмечены основные способы урегулирования парламентских 

конфликтов, используемые в зарубежной практике, а именно: компромисс, 

консенсус, парламентские дебаты, парламентские переговоры, парламентский 

диалог, медиация. Были определены эффективные способы решения 

парламентских конфликтов в Украине. 

Определено, что парламентский диалог - это совместный диалог между 

парламентским большинством и оппозицией, позволяет обсудить дальнейшую 

деятельность парламента и сотрудничество между коалицией и оппозицией, 

определить дальнейшие направления деятельности парламента и его комитетов. 

Установлено, что парламентские дебаты являются сложным способом 

урегулирования парламентских конфликтов в Украине, ведь требуют четкого 

соблюдения Регламента. 

На основе анализа зарубежной практики, установлено, что роль 

оппозиции в парламентских дебатах, не только отрицать коалиционном 

большинства и правительства, по обсуждения существующих вопросов, но и 

предлагать альтернативные пути решения. 

Установлено, что парламентские дебаты помогают в решении 

парламентского конфликта, если он присутствует, либо не допускают его 

возникновения. В демократически развитых государствах, парламентские 

дебаты позволяют сформировать основные задачи парламента, учитывая 

мнение как большинства, так и меньшинства. 

Было установлено, что медиация со всеми своими недостатками и 

преимуществами базируется на модели переговоров: ее особенностью является 

то, что при решении конфликта необходимым условием является присутствие и 

помощь беспристрастных (беспартийных) третьих сил. Во время 

парламентского конфликта медиаторами могут выступать: правительство, 
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граждане государства, общественные организации, депутатские группы, вне 

фракционные депутаты, парламентские комитеты. 

Ключевые слова: парламентский конфликт, политический конфликт, 

интересы, компромисс, консенсус, парламентские дебаты, парламентские 

переговоры, парламентский диалог, медиация. 
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The thesis deals with parliamentary conflicts in modern Ukraine. Conceptual 

bases of parliamentary conflict and found that parliamentary conflict is a form of 

political conflict. 

The specificity of the origin and functioning of parliamentary conflicts in 

modern Ukraine, and noted that the main factors of parliamentary conflicts in the 

Ukrainian parliament has interests. 

Reported basic ways to resolve conflicts Parliamentary used in foreign 

practice, namely, compromise, consensus, parliamentary debates, parliamentary 

negotiations, parliamentary dialogue and mediation. The identified effective ways to 

resolve conflicts in the Ukraine parliament. 

Key words: parliamentary conflict, political conflict, interests, compromise, 

consensus, parliamentary debates, parliamentary negotiations, parliamentary 

dialogue, mediation. 


